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Beata Taradejna
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Wybrane problemy środowiska pracy: 
oczekiwania pracodawców wobec kompetencji 

zawodowych pracowników służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy

Wprowadzenie
Współcześnie jednym z istotniejszych problemów środowiska pracy 

jest jakość kapitału ludzkiego, czyli pracownicy i ich szeroko rozumiane kom-
petencje oraz adekwatność ich kompetencji do potrzeb zawodowych. Wiedza 
i umiejetności pracowników coraz częściej stają się kluczowym zasobem 
organizacji. Koncepcja zasobów ludzkich, jako najważniejszych aktywów 
przedsiębiorstwa, wynika z światowych przemian gospodarczych. W dobie 
przechodzenia z gospodarki przemysłowo-handlowej do gospodarki opartej 
na wiedzy, czyli rzeczywistości, w ktorej źródłem postępu staje się wiedza 
i jej wykorzystanie, przedsiębiorstwa koncentrują się na poszukiwaniu od-
powiednich kompetencji. Zarządzanie nimi, wykorzystywanie w działalności 
bieżącej i długofalowej staje się zasadniczym elementem środowiska pracy. 
To dzięki kreatywności, zaangażowaniu, lojalności i wiedzy pracowników 
przedsiębiorstwo staje się dynamiczną organizacją.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem kompetencji za-
wodowych pracowników w kontekście oczekiwań i potrzeb pracodawców. 
Problem ten został przeanalizowany na przykładzie wybranej grupy zawo-
dowej, jaką są specjaliści bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doświadczeń 
pracodawców wynikających ze wespółpracy z kadrami bhp.

Ze względu na zmiany zachodzące w procesach pracy, wydłużający 
się czas aktywności zawodowej oraz zmiany demografi czne problematyka 
ergonomii i bezpieczeństwa pracy coraz silniej zyskuje na znaczeniu. Staje 
się ważnym obszarem gospodarki związanym z warunkami pracy, zdrowiem 
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pracowników i społecznymi kosztami ponoszonymi z tytułu niezdolności 
do pracy i chorób zawodowych. 

W jednym z dokumentów określających politykę państwa – Strategia 
Rozwoju Kapitalu Ludzkiego 2020 – mówi się o potrzebie innowacyjności, 
zwiekszania konkurencyjności polskiej gospodaki i poprawy jakości życia spo-
łeczeństwa. Mają temu służyć działania w kierunku wzrostu wydajności przed-
siębiorstw oraz ochrony zdrowia pracowników. Cel ten planuje się osiągnąć 
poprzez popularyzację kultury bezpieczeństwa i poprawę warunków pracy.

W realizacji tych zadań ważną rolę odgrywają pracownicy służby bhp. 
Praca w tym obszarze wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności. 
Niejednoktotnie to od ich działań zależy stan i poziom kultury bezpieczeń-
stwa w przedsiębiorstwie. Można powiedzieć, że miarą skuteczności kard bhp 
są postawy pracowników i świadomość związana z problematyką ergonomii, 
bezpieczne zachowania w pracy oraz troska o własne zdrowie. 

Praca w obszarze bhp wymaga interdyscyplinarnej wiedzy na temat 
wpływu pracy na człowieka, różnorodności środowisk i uwarunkowań pracy, 
znajomości przepisów prawa, umiejętności wykonywania czynności zwią-
zanych z oceną i poprawą bezpieczeństwa pracy. Niemniej ważna dla powo-
dzenia kompleksowych działań jest wymiana informacji i współpraca oraz 
zaangażowanie i etyczność w działaniu. Często od inicjatyw podejmowanych 
przez specjalistów bhp zależy zaangażowanie pracodwców i pracowników 
w politykę bezpieczeństwa pracy w danym przedsięborstwie. 

Interesujące jest zatem jakich kompetencji oczekują pracodawcy od 
pracowników służby bhp w zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych? Czy 
kompetencje te są wystarczające? Czy ze względu na potrzeby pracy w ob-
szarze bhp pracodawcy oczekują dodatkowych kompetencji wynikających 
z cech, postaw i predyspozycji? 

Odpowiedzi na te pytania dostarczy analiza materiału empirycznego 
uzyskanego w badaniu, którego wynki przedstawiono w artykule1. 

Kompetencje – charakterystyka pojęcia 
Pojęcie kompetencje jest pojęciem interdyscyplinarnym, analizowanym 

na gruncie kilku nauk społecznych (socjologii, pedagogiki, psychologii, 

1 Publikacja opracowana na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego 
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, fi nansowanego w latach 2014-2016 w zakresie 
badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Analizę statystyczną i tabele wykonała Elżbieta Gos.



Wybrane problemy środowiska pracy

179

nak o zarządzaniu). Samo słowo pochodzi z języka łacinskiego competentia 
i oznacza nadawać się, współdziałać, zajmować określną pozycję. W najszer-
szym znaczeniu kompetencje dotyczą różnych dyspozycji człowieka, które 
osiąga w ciągu swojego życia. Kompetencje łączą w sobie trzy podstawowe 
komponenty: więdzę, umiejetności i postawy. 

Dość często pojęcia kompetencje używa się w odniesieniu do formal-
no-prawnych uprawnień, związanych z pracą lub działanością pracownika, 
czy organizacji. W tym znaczeniu kompetencje podkreślają prawa, obowiąz-
ki i pełnomocnictwa osób lub instytucji w danym zakresie. Współcześnie 
najczęściej znaczenie pojęcia kompetencje nawiązuje do zawodowego funk-
cjonowania człowieka w środowisku pracy. W związku z tym kompetencje 
możemy rozpatrywać w trzech kategoriach: jako określony standard pracy 
danej osoby, jako opisany jakościowo wynik pracy, i jako atrybut osoby. 
Ujęcie atrybutywne odnosi się do posiadanych przez jednostke cech oso-
bowych i predyspozycji.2

Przez kompetencje rozumie się cechy instrumentalne i kierunkowe 
osobowości człowieka umożliwiające skuteczne wykonywanie zadań, peł-
nienie obowiązków oraz osiąganie wyznaczonych celów. Cechy kierunkowe 
to postawy, poglądy, wyznawane wartości, uzdolnienia, zainteresowania, 
skłonności nadające kierunek ludzkim zachowaniom. Wzmacniane są przez 
procesy motywacjne. Mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości np. 
zdolności poznawcze są warunkiem zdobywania wiedzy. Cechy instrumen-
talne to wiedza, umiejętności, nawyki, przyzwyczajenia i sprawności. Wa-
runkują możliwość rozwiązywania problemów przed jakimi w ciągu życia 
staje człowiek. Wpływają na poziom wykonania zadania oraz sposób postę-
powania. Cechy kierunkowe i instrumentalne wzajemie na siebie wpływają 
i wzmacniają się.3

