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Kontrola BHP 
w przedsiębiorstwach

Każde przedsiębiorstwo ma zapewnić swoim pracownikom 
regularne wypłaty wynagrodzeń, możliwość wykonywania 
obowiązkowych badań lekarskich, a także odpowiednie 
warunki pracy. 

Pracodawca powinien uwzględnić wszelkie 

czynniki, które mogą mieć negatywny wpływ 

na zdrowie i samopoczucie pracowników, kieru-

jąc się przy tym właściwymi przepisami. Do jego 

obowiązków należy również zapewnienie syste-

matycznych kontroli stanu bezpieczeństwa oraz 

higieny pracy.

Jak często i przez kogo powinny być 
przeprowadzane kontrole BHP?
Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy oraz Rozporzą-

dzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. 

w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 

każdy pracodawca jest zobowiązany do utworzenia 

służby BHP, która w jego imieniu będzie wypełniać 

swoje dalsze powinności. Zalicza się do nich mię-

dzy innymi przeprowadzanie kontroli warunków 

pracy. Natomiast jak informuje Agnieszka Dziewa-

nowska-Sobczak, Właściciel firmy Ergonomica: – 

Niestety w obowiązującym ustawodawstwie nie znaj-

dziemy żadnych bardziej szczegółowych wytycznych 

dotyczących częstotliwości ich realizacji, składu zespołu 

kontrolującego czy zakresu kontroli. Wszelkie ustalenia 

w tym zakresie zależą od decyzji osoby czy osób kon-

trolujących, a także od specyfiki danego zakładu pracy, 

oczekiwań pracodawcy lub innych okoliczności. 

Służba BHP to komórka, która powinna być utwo-

rzona u każdego pracodawcy bez względu na to ilu 

pracowników zatrudnia. W przypadku pracodawców 

zatrudniających do 10 pracowników oraz praco-

dawców zatrudniających do 50 pracowników, dla 

których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię 

ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych, zadania tej służby może wykonywać 

sam pracodawca, o ile ma ukończone odpowiednie 
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szkolenie (szkolenie okresowe BHP dla pracodawców 

wykonujących zadania służby BHP). Jeśli przedsię-

biorstwo liczy od 50 do 100 pracowników, zadania 

opisywanej służby można powierzyć pracownikowi 

zajmującemu się innymi pracami. W przypadku 

pracodawców zatrudniających powyżej 100 osób, 

pracodawca ma obowiązek utworzyć komórkę BHP, 

czyli zatrudnić pracownika spełniającego wymaga-

nia służby na etacie lub części etatu. Pracodawcy 

najwięksi muszą pamiętać, by na każde 600 zatrud-

nionych pracowników przypadał jeden pełnoetato-

wy pracownik służby BHP. Jest to organ kontrolno-

-doradczy, w którego kompetencje wchodzi m.in. 

prowadzanie kontroli warunków BHP na terenie za-

kładu pracy, informowanie pracodawcy o wynikach 

kontroli i stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, 

przekazywanie wniosków dotyczących wymagań 

BHP dla stosowanych oraz nowo wprowadzanych 

procesów produkcyjnych, doradztwo w zakresie 

stosowania przepisów i szereg innych obowiązków 

nazywanych potocznie 22 obowiązkami służby BHP. 

Z tego też powodu kontrolę BHP w zakładach pracy 

sprawują najczęściej specjaliści. 

Korzystanie z usług ekspertów zewnętrznych, 

czyli z outsorcingu BHP, jest obecnie niezwykle 

powszechne. Zdaniem Małgorzaty Kochańskiej, 

Doradcy Prezesa firmy SEKA S.A.: –  Przeprowadze-

nie kontroli, która jest niezależna od pracodawcy, to 

najbardziej efektywny i skuteczny sposób na dokonanie 

oceny warunków pracy w przedsiębiorstwie. Poma-

ga on zastosować się do wszystkich obowiązujących 

aktualnie przepisów, dzięki czemu zakład pracy nie jest 

narażony na kary, wynikające z braku ich przestrzega-

nia. W tym celu najlepiej jest wykorzystać audyt, jako 

formę kontroli, co pomoże uniknąć represji w postaci 

kar nakładanych przez organy kontroli zewnętrznej 

(PIP, PIP, UDT, PSP, IOŚ). W momencie, gdy firma SEKA 

S.A. podejmuje współpracę z nowym zakładem pracy, 

zaczyna właśnie od przeprowadzenia audytu, a na-

stępnie bierze odpowiedzialność za realizację polityki 

BHP w przedsiębiorstwie. 

