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Poni˝szy raport to wynik realizacji piàtej edycji badaƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa w miejscu pracy przeprowadzanych
cyklicznie z inicjatywy Koalicji Bezpieczni w Pracy. Koalicja powsta∏a w 2014 r. w celu promocji kultury i bezpieczeƒstwa
w miejscu pracy i zrzesza obecnie siedem niezale˝nych firm: CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim, TenCate
Protective Fabrics, SEKA S.A., Grupa Inter Cars, DHL w Polsce reprezentowany przez trzy dywizje: DHL Express, DHL
Parcel i DHL Supply Chain. Prowadzi dynamicznà dzia∏alnoÊç edukacyjnà w zakresie obowiàzujàcych norm i procedur
BHP, wspierajàc pracodawców we wdra˝aniu wysokich standardów bezpieczeƒstwa i wskazujàc realne korzyÊci 
p∏ynàce z ich przestrzegania.

Pierwsza edycja badaƒ zrealizowanych przez Koalicj´ mia∏a na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy Polacy czujà
si´ bezpiecznie w swojej pracy, majà dost´p do odpowiednich szkoleƒ, a tak˝e jakie bran˝e uwa˝ajà za najbardziej 
niebezpieczne i jak cz´sto doÊwiadczajà naruszania przepisów lub wypadków w miejscu pracy. Pozwoli∏o to uzyskaç
wglàd w aktualnà sytuacj´ pracowników w zakresie bezpieczeƒstwa i zidentyfikowaç obszary wymagajàce poprawy.

Rok póêniej Koalicja postanowi∏a oddaç g∏os pracodawcom i dowiedzieç si´ czy ich zdaniem firmy wystarczajàco 
inwestujà w zarzàdzanie bezpieczeƒstwem pracy, a tak˝e co nale˝y do g∏ównych kosztów wypadków.

Badanie przeprowadzone w 2016 roku mia∏o na celu porównanie pracowników fizycznych i umys∏owych pod wzgl´dem
postaw wobec bezpieczeƒstwa i higieny pracy, a tak˝e odniesienie uzyskanych wyników do analizy ogó∏u pracowników
w 2016 r. 

W ubieg∏ym roku zaj´to si´ stanem wiedzy dotyczàcym przepisów BHP wÊród pracodawców ma∏ych i Êrednich 
przedsi´biorstw. Dog∏´bnej analizie poddano liczb´ oraz przyczyny wypadków w polskich firmach, a tak˝e motywacj´
do inwestowania w bezpieczeƒstwo.

Tegoroczne badanie jest odpowiedzià na dynamicznà sytuacj´ cudzoziemców na rynku pracy w Polsce. Od trzech lat
bardzo wysoki udzia∏ w strukturze zatrudnienia nale˝y do Ukraiƒców. Jak wynika ze statystyk prowadzonych przez 
polskie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo∏ecznej ok. 80 proc. wszystkich cudzoziemców zatrudnianych 
w Polsce to obywatele Ukrainy. W 2017 roku do ràk ukraiƒskich pracowników trafi∏o 192,5 tys. pozwoleƒ na prac´. 
Szacuje si´, ˝e w roku 2018 liczba wydanych zezwoleƒ zmniejszy si´, choç nadal udzia∏ tej grupy pozostanie dominujàcy.

Lektura poni˝szego badania pozwala przyjrzeç si´ sytuacji Ukraiƒców na polskim rynku pracy ze szczególnym
uwzgl´dnieniem bezpieczeƒstwa i higieny pracy. Porównanie wybranych aspektów z perspektywà Polaków daje realny
punkt odniesienia i prowadzi do ciekawych wniosków.