Pojecie kompetencji ma swoje źródła w pracach Davida McClellanda, 
amerykańskiego psychologa i badacza w zakresie motywacji i przedsiębior-
czości. Jego teoria motywacji,  oparta na trzech podstawowych potrzebach: 
osiągnięć, przynależności, władzy, ma zastosowanie w obszarze problema-
tyki rozwoju zawodowego. Autor podkreśla, że wyodrębnione przez niego 
potrzeby oraz rożnice indywidualne jednostek w zakresie tych potrzeb, 
mają decydujący wpływ na rozwój kompetencji zawodowych. Dzieje się tak 

2 E. Masłyk-Musiał, Zarzadzanie kompetencjami w organizacji. Praca zbiorowa. 
Ofi cyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2005, s. 94.

3 U. Jeruszka, Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Dyfi n, 
Warszawa 2016, s. 18.
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ponieważ odczuwane przez człowieka potrzeby mają związek z osiągnięciami 
w sytuacji pracy. Model kompetencji zawodowych wg. D. McClellanda tworzą 
następujące elementy: wiedza, umiejętności, zdolności i cechy osobowościo-
we potrzebne do właściwego wykonania pracy, czy zadania.4

Podobnie defi niuje kompetencje Richard Boyatzis. Autor wyjaśnia, że 
potencjał istniejący w człowieku prowadzi do zachowań przyczyniających 
się do zaspokojenia wymagań na danym stanowisku pracy w ramach danej 
organizacji, co daje pożądane i oczekiwane wyniki.5 Charles Woodruff e 
zaznacza, że kompetencje, to takie atrybuty człowieka, które pozwalają mu 
profesjonalnie realizacować zadania zawodowe. O kompetencjach wnioskuje-
my na podstawie rzeczywistych zachowań pracownika na stanowisku pracy.6 

Szeroką defi nicję kompetencji proponuje Tadeusz Oleksyn. Kompe-
tencje pracowniów tworzą ich zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje, 
wykształcenie i wiedza, doświadczenie zawodowe i życiowe, praktyczne 
umiejętności. To także motywacja, postawy i zachowania ważne w pracy 
zawodowej, stan zdrowia pracownika, kondycja psychiczna, formalne wy-
posażnie w prawo do działania, wyznawane wartości i zasady etyczne.7 

Urszula Jeruszka zwraca uwagę na podstawowe własności kompe-
tencji, takie jak: operacyjność, zmienność i mierzalność. Operacyjność 
kompetencji oznacza, że mają one sens jeśli odnoszą się do określonego 
działania i rozpatrywane są w kontekście celu jakiemu mają służyć. Zmien-
ność wskazuje na dynamiczny charakter kompetencji. Ozancza, że można 
je rozwijać i doskonalić w zależności od wymagań. Mierzalność oznacza 
możliwość dokonywania pomiaru i oceny kompetencji. Wiedza, umiejęt-
ności i postawy człowieka przejawiają się w zachowanich, co wskazuje na 
ich związek z działaniem. Zatem obserwując złożone zachowanie dzłowieka 
możeny dokonać oceny (za pomocą specjalistycznych narzędzi) poziomu 
przyswojenia danej kompetencji.8

W literaturze przedmiotu można znaleźć różne klasyfi kacje i modele 
kompetencji. Niektóre z nich wzajemnie przenikają się, a kryteria odróżnienia 

4 M. Juchnowicz, Ł. Sienkiewicz Jak oceniać pracę? Wartośc stanowisk i kompetencji. 
Centrum Doradztwa i Informacji Difi n, Warszawa 2006, s. 126.

5 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 
2002, s. 242.

6 Ch. Woodruff e, Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i dosknalenia 
pracowników. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2003, s. 94 .

7 T. Oleksyn, Zarzadzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Wolters 
Kluwer SA, 2010, s. 39.

8 U. Jeruszka, op.cit, s. 23-24.
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nie zawsze są ostre. Wśród wielu modeli kompetencji zwrócono uwagę 
na następujące. Pierwszy to trójskładnikowy model Cavella. Podkreśsla 
się w nim rolę pszystosowania społecznego, funkcjonowania społecznego 
i umiejętności społecznych. Kategorie te nie sa rozłączne. Przystosowaie 
społeczne można ocenić po sposobie funkcjonowania jednostki w sytuacjach 
społecznych, a poziom opanowania umiejętności w drodze praktycznego 
ich stosowania. W modelu Argyl`a kompetencje społeczne przejawiają się 
w opanowaniu umiejętności pozwalających uzyskać u innych ludzi pożą-
dane zachowania. Do umiejętności tych należą np. asertywnośc, wsparcie, 
umiejętność komunikowania się, umiejętość współpracy, rozwiązywania 
problemów czy adekwatnego zachowania się. Umiejętności te są nabywane 
w procesie socjalizacji w różnych sytuacjach, takich jak: sytuacje intymne, 
sytuacje ekspozycji społecznej, sytuacje formalne, sytuacje wymagające aser-
tywności. Trzeci model opisujący kompetencje, to model ASC (Aff ective 
Socjal Competence) oparty na teorii emocji. Wskazuje na istnienie trzech 
zintegrowanych czynników: zapisywanie informacji afektywnych, odtwa-
rzanie informacji afektywnych oraz doświadczanie afektu. W modelu tym 
nawiązuje się do teorii inteligencji emocjonalnej i konieczności orientowania 
się podmiotu we własnych emocjach, znajomości ich, umiejętności kierowa-
nia nimi oraz umiejętności rozpoznawani emocji u innych i podtrzymywania 
związków z ludzmi.9 