Ale czym w zasadzie różni się audyt od kontroli?

Kontrola, audyt, nadzór
W obszarze warunków pracy najczęściej operuje 

się pojęciami: kontrola, audyt i nadzór. Jeśli chodzi 

o pierwsze z nich, można je zdefiniować jako ocenę 

działalności jednostki kontrolowanej na podstawie 

ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu na-

stępujących kryteriów kontroli: legalności, gospodar-

ności, celowości, rzetelności. Natomiast w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości celem kontroli jest 

również ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków 

oraz zidentyfikowanie osób za nie odpowiedzialnych. 

Ponadto sformułowane zostają wówczas zalecenia 

zmierzające do usunięcia nieprawidłowości. Kontrolę 

przeprowadza pracownik jednostki kontrolującej 

(kontroler) na podstawie pisemnego imiennego upo-

ważnienia, które wydaje kierownik owej jednostki. 

Kontrole BHP można podzielić według kryte-

rium czasowego na wstępne, bieżące i następcze. 

Kontrole wstępne to te, które są realizowane 

w przedsiębiorstwie po raz pierwszy. Mają one 

bardzo szczegółowy charakter i często wykraczają 

swoim podstawowym zakresem poza powszech-

nie rozumianą dziedzinę BHP. Na dalszym etapie 

współpracy kontrolera zewnętrznego z przedsię-

biorstwem przeprowadzane są kontrole okresowe. 

Mogą to być kontrole cykliczne, wykonywane we-

dług z góry ustalonego harmonogramu lub zgodnie 

z aktualnymi potrzebami zakładu (np. kiedy na 

jego terenie dochodzi do wypadku i pracodawca 

żąda weryfikacji danego obszaru w kontekście 

całego przedsiębiorstwa). Kontrole okresowe mogą 

być inicjowane przez służbę BHP albo wykonuje się 

je na polecenie pracodawcy czy osób działających 

w jego imieniu. Ponadto można mówić o podziale 

według kryterium zakresu kontroli i wówczas dzieli 

się je na kompleksowe, problemowe i wycinkowe. 

Istnieje też kontrola dokumentacji oraz tereno-

wa. Jednak jak mówi Agnieszka Dziewanowska-

-Sobczak: –  W literaturze nie znajdziemy nigdzie 

ustanowionych podziałów rodzajów kontroli BHP. Poza 

tym, jak już było wspomniane wyżej, nie ma w tym 

zakresie żadnych wskazówek metodycznych. Każda 

osoba kontrolująca sama opracowuje sobie technikę 

przeprowadzania kontroli lub ma ją narzuconą z góry, 

przez wewnątrzzakładowe procedury. 

W razie, gdy uwzględniona zostaje możliwość 

ingerowania przez służby BHP w działalność przed-

siębiorstwa, które jest podmiotem kontrolowanym, 

mamy do czynienia z nadzorem. Organ nadzoru-

jący może stosować takie środki, jak wydawanie 

wiążących poleceń, nakazów, zakazów, uchylanie 

decyzji itp. Na tej podstawie zakład pracy zostaje 

zobowiązany do dokonania zmiany istniejącego 

stanu rzeczy na zgodny z przepisami BHP.

Audyt z kolei polega na niezależnej działal-

ności doradczej i weryfikującej, której celem jest 

usprawnienie operacyjne przedsiębiorstwa. Chodzi 

o to, aby otrzymało ono pomoc w osiąganiu swoich 

celów, która ma polegać na systematycznym 

i metodycznym podejściu do oceny oraz doskona-

lenia skuteczności procesów kontroli, zarządzania 

ryzykiem i całym zakładem pracy. Audyt powinien 

mieć charakter niezależny i obiektywny. 

Małgorzata Kochańska podsumowuje w ten 

sposób: – Audyt koncentruje się na szukaniu zgodności 

stanu rzeczywistego z obowiązującymi przepisami czy 

wymaganiami, zaś kontrola szuka nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w określonym za-

kresie. Nadzór wykorzystuje kontrolę, uzupełniając ją 

o elementy represyjne w postaci decyzji np. administra-

cyjnych czy finansowych.