Andrzej Smó∏ko 
przewodniczàcy Koalicji Bezpieczni w Pracy

prezes CWS-boco Polska



� Charakterystyka pracowników z Ukrainy pracujàcych w Polsce

� Potencjalne i realne ryzyko wyst´pujàce w pracy

� ZnajomoÊç praw i procedur bezpieczeƒstwa

� Pozap∏acowe Êwiadczenia ze strony pracodawcy

� Szkolenia BHP – realizacja i efekty 

� Stosunek do bezpieczeƒstwa w pracy

� Standardy bezpieczeƒstwa w Polsce – opinie 

� „Badanie bezpieczeƒstwa pracy wÊród obywateli Ukrainy pracujàcych w Polsce“ zosta∏o zrealizowane 
przez ARC Rynek i Opinia z wykorzystaniem ró˝norodnych kana∏ów dotarcia: online oraz kontakt bezpoÊredni.
Po∏àczenie ró˝nych podejÊç metodologicznych pozwala na dopasowanie stylu komunikacji do preferencji 
respondenta oraz uzyskanie wysokiej reprezentatywnoÊci badanej próby.  

� Termin realizacji badania: wrzesieƒ 2018 roku.

� Próba: 300 obywateli Ukrainy pracujàcych w Polsce.



Bezpieczeƒstwo w miejscu pracy w ocenie ukraiƒskich pracowników w Polsce
Obywatele Ukrainy pracujàcy w Polsce czujà si´ w pracy bezpiecznie. Potencjalne zagro˝enie zdrowia lub ˝ycia 
oceniajà jako niskie. Stoi to w sprzecznoÊci z wysokim wskaênikiem wypadków, którym ulegajà w miejscu zatrudnienia.

Prawa i procedury
Wiedza Ukraiƒców dotyczàca praw pracowników obowiàzujàcych w Polsce jest stosunkowo niska. Ponad po∏owa
badanych przyznaje si´ do braku znajomoÊci regulacji polskiego prawa pracy lub ma trudnoÊci w jej okreÊleniu. 
Problem dotyczy przede wszystkim pracowników z bran˝y budowlanej. 

Wi´kszoÊç pracowników z Ukrainy zna natomiast zasady bezpieczeƒstwa obowiàzujàce na ich stanowisku pracy,
choç w porównaniu z populacjà Polaków wypada zdecydowanie gorzej. Najlepiej pod tym kàtem wypad∏y bran˝a
handlowa oraz sektor przemys∏owy.

Szkolenia BHP
Obszar realizacji szkoleƒ z zakresu Bezpieczeƒstwa i Higieny pracy wymaga wzmocnienia. Wyniki badania 
pokazujà, ˝e mniej ni˝ po∏owa respondentów odby∏a szkolenie. Najwy˝szy odsetek deklarujàcych udzia∏ w szkoleniu
bhp odnotowano w bran˝y przemys∏owej i remontowo-budowlanej. Jedynie jedna trzecia spoÊród wszystkich 
pracujàcych w Polsce Ukraiƒców potrafi w rzeczywistoÊci podjàç odpowiednie kroki w sytuacjach awaryjnych 
np. ewakuacji lub wypadku przy pracy. Pierwszej pomocy by∏aby w stanie udzieliç niewiele wi´cej ni˝ jedna czwarta
badanych.



K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Dane z raportu pokazujà, ˝e obywatele Ukrainy zatrudnieni w polskich firmach nie majà pe∏nej

wiedzy dotyczàcej praw, jakie im przys∏ugujà. Jedynie 45 proc. z nich twierdzi, ˝e ma takà 

ÊwiadomoÊç. Mo˝e to wynikaç z braku poczucia odpowiedzialnoÊci ze strony pracodawców 

– przepisy nie nak∏adajà na nich takiego obowiàzku. Uwa˝am jednak, a sàdz´, ˝e w tej opinii 

nie jestem odosobniony, ˝e do dobrych praktyk nale˝y zadbanie ze strony pracodawcy 

o odpowiednià polityk´ informacyjnà wzgl´dem pracowników. W CWS-boco w momencie 

zatrudniania przekazujemy informacje na temat regulaminów obowiàzujàcych w firmie, takich 

jak Regulamin Pracy, Wynagradzania i ZFÂS, gdzie sà okreÊlone zarówno obowiàzki, jak i prawa

pracowników. Informacje do umowy i same umowy, sà w przypadku obywateli Ukrainy 

przygotowywane w ich rodzimym j´zyku. Choç znajomoÊç zasad bezpiecznej pracy wÊród

obcokrajowców jest wy˝sza ni˝ ma to miejsce w przypadku znajomoÊci przys∏ugujàcych im

praw, to w zestawieniu z polskimi pracownikami cudzoziemcy wypadajà pod tym wzgl´dem

gorzej. Firmy bardziej przyk∏adajà si´ do edukacji pracowników w zakresie zadaƒ zwiàzanych ze

stanowiskiem pracy, dlatego a˝ 70 proc. respondentów deklaruje znajomoÊç zasad 

bezpieczeƒstwa. Jednak nadal niemal 30 proc. Ukraiƒców deklaruje, ˝e ich wiedza jest 

niewystarczajàca, co bezpoÊrednio przek∏ada si´ na kwesti´ bezpieczeƒstwa. 