Kompetencje jednostki mogą być opisywane z wykorzystaniem róż-
nych typologii. Ze zwględu na analizowany w artykule problem badawczy 
przywołano przywołano typologię kompetencji personalnych, społecznych, 
zawodowych i pozazawodowych. Kompetencje personalne to takie, które 
wprost charatkeryzują człowieka i akcentują jego niepowtarzalność. Dotyczą 
łatwości uczenia się, adaptacyności, konsekwencji w realizacji zadań, prze-
widywania następstw podejmowanych działań, samodzielności odporności 
na stres, zdolności do przyjmowania odpowiedzialności. Dzięki takiemu 
wyposażeniu człowiek w sposób świadomy korzysta ze swojej wiedzy, umie-
jętności oraz skutecznie realizuje cele osobiste i zawodowe. Kompetencje 
społeczne to właściwości, które mają znaczenie dla interakcji społecznych. 
Pozwalają na określenie swojego miejsca, ułatwiają kształtowanie relacji 
z ludźmi, wyznaczają pozycję i sposób funkcjonowania człowieka w świecie. 
Najczęściej są opisywane jako złożone umiejetności o charakterze poznaw-
czym i emocjonalnym. Kompetencje społeczne wspierają świadomość tego, 

9 Z. Ratajczak, Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN 
Warszawa 2008, s. 85-86.
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co jest ważne w danej sytuacji, jakie obowiązuja zasady, jakie zachowania 
są pożądane i skuteczne. Często kompetencje społeczne są utożsamiane 
z kompetencjami osobistymi, czy interpersonalnymi.10 Zarówno kompetencje 
personalne, jak i społeczne są ważnymi determinantami funkcjonowania 
jednostki w wymiarze życia osobistego i społecznego.

Kompetencje zawodowe i pozazawodowe wskazuja na przydatność 
do wykonywania danej pracy zawodowej, czy działań w obszarze pozaza-
wodowym. U. Jeruszka traktuje pierwszy typ kompetencji jako pracownicze, 
drugi jako kompetencje osobiste, będące doskonałym uzupełnieniem tych 
pierwszych. Kompetencje zawodowe to wszystko to, co stanowi o jakości 
pracownika i jest przydatne do wykonywania zawodu. Wskazują na facho-
wość i sprawność w działaniu. Strukturę kompetencji zawodowych tworzą 
następujące elementy: wiedza i umiejętności ogólne, wiedza i umiejętności 
fachowe, cechy psychofi zyczne, kwalifi kacje kluczowe i ogólne, postawy 
i zainteresowania, doświadczenia życiowe i zawodowe.11 Zatem kompetencje 
zawodowe to wszystko to, co pracownik powinien wiedzieć z danego zakresu, 
to co powinien umieć wykonać i sposób w jaki realizuje swoje zadania. Trzeci 
element kompetencji zwraca uwagę na całościową postawę pracownika. 
W sposobie działania odzwierciedla się nie tylko jego sprawność operacyjna, 
ale także system wartości, który wyraża się w podejściu do realizowanego 
zadania. W ramach danego zawodu zwykle wyodrębniane są dodatkowe 
funkcje i zadania, do realizacji których potrzebne są specyfi czne umiejętności 
i wiedza. W tej sytuacji możemy mówić o kompetencjach specjalistycznych 
będących  uszczegółowieniem zadań podstawowych. 

Kompetencje pozazawodowe to umiejętności, postawy i uwarunkowa-
nia psychofi zyczne człowieka przydatne lub potrzebne w szeroko rozumianej 
dzialalności pozazawodowej. Kompetencje te można nazwać bazowymi, 
warunkującymi skuteczność w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. 
Kompetencje pozazawodowe wyrażają się w pozytywnym stosunku do pracy 
i ludzi, umiejętności nawiązywania kontaktu, cierpliwości, sumienności, 
poczuciu odpowiedzialności, empatii, sprawności fi zycznej i dobrym stanie 
psychicznym. Kondycja psychofi zyczna jest ważnym elementem funkcjo-
nowana jednostki. Z jednej strony dotyczy sprawności fi zycznej (zmysłów) 
wymaganej do ralizacji pracy, z drugiej odporności na stres i inne czynniki 

10 U. Jeruszka, op. cit., s. 61.
11 I. Woźniak, Standard kwalifi kacji zawodowych jako łącznik między wymaganiami 

rynku pracy a edukacją zawodową, w S. M. Kwiatkowski, I. Wozniak red. Standardy kwalifi kacji 
zawodowych i standardy edukacyjne. Relacje-Modele-Aplikacje. IBE, Warszawa 2002, s. 30.
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destrukcyjne (np. przemęczenie, wypalenie zawodowe) coraz częściej obecne 
w życiu czlowieka.12

Mówiąc o kompetencjach zawodowych należy zwrócić uwagę na 
aspekt związany z ich rozwojem. To struktury dynamiczne podlegające cią-
głym zmianom, które można i należy trenować i doskonalić. Jeżeli planujemy 
rozwój kompetncji należy uwzględnić stadialność tych zmian. Jedną z kon-
cepcji opisujących proces rozwoju kompetencji jest koncepcja przywołana 
przez Grzegorza Filipowicza w opracowniu Zarządzanie kompetencjami za-
wodowymi. Autor wskazuje na pięć poziomów funkcjonowania kompetencji 
– od braku wymaganej wiedzy i umiejętności, do pełnego profesjonalizmu. 
Pierwszy poziom charakteryzuje się brakiem określonych kompetencji, waż-
nych dla sposobów działania. Tu przydtaność zawodowa pracownika stoi 
pod dużym znakiem zapytania. Właściwie jest on nieprzydatny w sytuacji 
pracy. Drugi poziom to przyswojenie kompetencji w stopnu podstawowym. 
Działanie pracownika ma jedynie charakter odtwórczy i naśladowczy. Wyma-
ga wsparcia i nadzoru ze strony bardziej doświadczonych osób. Pracownik 
koncentruje się na wykonywanym zadaniu i procedurach postępowania, co 
chroni go przed popełnianiem błędów. Jednak działanie wymaga skupienia 
i wysiłku. Trzeci poziom rozwoju kompetencji wskazuje na przyswojenie 
kompetencji w stopniu dobrym. Możliwa jest samodzielna realizacja za-
dań. Czwarty poziom charakteryzuje się bardzo dobrym opanowaniem 
danej kompetencji. Pozwala to na efektywną realizację zadań i dzielenie się 
swoimi doświadczeniami z innymi. Ostatni, piaty poziom to opanowanie 
kompetencji w stopniu doskonałaym, co wyraża się zdolnością do twórczego 
wykorzystywania wiedzy w pracy, kreowania nowych, rozwiązań i radzeia 
sobie w nietypowych sytuacjach.13 Analizując proces rozwoju kompetencji 
można mówić o przejściu od nieuświadomionej niekompetencji, czyli sta-
nu kiedy pracownik nie wie czego jeszcze nie wie, do stanu nieświadomej 
kompetencji, kiedy praca jest wykonywana biegle, sprawnie, z łatwością. 
Nie wymaga kontroli i wsparcia z zewnątrz. Ostatnie stadium wskazuje na 
profesjonalizm w zawodzie. 