Na czym polegają czynności kontrolne?
Każda kontrola BHP wymaga zapoznania się ze 

specyfiką danej branży. W końcu osoba kontrolu-
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jąca musi wiedzieć na co zwracać uwagę, jakie są 

warunki prawne i czego może żądać w trakcie re-

alizowania czynności kontrolnych. Agnieszka Dzie-

wanowska-Sobczak podaje następujący przykład: 

–  W zakładzie obróbki mechanicznej kontroli podlegało 

będzie głównie dostosowanie maszyn do wymagań 

zasadniczych i/lub minimalnych, zabezpieczenie ob-

szaru pracy, czy też ważność i kompletność wykony-

wanych pomiarów czynników środowiska pracy. Z kolei 

w zakładzie kosmetyczno-fryzjerskim kontrola BHP 

skupi się na higienie pracy oraz zabezpieczeniu prac 

w kontakcie z czynnikiem biologicznym i niebezpiecz-

nym czynnikiem chemicznym. 

Kiedy specyfika danego przedsiębiorstwa jest 

już znana, warto posiąść także informacje czy 

względy technologiczne pozwalają na zrealizowa-

nie kontroli bez uprzedniego przygotowania. Jeśli 

kontrola ma odbyć się np. w laboratorium nauko-

wo-badawczym należy liczyć się z tym, że można 

mieć do czynienia z pewnym stopniem herme-

tyzacji procesów i od osób przeprowadzających 

kontrolę będzie się wymagało przestrzegania z góry 

ustalonych zasad higieny. 

Następnym etapem przygotowania do kontroli 

BHP jest zasięgnięcie informacji czy może być ona 

wykonywana samodzielnie na terenie zakładu pra-

cy, czy też ktoś powinien towarzyszyć kontrolerom. 

W praktyce bardzo często kontrole realizowane 

są w obecności kierownika produkcji, któremu na 

miejscu można wytłumaczyć rangę danego proble-

mu i wdrożyć w obowiązujące przepisy prawne. 

Jak tłumaczy Agnieszka Dziewanowska-Sob-

czak każdy zakład pracy dowolnie reguluje kwestię 

kontroli BHP. Kiedy już wiadomo czym się zaj-

muje i jakie wymagania techniczne mają zostać 

spełnione, można przejść do kontroli właściwej. 

Jeżeli jest przeprowadzana po raz pierwszy bywa, 

że rozpoczyna się ona od zapoznania się z tema-

tem szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie 

BHP. Dział kadr udostępnia wówczas informacje 

o ostatnich szkoleniach, a kontroler weryfikuje czy 

są one ważne oraz czy zostały zorganizowane dla 

odpowiedniego rodzaju kadry. Kolejnym krokiem 

może być kontrola treści skierowań na badania 

lekarskie. Nie wchodzi to w standardowy zakres 

pracy służby BHP, jednak warto wiedzieć czy osoba 

odpowiedzialna za wystawianie skierowań na 

badania lekarskie ujmuje w ich treści wszystkie 

zagrożenia, z jakimi może mieć do czynienia dany 

pracownik. Bywa, że kontroli podlega również 

ważność uprawnień specjalistycznych, czyli np. czy 

pracownik zatrudniony na stanowisku elektrome-

chanika posiada ważne uprawnienia energetyczne 

w zakresie eksploatacji i/lub dozoru. 

Dalsza kontrola może dotyczyć dokumentacji 

z zakresu BHP. Na tym etapie sprawdza się czy dla 

wszystkich stanowisk pracy opracowano i udostęp-

niono instrukcje stanowiskowe, oraz czy przygoto-

wano instrukcje bezpiecznej pracy dla wszystkich 

maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładzie 

pracy. Weryfikacji podlegać będzie także ocena 

ryzyka zawodowego – czy jest ona opracowana dla 

wszystkich stanowisk, czy jest kompletna (zawiera 

ocenę narażenia na wszystkie występujące czynni-

ki, w tym biologiczne oraz chemiczne) i aktualna. 