Andrzej Smó∏ko

prezes 
CWS-boco Polska

przewodniczàcy
Koalicji 

Bezpieczni w Pracy



K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Jedynie 27 proc. pracowników z obywatelstwem ukraiƒskim zadeklarowa∏o, ˝e potrafi udzieliç

pierwszej pomocy. Tak niski odsetek mo˝e budziç zdziwienie, tym bardziej ˝e temat ten by∏,

zgodnie z deklaracjami respondentów, w 76 proc. realizowany na szkoleniu bhp, które 

w zdecydowanej wi´kszoÊci zosta∏o okreÊlone jako „zrozumia∏e” i „interesujàce”. JednoczeÊnie

wcià˝ jest jeszcze w tym obszarze wiele do zrobienia. Zbyt ma∏a liczba pracowników, w tym jak

pokazuje badanie, równie˝ obcokrajowców, odbywa wymagane i skuteczne szkolenia bhp. 

W przypadku polskich pracowników badanych przy okazji poprzednich edycji raportu, odsetek

respondentów deklarujàcych, ˝e potrafià udzieliç pierwszej pomocy wynosi∏ ponad 70 proc.

Jednak tym, co w raporcie Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce 2018 martwi najbardziej jest fakt,

˝e sytuacja w sektorach o du˝ym ryzyku wypadków jest jeszcze bardziej alarmujàca. Ponad 

81 proc. ukraiƒskich pracowników zatrudnionych w przemyÊle nie umie udzieliç pierwszej 

pomocy. Tymczasem sektor przemys∏owy jest bran˝à naprawd´ wysokiego ryzyka, gdzie w razie

wypadku przy pracy konsekwencje mogà byç niezwykle powa˝ne. Umiej´tnoÊç udzielania

pierwszej pomocy poszkodowanym jest w przypadku tej bran˝y kluczowa. Wskazuje to bardzo

mocno na potrzeb´ organizowania wi´kszej liczby szkoleƒ z tego zakresu w∏aÊnie dla tej grupy

pracowników.

Marek Maszewski

dyrektor 
Dzia∏u Nadzoru

SEKA S.A.



1. PRACOWNICY Z UKRAINY – KIM SÑ I GDZIE PRACUJÑ?

Celem tegorocznej edycji badania by∏o przyjrzenie si´ najliczniejszej grupie narodowoÊciowej obecnej na rynku pracy
w Polsce. W badaniu wzi´∏o udzia∏ 300 obywateli Ukrainy pracujàcych w Polsce – 183 kobiety i 117 m´˝czyzn.

Wykres 1. Cechy demograficzne respondentów



Wykres 2. Jaki jest rodzaj wykonywanej przez Panià/Pana pracy?

Wi´kszoÊç pracujàcych w Polsce Ukraiƒców to kobiety – stanowià prawie dwie trzecie próby odzwierciedlajàcej 
rzeczywistà populacj´. W strukturze ca∏ej grupy dominujà ze wzgl´du na wiek m∏odzi doroÊli – prawie po∏owa czynnych
zawodowo obywateli Ukrainy w Polsce ma mniej ni˝ 30 lat.

Obywatele Ukrainy najcz´Êciej podejmujà proste prace lub specjalizujà si´ w zawodach budowlano-rzemieÊlniczych, 
a wi´c potencjalnie najbardziej nara˝onych na sytuacje zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu w miejscu pracy np. wypadki.
Dominujà tutaj osoby w Êrednim wieku i starsze (45 lat i wi´cej w przypadku prostych prac, 35–44 lat dla robotników 
i wykwalifikowanych rzemieÊlników). Nielicznà grup´ zawodowà tworzà menad˝erowie (zaledwie 2 proc. ogó∏u).