Obecnie przyjmuje się, że niezaleznie od wykształcenia i profesji, 
prcownik powinien dysponować szerokimi kompetencjami, czyli uniwer-
salnymi umiejętnościami. To one sprawiają, że poszukując zatrudnienia, 
zmieniając pracę, wykonując caraz bardziej złożone zadania zawodowe 

12 U. Jeruszka, op. cit., s. 50.
13 G. Filipowicz Zarzadzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004, s. 

38.



Beata Taradejna

184

człowiek jest w stanie dostosować się do aktualnych wymagań. Rozwój tych 
umiejętności odbywa się przez całe życie z powodu zmian społeczno-tech-
nologicznych. Należy zatem rozwijać kompetencje dla skutecznego działania 
i rozwoju w życiu zawodowy jak również osobistym.

Charakterystyka badania
Celem badania14 było zdiagnozowanie, jakich kompetencji praco-

dawcy najczęściej oczekują od pracowników służby bhp. Badanie prze-
prowadzono na przełomie maja i czerwca 2015 r. Wzięło w nim udział 60 
pracodawców z wojewodztwa mzaowieckiego. Poziom responsywności 
w badaniu wynosił 77%. 

Do zrealizowania celu badania wykorzystano metodę sondażu diagno-
stycznego. Badanie tego typu dostarcza opisu tendencji, postaw czy opinii 
występujących w badanej populacji. Zastosowaną techniką badawczą była 
technika ankiety, a narzędziem badawczym interaktywny kwestionariusz 
ankiety, udostępniany drogą elektroniczną porzez Internet. Respondenci 
mieli możliwość wybrania właściwej odpowiedzi spośród zaproponowanych 
opcji, udzielenia własnej odpowiedzi lub dokonania oceny z wykorzystaniem 
pięciostopniowej skali, gdzie: 1 – oznacza zbędne, 2 – mało ważne, 3 – nie 
mam zadania, 4 – ważne, 5 – bardzo ważne. Większość pytań stanowiły 
pytania wielokrotnego wyboru, dające możliwość udzielenie kilku uzupeł-
niających się odpowiedzi. Dlatego suma odsetków odpowiedzi na niektóre 
pytania przekracza 100%.  

W badaniu przyjęto hipotezę że: Dla efektywności pracy w obszarze 
bhp pracodawcy oczekują od pracowników służby bhp nie tylko wiedzy i umie-
jętności typowo zawodowych, ale również szeroko rozumianych kompetencji 
społecznych.

Pracodawcy oceniali znaczenie kompetencji kadr bhp w zakresie wie-
dzy zawodowej oraz wymiaru osobowościowego i postaw. Były to kompe-
tencje z następujących grup:

kompetencje zawodowe: umiejętność oceny stanu bhp w przedsię-
biorstwie, umiejętność ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy 
pracy, umiejętność doradzania w projektowaniu ergonomicznych warunków 
pracy, umiejętność doradzania kierownictwu przedsiębiorstwa w zakresie 

14 Badanie oczekiwań pracodawców wobec kompetencji pracowników służby bhp 
było częścią większego badania przeprowadzonego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – 
Państwowym Instytucie Badawczym w ramach projektu badawczego „Efektywność kształcenia 
na studiach podyplomowych w zakrsie ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy”. 
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obowiązujących przepisów i zasad bhp, popularyzacja zagadnień bhp i kształ-
towanie kultury bezpieczeństwa w pracy, prowadzenie szkoleń wstępnych 
bhp – instruktaż ogólny bhp

kompetencje fi rmowe: identyfi kacja z przedsiębiorstwem (znajomość 
przedsiębiorstwa, działania na jego korzyść, lojalność), myślenie strategiczne 
(planowanie działań w zakresie bhp w kontekście funkcjonowania przedsię-
biorstwa), znajomość języków obcych, zorientowanie na podmioty współpra-
cujące z przedsiębiorstwem w zakresie bhp (np. Państwowa Inspekcja Pracy, 
Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego)

kompetencje interpersonalne: efektywna komunikacja,  umiejętność 
wspołpracy w zespole, umiejętność wspólpracy z osobami zajmującymi 
wysokie stanowiska, umiejętność negocjacji, umiejetność wystąpień pu-
blicznych i prezentacji wyników swojej pracy

kompetencje intelektualne: umiejętność formułowania i rozwiązywania 
problemów, umiejętność logicznego myślenia, samodzielność w myśleniu 
i działaniu, umiejętność określania i uzasadniania priorytetów, kreatywność, 
inicjatywność

kompetencje osobiste: etyczność w działaniu, otwartość na uczenie się 
i rozwój, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność 
pracy pod presją czasu, dobra organizacja pracy, empatia

Charakterystyka respondentów
Próbę w badaniu dobrano na zasadzie dostępności badanych. Ze 

względu na trudność zaangażowania w badanie pracodawców, którzy nie 
znają lub w jakiś sposób nie współpracują z podmiotem prowadzącym ba-
danie (problem ten pojawił się w badaniu pilotażowym) postanowiono po-
informować o badaniu i zaprosić do udziału w nim pracodawców, których 
pracownicy współpracowali z Instytutem lub korzystali z jego oferty eduka-
cyjnej. Najczęściej byli uczestnikami studiów podyplomowych „Bezpieczeń-
stwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” realizowanych w CIOP-PIB.

W badaniu wzięli udział pracodawcy reprezentujący różne branże. 
Najliczniej była reprezentowana branża produkcyjna (15,2%) i handel (13%). 
Pozostałe branże to usługi (10,9%), administracja publiczna (10,9%) i budow-
nictwo (10,9%). Największą grupę respondentów (37%) stanowili pracodawcy 
z dużych  przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 250 osób. Dość licznie – po 
26% - były  reprezentowane średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 50 
do 250 pracowników) i małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 pracowników). 
Pracodawcy z mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających od 1 do 9 pracowni-
ków) stanowili 11% badanych. 