Warto sprawdzić czy ocena ryzyka uwzględnia 

pracę kobiet ciężarnych, pracowników młodo-

cianych lub pracowników o orzeczonym stopniu 

niepełnosprawności. Można zweryfikować również 

w jaki sposób kształtuje się gospodarka odzieżą 

i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indy-

widualnej. Czy są one wydawane na bieżąco, czy 

nie są uszkodzone, czy w razie nagłej awarii danego 

środka pracownik ma możliwość dokonania jego 

wymiany. 

Osoba kontrolująca powinna upewnić się też 

czy opracowano instrukcję korzystania ze środ-

ków ochrony. W praktyce często zdarza się, że 

pracownicy niewłaściwie je stosują (np. maska 

przeciwpyłowa osłania jedynie usta, zamiast usta 

i nos), ponieważ nie zostali wcześniej poinstru-

owani w tym zakresie. Ważnym obszarem kon-

troli dokumentacji BHP jest zweryfikowanie czy 

dla danego zakładu pracy opracowano programy 

szkoleń w obszarze BHP, wykazy prac szkodliwych 

i uciążliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmią-

cych piersią, wymagania dotyczące bezpiecznych 

zasad magazynowania oraz wykonywania ręcznych 

prac transportowych, rejestry czynników środowi-

ska pracy, dokumenty zabezpieczenia dla prac pod-

wykonawców. Kontroli dokumentacji BHP powinno 

podlegać również zweryfikowanie czy urządzenia 

transportu bliskiego, zbiorniki ciśnieniowe lub 

inne urządzenia i maszyny poddozorowe posiadają 

ważne decyzje Urzędu Dozoru Technicznego, czy 

prowadzone są dla nich konserwacje w założonych 

przez producentów czasookresach. 

Gdy obszar dotyczący dokumentacji BHP 

zostanie skontrolowany, można wyruszyć na tzw. 

kontrolę terenową. Jeśli osoba kontrolująca ma 

szansę dowolnie kształtować zakres kontroli to 

może mieć ona charakter kompleksowy – ogól-

ny lub tematyczny. Przykładowo główny nacisk 

zostanie położony na sprawdzenie drożność ciągów 

komunikacyjnych w zakładzie pracy. Co wobec tego 

będzie przedmiotem kontroli? Po pierwsze stan cią-

gów komunikacyjnych na terenie przedsiębiorstwa, 

w tym ich drożność i prawidłowość oznaczenia. 

Uwzględniona zostanie weryfikacja działającego 

systemu pierwszej pomocy przedmedycznej – licz-

ba apteczek na terenie zakładu pracy, ich rozmiesz-

czenie, sprawdzenie czy przy apteczkach znajdują 

się instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz 

informacja o osobach wyznaczonych do udzielania 

pierwszej pomocy. 

Kontroli będzie podlegać zabezpieczenie w ob-

szarze gospodarki magazynowej, tzn. czy regały 

spełniają normatywne wymagania, czy mają 
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w widocznym miejscu oznaczenie nośności, czy 

towar składowany jest na nich w sposób bezpiecz-

ny. W trakcie kontroli należy zwrócić uwagę na 

wszelkiego rodzaju prace remontowo-naprawcze 

wykonywane przez służby wewnętrzne lub przez 

firmy zewnętrzne. 

Trzeba sprawdzić pozwolenia, metody ich za-

bezpieczenia, wygrodzenia, wyposażenia w środki 

gaśnicze itp. Kontroli BHP może podlegać również 

sposób realizacji ręcznych prac transportowych 

przez pracowników, czy przestrzegane są nor-

my udźwigu, czy pracownicy wykonują te prace 

zgodnie z zaleceniami prawnymi. Należy poobser-

wować zachowanie kierowców urządzeń trans-

portu bliskiego, szczególnie czy przestrzegają oni 

ustalonej prędkości przemieszczania się oraz czy 

wózki jezdniowe parkowane są w wyznaczonych 

miejscach. W trakcie kontroli trzeba też upewnić 

się czy na terenie zakładu pracy panuje porządek. 

Przypadkowo pozostawione narzędzia pracy, załą-

czone elektronarzędzia pozostawione bez nadzoru 

to potencjalne, duże ryzyko wypadku. 