W przypadku prostych prac istotnie cz´Êciej sà to m∏odzi m´˝czyêni – do 24 r.˝., którzy wyró˝niajà si´ na tle ogó∏u 
równie˝ krótkim sta˝em aktualnej pracy – do 1 roku. Jak wynika z badaƒ (Barometr Imigracji Zarobkowej, 2018) do 
najistotniejszych czynników wyboru Polski jako kraju emigracji nale˝à: bliskoÊç geograficzna, wysokoÊç zarobków oraz
niska bariera j´zykowa. Mo˝na spodziewaç si´, ˝e ze wzgl´du na te korzyÊci to w∏aÊnie grupa m∏odych m´˝czyzn 
z Ukrainy b´dzie ch´tnie podejmowaç ró˝norodne prace. JeÊli przyjàç za∏o˝enie, ˝e m∏ody wiek sprzyja podejmowaniu
zachowaƒ ryzykownych, brawurze, grupa ta mo˝e byç szczególnie nara˝ona na sytuacje niebezpieczne. 

Zapewnienie m∏odym obywatelom Ukrainy pracujàcym w Polsce odpowiedniego przeszkolenia wymaga szczególnej
uwagi ze strony instytucji dbajàcych o wysokie standardy bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Patrzàc na prób´ badawczà pod kàtem sektorów widaç, ˝e w przypadku niektórych bran˝ jest

silna nadreprezentacja – liczba zatrudnionych obcokrajowców jest zdecydowanie wy˝sza, ni˝

ogólne zatrudnienie w gospodarce krajowej. Dobrym przyk∏adem jest na pewno gastronomia 

i hotelarstwo, gdzie pracuje 23 proc. respondentów. Jednak z punktu widzenia bezpieczeƒstwa

szczególnie istotne sà sektory, które uplasowa∏y si´ na dalszych miejscach – przemys∏, us∏ugi

remontowo-budowlane czy transport i logistyka. To w tych bran˝ach wypadki przy pracy mogà

mieç najpowa˝niejsze konsekwencje. Dlatego w przypadku firm z tych sektorów niezwykle

wa˝ne jest, aby przypominaç o edukacji w zakresie bezpieczeƒstwa. 

Ewa Gawrysiak

sales & end use
market manager

TenCate 
Protective Fabrics



Wykres 3a. W jakim sektorze Pani/Pan pracuje?

Sytuacja zmienia si´ w przypadku m´˝czyzn mi´dzy 25 a 34 r.˝., którzy cz´Êciej w porównaniu z ogó∏em, pracujà 
jako specjaliÊci, pracownicy biurowi. Ró˝nice te mogà wynikaç z faktu, ˝e 1/3 przebywajàcych w Polsce Ukraiƒców to
studenci (Badanie syndykatowe, ARC Rynek i Opinia, 2018), którzy po zyskaniu wy˝szego wykszta∏cenia decydujà si´
na prac´ w Polsce.



Wykres 3b. W jakim sektorze Pan/i pracuje? Porównanie z obywatelami polskimi.

Najpopularniejsze sektory pracy wÊród obywateli Ukrainy majà charakter us∏ugowy – przewa˝a hotelarstwo i gastronomia
oraz handel. Statystycznie kobiety cz´Êciej podejmujà prac´ jako pomoc w gospodarstwie domowym lub opiekun dziecka,
osoby starszej, niepe∏nosprawnej. M´˝czyêni natomiast przodujà w us∏ugach remontowo-budowlanych, a tak˝e logistyce
i transporcie. Do najmniej popularnych sektorów nale˝à: motoryzacja i naprawa pojazdów oraz rolnictwo. 

W porównaniu z badaniem polskich pracowników w 2016 r. obywatele Ukrainy zdecydowanie cz´Êciej pracujà w bran˝y
hotelarsko-gastronomicznej. Nieznacznie dominujà tak˝e w handlu oraz logistyce i transporcie.  