Beata Taradejna

186

Jedna trzecia pracodawców reprezentowała przedsiębiorstwa lub 
instytucje państwowe. Tyle samo respondentów pochodziło z polskich 
przedsiębiorstw o zasięgu krajowym. Co piąty pracodawca reprezentował 
polskie przedsiębiorstwo prywatne o zasięgu międzynarodowym. Rów-
nież co piąty wywodził się z przedsiębiorstwa zagranicznego działającego 
w Polsce. Ponad połowę badanej zbiorowości (52,2%) stanowili pracodaw-
cy reprezentujący przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Warszawy. 
Stosunkowo liczną grupę (22%) tworzyli przedstawiciele fi rm i instytucji 
mających siedzibę w małych miastach, liczących od 10 do 50 tys. miesz-
kańców. Najmniej pracodawców (4,3%) reprezentowało przedsiębiorstwa 
ulokowane na wsi. 

Prezentacja wyników badania 
Świadomość problematyki bhp wśród pracodawców

Badani pracodawcy charakteryzowali się dość wysoką świadomością 
zagadnień związanych z problematyką bhp. Najwięcej pracodawców (78,3%) 
wyrażało pogląd, iż zgodnie z polskim prawodawstwem (Kodeksem pracy) 
to oni są odpowiedzialni za stan warunków pracy w przedsiebiorstwie. 

Pojawiły się również odpowiedzi wskazujące na nieznajomość prawa 
w tym zakresie. Co piąty respondent (23,9%) wskazywał jako osobę odpo-
wiedzialną zarówno pracodawcę, jak i pracownika służby bhp. Co dziesiąty 
respondent (10,9%) przypisywał odpowiedzialność w tym zakresie wyłącznie 
pracownikowi służby bhp. 

W zakładach pracy zadania z zakresu bhp najczęściej były realizowane 
przez pracownika służby bhp zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pra-
cy (tak zadeklarowało 36% pracodawców). Zatrudniano także bhp-owców 
w niepełnym wymiarze czasu pracy (6%), lub powierzano realizacje tych 
zadań pracownikom zatrudnionym na innych stanowiskach (13%). Również 
sami pracodawcy pełnili zadania służby bhp (13%). Jedna trzecia przedsię-
biorstw korzystała z specjalistów zewnętrznych (w 32% przedsiębiorstw). 

  Większość pracodawców (78,3%) miała świadomość, że do wyko-
nywania zadań z zakresu bhp wymagane jest odpowiednie wykształcenie 
(ukończone w tym zakresie studia wyższe lub studia podyplomowe). Niemal 
14% pracodawców błędnie uznała, że niezbędne kwalifi kacje w tej dziedzi-
nie zapewnia ukończone szkolenia okresowego bhp dla pracowników tej 
służby, zaś 8,% przyznało, iż nie wie, jakie kwalifi kacje musi posiadać osoba 
zatrudniona w służbie bhp. 

Najważniejszym kryterium zatrudnienia pracownika służby bhp 
dla pracodawców są jego kompetencje i doświadczenie zawodowe – tak 
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zadeklarowało 84,6% badanych. Referencje były ważne dla 28,3% respon-
dentów, co piąty przedsiębiorca brał pod uwagę koszt zatrudnienia pracow-
nika służby bhp, zaś dla 13% respondentów duże znaczenie miała renoma 
ukończonej uczelni. 

Doświadczenia pracodawców w zakresie współpracy z pracownikami 
służby bhp

Pracodawcy dokonali oceny kompetencji pracowników bhp, z którymi 
współpracowali lub obecnie współpracują w swoich zakładach pracy. Oceny 
te były najczęćsiej przeciętne (41,3%). W przybliżeniu co trzeci respondent 
ocenił je jako dobre, zaś 15,2% pracodawców uznało kompetencje kadr bhp 
za bardzo dobre. Oceny niskie lub bardzo niskie wystawiło łącznie 13,1% 
respondentów.

Mówiąc o brakach kompetencyjnych respondenci nie wskazywali 
na braki w zakresie kompetencji zawodowych. Zwracali jednak uwagę na 
niższy niż oczekiwali poziom pewnych kompetencji miękkich, takich jak: 
odpowiedzialność (19%), samodzielność (16%), zaangażowanie w sprawy 
bhp (19%), efektywne komunikowanie się (24%), doświadczenie zawodowe 
(22%). 

W ocenie najbardziej efektywnych sposobów działania służby bhp 
w przedsiębiorstwie pracodawcy podkreślali kilka dyspozycji. Najbardziej 
oczekiwane przez nich to samodzielność i wykazywanie inicjatywy przez 
pracowników służby bhp (taką opinię wyraziło 73,9% badanych). Ponad 
połowa (54,3%) ankietowanych życzyłaby sobie, aby w wyniku działań po-
dejmowanych przez kadry wzrósł poziom kultury bezpieczeństwa i higieny 
pracy w przedsiębiorstwie, blisko połowa ankietowanych uznała, że efek-
tywne działanie pracownika bhp wymaga od niego bieżącego reagowania 
na potrzeby pracowników w zakresie poprawy warunków pracy. Niecałe 11% 
przedsiębiorców uznało, że pracownicy bhp powinni reagować jedynie na 
konkretne wymagania i potrzeby pracodawcy. Jeden z respondentów tak ujął 
efektywny sposób działania pracowników służby bhp w przedsiębiorstwie: 
„Stała współpraca z szefami poszczególnych działów, doradztwo, wspólna 
realizacja projektów”. Wypowiedź ta zwraca uwagę na potrzebę planowania 
i prowadzenia działań bhp we współpracy z innymi działami fi rmy. Stałego 
monitorowania wynikó wpracy.

Ocena kompetencji pracowników służby bhp przez pracodawców 
Pracodawcy współpracując z kadrami bhp mają pewne doświadczenia, 

poglądy i oczekiwania, co do ich kompetencji. Kompetencjom tym przydają 



Beata Taradejna

188

określoną wartości. Niektóre uznają za kluczowe, inne za mniej ważne, 
czy wręcz zbędne. Oceny respondentów w zakresie poszczególnych grup 
kompetencji wyrażono na skali ilościowej (od 1-zbędne do 5-bardzo ważne) 
i wyznaczono dla nich warości średnie. 

Wśród kompetencji zawodowych (Rysunek 1.) pracowników służby bhp 
pracodawcy najbardziej cenią umiejętności związane z przeprowadzaniem 
postępowania powypadkowego (średnia=4,74), oceną stanu bhp w przed-
siębiorstwie (średnia=4,67) oraz przeprowadzaniem szkoleń wstępnych bhp 
– instruktaż ogólny (średnia=4,61). Niższe miejsce w hierarchii ważności 
pracodawców zajmują działania na rzecz popularyzacji i kształtowania kul-
tury bezpieczeństwa pracy (średnia=4,28), a także ergonomii warunków 
pracy (średnia=4,22). Należy dodać, że w grupie kompetencji zawodowych 
znajdują się te, które są ważne ze względu na realizację ustawowych obo-
wiązków służby bhp.