Kontrola BHP powinna również obejmować 

aspekty bezpiecznego wykonywania pracy przez 

pracowników. Należy weryfikować czy prace prze-

prowadzane są zgodzie z instrukcjami stanowisko-

wymi, czy osłony oraz inne zabezpieczenia maszyn 

i urządzeń są sprawne, a co najważniejsze – nie 

są „omijane”. Jeżeli w zakładzie pracy stosuje się 

substancje chemiczne w postaci substancji czy-

stych lub ich mieszanin, niezbędne jest upewnienie 

się czy są one przechowywane na stanowiskach 

pracy tylko i wyłącznie w ilościach wynikających 

z bieżących potrzeb, a także czy znajdują się w ory-

ginalnych pojemnikach lub opakowaniach. Jeśli są 

to substancje klasyfikowane jako niebezpieczne, 

powinien być sprawowany właściwy nadzór nad 

ich obiegiem. 

Wykonując obchód po przedsiębiorstwie, należy 

zwrócić uwagę na stan oznaczeń bezpieczeństwa, 

a zwłaszcza czy wszystkie znaki informujące np. 

o kierunku drogi ewakuacyjnej lub inne, czy są 

czytelne albo czy nie są zastawione. Wymienione 

obszary kontroli są obszarami głównymi, specyfika 

danego zakładu pracy może wymagać weryfikacji 

jeszcze innych obszarów. 

Jakie są podstawowe narzędzia wykorzystywane 

podczas kontroli stanu BHP w przedsiębiorstwie? 

Małgorzata Kochańska mówi o odpowiednich 

formularzach: – Zawierają dane podstawowe 

jednostki kontrolowanej, temat i zakres kontroli oraz 

wnioski i zalecenia pokontrolne. Dość popularne są 

listy kontrolne, czyli Lista kontrolna opracowana przez 

CIOP-PIB, Lista kontrolna PIP w wersji podstawowej 

oraz szczegółowe dotyczące konkretnych branż. Są one 

skutecznym i efektywnym narzędziem wspomagają-

cym przygotowanie się podmiotu gospodarczego do pla-

nowanej kontroli warunków pracy, przede wszystkim 

przez przedstawicieli organów zewnętrznego nadzoru 

nad warunkami pracy oraz audytorów zewnętrznych. 

Wersje podstawowe tych list obejmują całość proble-

matyki z zakresu ochrony pracy, w tym stosunku pracy, 

czasu pracy i wynagrodzenia (kontrole kompleksowe). 

Szczegółowe listy dotyczą np. branży działalności 

gospodarczej lub tylko jednego z obszaru BHP (kontrola 

problemowa, kontrola wycinkowa). W czasie prowa-

dzenia bieżącej kontroli warunków pracy w zakładzie 

pracy, można wykorzystać także Krytyczną listę 

zachowań czy Kartę wizyty doradczej. Ich celem jest 

rozpoznawanie przyczyn zachowań ryzykownych i ich 

modyfikacja. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpie-

czeństwa i higieny pracy, pracownik służby BHP 

zobowiązany jest do przedstawiania pracodawcy 

co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających 

propozycje przedsięwzięć technicznych i organiza-

cyjnych mających na celu zapobieganie zagroże-

niom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę 

warunków pracy, a także na bieżąco informować 

pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach za-

wodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do 

usuwania tych zagrożeń. Bieżąca kontrola stanu 

BHP powinna spełniać funkcje interwencyjne, 

prewencyjne oraz represyjne (nadzoru). Ta ostatnia 

funkcja polega na wyposażeniu inspektora BHP 

w prawo do niezwłocznego:

• wstrzymania pracy maszyny lub innego 

urządzenia technicznego w razie wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia 

pracownika albo innych osób,

• odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego 

przy pracy wzbronionej,

• odsunięcia od pracy pracownika, który swoim 

zachowaniem lub sposobem wykonywania pra-

cy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia bądź 

zdrowia własnego albo innych osób.

Natomiast niezależnie od tego czy analiza BHP 

w przedsiębiorstwie określona zostanie jako kon-

trola, nadzór czy audyt, to w obszarze bezpieczeń-

stwa pracy nadrzędnym celem przeprowadzania 

oceny stanu zakładu jest zawsze zdrowie i życie 

pracowników. 
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