Miejsce pracy
Obywatele Ukrainy pracujàcy w Polsce najcz´Êciej znajdujà zatrudnienie w Êredniej wielkoÊci przedsi´biorstwach 
skupiajàcych od 10 do 50 pracowników. ObecnoÊç w aktualnym miejscu pracy najcz´Êciej trwa od roku do dwóch lat.
Sta˝ pracy nieprzekraczajàcy 12 mies. jest najbardziej popularny wÊród m∏odych doros∏ych (do 29 r.˝.), którzy cz´sto
pracujà sezonowo. Z biegiem lat wyd∏u˝a si´ sta˝ pracy. Osoby powy˝ej 40 r.˝. na tle ogó∏u zdecydowanie cz´Êciej
podejmujà prac´ d∏ugoterminowà – powy˝ej 6 lat w tej samej firmie.

Wykres 4. Jaka jest wielkoÊç firmy, w której Pani/Pan pracuje?

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Badanie Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce 2018 pokaza∏o, ˝e istnieje korelacja mi´dzy 

wielkoÊcià firmy a kwestià bezpieczeƒstwa pracy. Niemal we wszystkich przypadkach wi´ksze

firmy, a wi´c te zatrudniajàce powy˝ej 50 pracowników, bardziej przyk∏ada∏y si´ do organi-

zacji szkoleƒ bhp, badaƒ wst´pnych z zakresu medycyny pracy czy zadbania o zrozumia∏e

dla zatrudnianych materia∏y szkoleniowe. Ró˝nice wyst´pujà równie˝ w zale˝noÊci od sektora,

w jakim zatrudnieni sà obywatele Ukrainy. Przyk∏adowo, obcokrajowcy zatrudnieni w bran˝y

transport i logistyka w zdecydowanej wi´kszoÊci przechodzili badania wst´pne (77 proc.),

jeszcze wy˝szy odsetek (86 proc.) deklaracji wyst´puje w sektorze przemys∏owym. Tymczasem

wynik dla ca∏ej próby jest o oko∏o 20 proc. ni˝szy. Warto zauwa˝yç, ˝e w przypadku tych dwóch

wymienionych bran˝ badania wst´pne mogà mieç kluczowe znaczenia dla bezpieczeƒstwa. 

Jan Obojski

pe∏nomocnik
ds. Zarzàdzania

Logistycznego

ILS Grupa 
InterCars



Wykres 5. Jak d∏ugo pracuje Pani/Pan w obecnym miejscu pracy?

Pozap∏acowe wsparcie oferowane przez pracodawców najcz´Êciej odnosi si´ do podstawowych potrzeb cz∏owieka 
– prawie jedna trzecia pracowników z Ukrainy ma zapewnione wy˝ywienie na koszt firmy, a jeden na czterech mo˝e
liczyç na miejsce do zamieszkania. Ponad jedna czwarta obywateli Ukrainy aktywnych zawodowo w Polsce nie 
otrzymuje jednak ˝adnych Êwiadczeƒ pozap∏acowych ze strony pracodawcy. 

Do najmniej popularnych korzyÊci nale˝à szkolenia j´zykowe oraz karty do obiektów sportowych.



Wykres 6. Jakie Êwiadczenia pozap∏acowe oferuje Pani/Panu pracodawca?

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

WÊród najcz´stszych pozap∏acowych Êwiadczeƒ, jakie otrzymujà obywatele Ukrainy zatrudnieni

w polskich firmach, wymieniane sà wy˝ywienie (31 proc.) i mieszkanie (25 proc.). W pierwszym

wypadku tak wysoki odsetek jest wynikiem „nadreprezentacji” bran˝y gastronomicznej 

w próbie badawczej (23 proc.), gdzie posi∏ki dla pracowników sà cz´stym Êwiadczeniem.

Widaç natomiast, ˝e jeden na czterech pracujàcych w Polsce Ukraiƒców ma zapewnione przez

firm´ zakwaterowanie. Tego typu Êwiadczenia oferujà najcz´Êciej pracodawcy z bran˝y budow-

lanej – ponad po∏owa respondentów deklaruje, ˝e firma zapewnia mu mieszkanie, a jedna trze-

cia obywateli Ukrainy z tego sektora ma zapewniony dojazd „do” i „z” pracy. Im wi´ksza firma,

tym cz´Êciej wÊród Êwiadczeƒ pojawiajà si´ karty do obiektów sportowych, szkolenia j´zykowe

czy dodatkowa opieka zdrowotna. 