Rysunek 1. Ocena ważności kompetencji zawodowych dla pracy w bhp (w skali od 1-zbęd-
ne do 5-bardzo ważne)

Legenda: I-Oceniać stan bhp w przedsiębiorstwie; II-Badać wypadki przy pracy; III-Do-
radzać w projektowaniu ergonomicznych warunków pracy; IV-Doradzać kierownictwu 
przedsiębiorstwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp; V-Popularyzować zagad-
nienia bhp i kształtować kulturę bezpieczeństwa pracy; VI-Przeprowadzać szkolenia wstępne 
bhp-instruktaż ogólny bhp; VII-Realizować zadania z zakresu ochrony środowiska.

Kompetencje fi rmowe pracowników to te, które wskazują na zaan-
gażowanie pracowników, znajomość misji przedsiębiorstwa, profi lu jego 
działalności, specyfi ki pracy, powiązań i relacji z podmiotami zewnętrz-
nymi. Dla pracodawców najważniejszą cechą pracownika służby bhp jest 
poczucie identyfi kacji z fi rmą, działanie na jej rzecz, lojalność (średnia 
ocena=4,52). Na drugim miejscu pojawiły się kompetencje związane 
z myśleniem strategicznym. Można zatem uznać, że dla przedsiębiorców 
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ważne jest aby kadry bhp kompleksowo podchodziły do bezpieczeństwa 
i higieny pracy, uwzględniając kontekst działania całego przedsiębiorstwa 
(średnia=4,46). Dość ważne w opinii pracodawców są relacje z pod-
miotami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy (PIP, PIS, UDT) 
(średnia=4,28). Za najmniej istotną została uznana znajomość języków 
obcych (średnia=3,20). Uśrednione oceny ważności kompetencji fi rmo-
wych przedstawiono na Rysunku 2.

Rysunek 2. Ocena ważności kompetencji fi rmowych dla pracy w bhp (w skali od 1-zbędne 
do 5-bardzo ważne)

W grupie kompetencji interpersonalnych, dla skuteczności pracy 
w obszarze bhp, zdaniem pracodawców najistotniejsza jest efektywna 
komunikacja, czyli zapewnienie skutecznego przepływu i wymiany in-
formacji między „bhp-owcem”, a pracodawcą i zespołem pracowniczym 
(średnia=4,65). Ważne, zatem, aby pracownik służby bhp posiadał umie-
jętność prezentowania przyjaznego stylu bycia, dostosowywania formy 
komunikacji i sposobu przekazu informacji dotyczących bhp do potrzeb 
i wymagań odbiorców.

Na drugim miejscu znalazła się umiejętność współpracy w zespole 
(średnia=4,41) i umiejętność współpracy z osobami na wysokich stano-
wiskach (średnia=4,37). Kompetencje te są niejako naturalną pochodną 
umiejętności skutecznego komunikowania się. Wskazują na umiejętność 
inicjowania i podtrzymywania współpracy z pracodawcą, motywowania 
go do działań w zakresie bhp i określania priorytetów fi rmy w tym ob-
szarze. Za mniej ważne pracodawcy uznają umiejętności negocjacyjne 
oraz wystąpień publicznych i prezentacji wyników pracy (średnia=3,96). 
Uśrednione oceny ważności poszczególnych kompetencji przedstawiono 
na Rysunku 3. 
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Rysunek 3. Ocena ważności kompetencji interpersonalnych dla pracy w bhp (w skali od 
1-zbędne do 5-bardzo ważne)

W obszarze kompetencji intelektualnych (Rysunek 4.), oceny praco-
dawców są dość wyrównane. Oceny ważności trzech rodzajów kompetencji 
plasują się powyżej średniej 4,5. Są to: umiejętność formułowania i roz-
wiązywania problemów, umiejętność logicznego myślenia, samodzielność 
w myśleniu i działaniu (średnia=4,63). Pracodawcy oczekują również od 
pracowników służby bhp umiejętność określania i uzasadniania prioryte-
tów (średnia=4,33). Stosunkowo najrzadziej oczekują takich dyspozycji jak 
inicjatywność (średnia=4,26) i kreatywność (średnia=4,11). 

Jak zauważa Czesław Sikorski dyspozycje takie jak samodzielność, 
kreatywność, adaptacyjność to główne cechy umiejętności pożądanych 
w warunkach globalizacji, bez względu na zróżnicowanie wymagań branż 
i ról organizacyjnych.15 Samodzielność pracownika ujawnia się w wyniku 
osłabienia hierarchicznej zależności. W nowoczesnych przedsiębiorstwach, 
gdzie przeważają poziome relacje współpracy, pracownicy często muszą 
szybko reagować na pojawiające się problemy. Tylko w ten sposób możliwe 
jest elastyczne reagowanie organizacji. Zatem odpowiedzialność za podjęte 
decyzje spoczywa na kierownikach i pracownikach zespołów zadaniowych. 
Kreatywność, innowacyjność pracowników to umiejętność radzenia sobie 
w sytuacjach nietypowych i niepowtarzalnych. Sytuacje te są charaktery-
styczne dla gospodarki globalnej. Wspomniane cechy pracowników warun-
kują zdobycie przewagi konkurencyjnej lub dobrej pozycji na rynku pracy 
przez przedsiębiorstwo. Zatem pracownicy powinni posiadać umiejętność 

15 Cz. Sikorski, Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikiem 
a organizacją. Warszawa, Dyfi n 2004, s. 56.
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przekształcania i dostosowywania celów i form pracy fi rmy do wymagań 
otoczenia gospodarczego i stanowisk pracy we własnym przedsiębiorstwie. 

Rysunek 4. Ocena ważności kompetencji intelektualnych dla pracy w bhp (w skali od 
1-zbędne do 5-bardzo ważne)

Ostatnią grupę kompetencji kadr bhp ocenianych przez pracodaw-
ców stanowiły kompetencje osobiste (Rysunek 5.). Według pracodawców 
zasadniczą cechą, którą powinien charakteryzować się pracownik bhp jest 
odpowiedzialność (średnia=4,85). Cecha ta koresponduje z samodzielnością 
– ocenianą jako najważniejszą w grupie kompetencji intelektualnych. Równie 
wysoko oceniano dobrą organizację pracy (średnia 4,52). Uporządkowanie 
działań pracownika służby bhp przejawia się zarówno w prowadzonej przez 
niego dokumentacji, jak i skuteczności w działaniach na rzecz poprawy 
warunków pracy, czy wdrażania nowych rozwiązań w tym zakresie. Stąd 
zapewne potrzeba ze strony pracodawców usystematyzowanych i efektyw-
nych działań kadr bhp. 

