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Wstęp

Jakie są zadania służby bhp? Pytanie wydaje się proste. Wystarczy przecież 
sięgnąć do rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r., żeby się 
przekonać, że służba bhp ma 22 zadania. Zostały wyszczególnione w § 2 
tego rozporządzenia. Niby wszystko jasne. Czy na pewno?

Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią wyodrębnione komórki 
organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe. Liczbę pracowników 
służby bhp ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz 
występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia 
zawodowe, a także uciążliwości pracy. Służba bhp podlega bezpośrednio 
pracodawcy.

Kontrola warunków pracy jest pierwszym i strategicznym zadaniem 
służby bhp. W przepisie nie ma jednak słowa, że to zadanie powinno być 
realizowane w sposób ciągły. Uwzględniwszy dosłowne brzmienie przepi-
su, należy uznać, że rolą służby bhp jest bieżący monitoring warunków 
pracy. Kontrola warunków pracy nie jest zatem przedsięwzięciem jedno-
razowym!

Kolejnym zadaniem jest bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzo-
nych zagrożeniach zawodowych. I od razu pojawiają się kolejne wątpliwo-
ści. Przepisy nie definiują, czym jest „bieżące informowanie”. Pytanie 
zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeń-
stwa zakładu, w ramach którego ujawniane są zagrożenia zawodowe. Czy 
jednak bieżące informowanie będzie jedynie niezwłocznym informowa-
niem pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich 
przykładów można mnożyć.

Przepisy prawa pracy, jak i rozporządzenia Rady Ministrów, które odwo-
łuje się też do pojęcia „rozwoju” w kontekście zadań służby bhp, nie 
definiują, czym jest rozwój (zakładu pracy). Należy się zatem odwołać do 
literalnego znaczenia słowa „rozwój” na gruncie Słownika języka polskie-
go PWN. Podobnie jak w przypadku rozwoju, przepisy nie definiują też 
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pojęcia „modernizacja” zakładu pracy. Z brzmienia trzeciego zadania 
służby bhp wynika jedynie, że pracodawca w żadnym razie nie może 
zobowiązać służby bhp do samodzielnego opracowywania planów rozwo-
ju czy modernizacji. Udział w czymś to przecież nie samodzielne przygo-
towanie czegoś.

W książce „72 pytania o zadania służby bhp – praktyczne rozwiązania” 
rozwiewamy takie wątpliwości. W formie prostych wskazówek odpowia-
damy na pytania dotyczące zadań służby bhp. Wyjaśniamy, na czym 
dokładnie polegają i co może mieścić się w ramach poszczególnych zadań. 
Zwracamy też uwagę na postępowanie pracodawców, którzy dość często 
stosują „interpretację rozszerzającą”, jeśli chodzi o zakres zadań służby 
bhp i tym samym próbują zlecać służbie zadania, które wykraczają poza 
określony katalog.
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Rozdział 1

Kontrola warunków pracy
Zarówno zadania służby bhp jako wyodrębnionej komórki organizacyj-
nej, jak również pracowników wykonujących zadania służby bhp muszą 
korespondować z zakresem obowiązków wynikających z rozporządzenia 
w sprawie służby bhp� Przepisy zawierają katalog zadań, który jest ułożo-
ny z uwzględnieniem ciężaru gatunkowego poszczególnych obowiązków� 
Kluczowym z nich jest dokonywanie przeglądów warunków pracy – ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na pewne grupy zatrudnionych�

Kto i jak często może dokonywać  
przeglądu warunków pracy 

Pytanie: Na jakiej podstawie prawnej należy się oprzeć, powołując „ko-
misję” do przeprowadzenia przeglądu warunków pracy w zakładzie, 
w którym nie ma obowiązku powołania komisji bhp? Jaka musi być 
częstotliwość prowadzenia przeglądu warunków pracy?

Przegląd warunków pracy (kontrola stanu bhp) może być przeprowadzany 
przez komisję bhp albo powołany przez pracodawcę zespół lub samą służbę 
bhp i jest to konieczne do prawidłowej realizacji obowiązków ciążących na 
pracodawcy i służbie bhp wynikających z ich zadań i obowiązków podstawo-
wych w zakresie bhp ujętych w Kodeksie pracy i przepisach wykonawczych.

W celu wyjaśnienia problemu należy przypomnieć przepisy:
zz zobowiązujące pracodawcę do zapewnienia systematycznych kontroli 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem 
organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych 
urządzeń technicznych oraz ustalenia sposobów rejestracji nieprawi-
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dłowości i metod ich usuwania (§ 40 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy);
zz mówiące, że zadaniem służby bhp jest przeprowadzanie kontroli wa-

runków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na 
których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, 
młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmiano-
wą, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na 
innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu 
wyznaczonym przez pracodawcę (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
w sprawie służby bhp);
zz mówiące, że służba bhp jest uprawniona do przeprowadzania kontroli 

stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów 
oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu 
wykonywania pracy (§ 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie służby bhp).

Na podstawie powyższych zapisów należy stwierdzić, że przeprowadzanie 
przeglądu warunków pracy (dokonywanie kontroli stanu bhp – problemo-
wej, stanowiskowej, nadzwyczajnej, rutynowej czy kompleksowej) przez 
komisję bhp albo powołany przez pracodawcę zespół lub samą służbę bhp 
jest sposobem realizacji obowiązków pracodawcy i służby bhp wynikają-
cych z ich zadań i obowiązków. Większość kontroli dotyczących bhp jest 
z reguły bieżącym działaniem zapobiegawczym – tzw. monitorowaniem 
aktywnym realizowanym w określonych okresach.

Skład zespołu dokonującego przeglądu warunków pracy jest ustalany przez 
pracodawcę. Powinni się w nim znaleźć: pracownik służby bhp, inspektor 
ppoż., przedstawiciel załogi (przedstawiciel związków zawodowych), lekarz 
sprawujący opiekę medyczną nad pracownikami oraz osoba nadzoru z ko-
mórki organizacyjnej, w której aktualnie jest przeprowadzany przegląd.

Ważne
Przegląd powinien być przeprowadzony w takim okresie (najlepiej pod 
koniec roku), żeby zgromadzony materiał był pomocny służbie bhp do 
opracowania rocznej analizy stanu bhp w zakładzie (§ 2 ust. 1 pkt 3 roz-
porządzenia w sprawie służby bhp).