Niemal wszyscy pracodawcy podkreślali znaczenie elastyczności 
i zdolności podejmowania decyzji (średnia=4,33). Cecha ta przejawia się 
przede wszystkim w gotowości do przyjmowania odpowiedzialności za 
swoje działania, w przewidywaniu konsekwencji podjęcia lub zrezygnowania 
z pewnych działań, w trosce o wizerunek i interesy przedsiębiorstwa. Dys-
pozycje te są pełniejsze jeśli pracownik służby bhp posiada rozległą wiedzę 
w przedmiocie swoich działań, doświadczenie zawodowe i wykazuje się 
znajomością przedsiębiorstwa. Wówczas jego efektywność znacząco wzra-
sta. Pracodawcy oczekują też aby pracownik służby bhp był osobą etyczną 
(średnia ocen=4,33). Cecha ta nawiązuje do lojalności i rzetelności w wy-
konywaniu pracy, wykazywania się szczególną dbałością o sprawy zdrowia 
i życia pracowników. 
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Inne ważne kompetencje osobiste to otwartość na uczenie się i rozwój 
(średnia=4,28) oraz umiejętność pracy pod presją czasu (średnia=4,17). 
Za stosunkowo najmniej istotną cechę pracodawcy uznali empatię (śred-
nia=3,83). Chociaż to właśnie ta cech wspiera działania kadr bhp w odnie-
sieniu do potrzeb pracowników w zakresie ochrony zdrowia i życia. Empatia 
współwystępuje z takimi cechami jak zdolność poświęcania komuś uwagi, 
współpraca, rozumienie czyjegoś punktu widzenia. Polega na braniu pod 
uwagę celów drugiej osoby. Współcześnie większość prac wymaga wielu 
interakcji, dlatego tak ważna jest umiejętność dostrzegania i rozumienia 
argumentów drugiej strony. 

Rysunek 5. Ocena ważności kompetencji osobistych dla pracy w bhp (w skali od 1-zbędne 
do 5-bardzo ważne)
Legenda: I-Etyczność w działaniu; II-Otwartość na uczenie się i rozwój; III-Odpowiedzial-
ność; IV-Elastyczność i zdolność podejmowania decyzji; V-Umiejętność pracy pod presją 
czasu; VI-Dobra organizacja pracy; VII-Empatia.

Kompetencje pracowników służby bhp ważne dla pracodawców – 
analiza zależności 

Analizując wyniki, dla każdej grupy kompetencji obliczono ogólny 
wskaźnik ważności, uśredniając oceny poszczególnych kompetencji w ob-
rębie danej grupy. Uzyskane wyniki wskazują, jak ważne dla pracodawców 
są poszczególne sfery kompetencji pracowników bhp (Rysunek 6.).
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Rysunek 6. Ocena ważności poszczególnych grup kompetencji pracowników bhp 
przez pracodawców

Do zbadania istotności różnic między ocenami poszczególnych grup 
kompetencji zastosowano test Friedmana. Wynik testu był istotny statystycz-
nie: χ2(4)=32,45; p<0,001. Dla pracodawców najbardziej istotne są kompeten-
cje intelektualne pracowników służby bhp, a także kompetencje zawodowe 
i osobiste. Niższe oceny dotyczą kompetencji interpersonalnych i fi rmowych, 
choć należy podkreślić, że w skali od 1 (zbędne) do 5 (bardzo ważne), średnia 
ocena wynosząca ponad 4 punkty pozostaje oceną wysoką.

Okazuje się, że czynnikiem istotnie różnicującym oceny i oczekiwania 
wobec kompetencji kadr bhp jest wielkość przedsiębiorstwa i jego rodzaj. 
Do zbadania istotności różnic zastosowano test Kruskala-Wallisa. 

Zestawienie średnich oceny ważności poszczególnych grup kompeten-
cji dla pracodawców reprezentujących przedsiębiorstwa o różnej wielkości 
przedstawia Rysunek 7. Wśród pracodawców reprezentujących małe fi rmy 
odnotowano różnice w ocenie ważności poszczególnych grup kompetencji: 
χ2(4)=11,65; p<0,05. Najbardziej ceniono kompetencje osobiste, intelektualne 
i zawodowe. Różnice w ocenie ważności poszczególnych grup kompetencji: 
χ2(4)=10,76; p<0,05 odnotowano również wśród pracodawców ze średnich 
przedsiębiorstw. Tu wysoko oceniano ważność kompetencji intelektualnych 
i zawodowych, a także osobistych i fi rmowych, zaś najniższej oceniano waż-
ność kompetencji interpersonalnych. 

W grupie pracodawców reprezentujących duże przedsiębiorstwa także 
stwierdzono istotne różnice w zakresie oceny ważności poszczególnych grup 
kompetencji: χ2(4)=15,37; p<0,01. Tu z kolei najmniejsze oczekiwania łączono 
z kompetencjami fi rmowymi. 
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Rysunek 7. Ocena ważności poszczególnych grup kompetencji pracowników bhp przez 
pracodawców – ze względu na wielkość przedsiębiorstwa

Podobną analizę ważności kompetencji pracowników służby bhp 
przeprowadzono w odniesieniu do rodzaju przedsiębiorstwa. Na Rysunku 
8. przedstawiono średnie oceny ważności poszczególnych grup kompetencji. 

Pracodawcy reprezentujący różnego rodzaju przedsiębiorstwa różnili 
się istotnie pod względem oceny ważności kompetencji zawodowych pracow-
ników bhp: H (3)=8,05; p<0,05 (wynik testu Kruskala-Wallisa). Najmniej 
istotne okazały się one dla pracodawców reprezentujących polskie przedsię-
biorstwa prywatne działające na rynku krajowym, zaś największe znaczenie 
miały dla pracodawców z przedsiębiorstw zagranicznych działających w Pol-
sce. Ocena ważności pozostałych grup kompetencji nie była zróżnicowana 
ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa. 

Wśród pracodawców reprezentujących przedsiębiorstwa/urzędy 
państwowe  odnotowano różnice w ocenie ważności poszczególnych grup 
kompetencji: χ2(4)=26,19; p<0,001. Tu najbardziej oczekiwane i cenione były 
kompetencje intelektualne. Mniejsze znaczenie przypisywano kompetencjom 
fi rmowym. Kompetencje fi rmowe również najniżej oceniali pracodawcy re-
prezentujący polskie fi rmy prywatne o zasięgu krajowym (różnice w ocenie 
ważności poszczególnych grup kompetencji: χ2(4)=9,52; p<0,05).
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Rysunek 8. Ocena ważności poszczególnych grup kompetencji pracowników bhp przez 
pracodawców – ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa

Podsumowanie
Wyniki powyższych analiz potwierdzają przyjętą w badaniu hipo-

tezę, że: Dla efektywności pracy w obszarze bhp pracodawcy oczekują od 
pracowników służby bhp nie tylko wiedzy i umiejętności typowo zawodowych, 
ale również szeroko rozumianych kompetencji społecznych. Ze względu na 
potrzeby pracy, ważne jest aby specjaliści z tego zakresu posiadali pewne 
cechy osobowościowe, wiedzę i umiejętności typowo zawodowe oraz dobrze 
rozwinięte umiejętności z obszaru kompetencji społecznych, zwłaszcza in-
telektualne i interpersonalne, pozwalające na kompleksowe widzenie spraw 
bhp w przedsiębiorstwie i skuteczne współdziałanie w tym zakresie. 

Spośród cech osobowościowych dla pracodawców najważniejsza jest 
odpowiedzialność, samodzielność w działaniu, dobra organizacja pracy, 
etyczność, umiejętność podejmowania decyzji. Do najważniejszych kom-
petencji zawodowych pracodawcy zaliczają te z zakresu badania wypadków 
przy pracy, oceny stanu bhp w przedsiębiorstwie, umiejętność doradzania 
w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp. Kompetencje zawodowe 
powinny iść w parze ze zdolnościami intelektualnymi. Szczególnie takimi jak 
zdolność dostrzegania i rozwiązywania problemów, logiczne myślnie, samo-
dzielność w działaniu, umiejętność określania i uzasadniania priorytetów. 
Pracodawcy oczekują od pracownika służby bhp lojalności i zaangażowania, 
znajomości przedsiębiorstwa, umiejętności kompleksowego widzenia proble-
matyki bhp w kontekście polityki całej organizacji. Wszystko to powinno być 
wsparte efektywną komunikacją, umiejętnością współpracy i integrowania 
działań wokół problemów bhp. 
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Wśród kompetencji, które zdaniem pracodawców mają najmniejsze 
znaczenie dla efektywnej pracy o obszarze bhp znajdują się takie jak: umie-
jętność wystąpień publicznych, znajomość języków obcych, empatia. 

Dla kształtowania się oczekiwań pracodawców wobec kompetencji 
kadr bhp mają pewne znaczenie wielkość i rodzaj przedsiębiorstwa.  Praco-
dawcy z małych przedsiębiorstw najczęściej oczekują od pracowników służby 
bhp dyspozycji i umiejętności z grupy kompetencji osobistych, intelektual-
nych i zawodowych. W grupie przedstawicieli ze średnich przedsiębiorstw 
najczęściej oczekuje się kompetencji intelektualnych i zawodowych. Praco-
dawcy z dużych przedsiębiorstw przede wszystkim oczekują kompetencji 
intelektualnych i interpersonalnych będących wsparciem dla kompetencji 
zawodowych. 

Znaczenie kompetencji zawodowych kadr bhp, czyli tych związanych 
z realizacją prawnie wymaganych obowiązków są przez pracodawców różnie 
wartościowane, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa. Największe zna-
czenie mają dla pracodawców z przedsiębiorstw zagranicznych działających 
w Polsce. Natomiast najmniej istotne są dla polskich przedsiębiorców. Taki 
stan rzeczy może wynikać z faktu, że wiedza i umiejętności stricte „bhp-
-owskie” dla polskich pracodawców są pewną oczywistością i w myśleniu 
o kompetencjach pracownika służby bhp koncentrują się na dalszych wy-
maganiach. Dla pracodawców zagranicznych zapewne najważniejsze jest 
działanie w zgodzie z wymaganiami polskiego prawa pracy, dlatego wyma-
gają przede wszystkim kompetencji w tym zakresie. W przedsiębiorstwach 
państwowych i urzędach pracodawcy najbardziej cenili u pracowników 
służby bhp kompetencje intelektualne, czyli dyspozycje związane z samo-
dzielnością w myśleniu, działaniu, rozwiązywaniu problemów, określaniu 
celowości działań.

Wydaje się, że ze względu na efektywność działań w obszarze bez-
pieczeństwa i higieny pracy ważna jest komunikacja między pracodawcami 
i specjalistami bhp na temat ich wspólnych doświadczeń i oczekiwań. Zna-
jomość realnych potrzeb pracodawców i luk kompetencyjnych kadr bhp 
jest też wskazówką dla podmiotów kształcących specjalistów z tego zakresu. 
Uwagi pracodawców mogą być istotnym elementem modelu efektywnego 
kształcenia specjalisty bhp. Dla potrzeb praktyki zawodowej ważne jest aby 
pracownicy bhp, obok doświadczenia i wiedzy zawodowej, cechowali się 
szerokimi kompetencjami społecznymi, pozwalającymi im stosunkowo łatwo 
i efektywnie współdziałać na rzecz poprawy warunków pracy.
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Selected problems of the working environment: the expectations of 
employers and professional competence of employees OSH services

Today, one of the most important problems of the working environ-
ment is the quality of human capital, workers and their competence and their 
adequacy to the vocational needs. Th e knowledge and skills of employees 
are increasingly becoming a key resource for organizations and companies 
are focused on fi nding the appropriate competence. Management, use in 
current operations and long-term becomes an essential element of the work 
environment. Th anks to the creativity , commitment , loyalty and knowledge 
of employees the company becomes a dynamic organization .

Th e article focuses on the problem of professional competence of 
employees in the context of the expectations and the needs of employers . 
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Th is issue was discussed on the example of a selected group of professional 
experts in occupacional, safety nad health and the experience of employers 
resulting from the cooperation with OSH services.

Work in OSH fi eld requires interdisciplinary knowledge and skills. 
Repeatedly the condition and level of safety culture in an enterprise depends 
on their actions. It can be stated that the degree of effi  ciency of OSH staff  
is measured by the attitudes of employees and their awareness related to 
ergonomics, safe behaviour at work and care of their own health. 
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