Andrzej Smó∏ko

prezes 
CWS-boco Polska

przewodniczàcy
Koalicji 
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Forma zatrudnienia
Ukraiƒscy pracownicy podobnie jak polscy najcz´Êciej pracujà na podstawie umowy o prac´ – na czas okreÊlony lub
nieokreÊlony. Nieznacznie rzadziej podpisujà umow´ zlecenie (5 punktów procentowych mniej).

Wykres 7. Jaka jest forma Pani/Pana zatrudnienia w obecnym miejscu pracy?



Na brak umowy najcz´Êciej nara˝eni sà obywatele Ukrainy wykonujàcy proste prace – ponad co czwarta osoba w tej
grupie pracuje bez formalnego zatrudnienia. W mniejszym stopniu dotyczy to menad˝erów – w badanej próbie: jeden
z siedmiu respondentów przyzna∏, ˝e pracuje bez dokumentu. We wszystkich rodzajach pracy przewa˝a jednak
umowa na czas okreÊlony. Wyjàtek stanowià pracownicy umys∏owi – specjaliÊci i pracownicy biurowi – równo po∏owa
z nich pracuje w oparciu o porozumienie na czas nieokreÊlony. 

Wykres 8. Jaka jest forma Pani/Pana zatrudnienia w obecnym miejscu pracy? Podzia∏ na stanowiska

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Stosunkowo wysoki odsetek cudzoziemców pracujàcych bez umowy (14 proc.) mo˝na t∏umaczyç

nadreprezentacjà w badanej próbie pracowników z sektorów, gdzie rzeczywiÊcie taki problem

wyst´puje, równie˝ w odniesieniu do polskich pracowników, jak gastronomia i hotelarstwo czy

pomoc w gospodarstwie domowym. Co ciekawe, jedynie 5 proc. respondentów wskaza∏o, ˝e sà

zatrudnieni przez agencj´ pracy tymczasowej. Praktyka na rynku, w szczególnoÊci w odniesieniu

do du˝ych firm wskazuje, ˝e outsourcing w tym wypadku jest popularnym rozwiàzaniem. Wydaje

si´ zatem, ˝e obywatele Ukrainy nie interesujà si´ i nie wnikajà w kwestie tego, jaki faktycznie 

podmiot ich zatrudnia. Warto zauwa˝yç, ˝e odsetek umów o prac´ w firmach 10-50 pracowników

i 50 lub wi´cej wyniós∏ kolejno 78 proc. i 74 proc. 

Jan Obojski

pe∏nomocnik
ds. Zarzàdzania

Logistycznego

ILS Grupa 
InterCars



We wszystkich rodzajach pracy przewa˝a jednak umowa na czas 

okreÊlony. Wyjàtek stanowià pracownicy umys∏owi – specjaliÊci 

i pracownicy biurowi – równo po∏owa z nich pracuje w oparciu 

o porozumienie na czas nieokreÊlony.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Dane z raportu Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce 2018 pokazujà, ˝e firmy w wi´kszoÊci 

traktujà polskich i ukraiƒskich pracowników jednakowo. Jedynie 26 proc. respondentów jest

zdania, ˝e obcokrajowcy wykonujà prace ci´˝sze i bardziej niebezpieczne ni˝ rodzimi 

pracownicy. Problemem mo˝e byç jednak dost´p do odpowiedniej jakoÊci Êrodków ochrony

indywidualnej, w szczególnoÊci w przypadku firm ma∏ych. Dlatego wa˝na jest edukacja

zarówno pracodawców odnoÊnie ich obowiàzków wzgl´dem pracownika, ale i zatrudnianych

cudzoziemców, aby mieli ÊwiadomoÊç, jakie im przys∏ugujà prawa. 

Ewa Gawrysiak

sales & end use
market manager

TenCate 
Protective Fabrics



Wykres 9. Jaka jest forma Pani/Pana zatrudnienia w obecnym miejscu pracy? Podzia∏ na sektory

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Jedynie 71 proc. obywateli Ukrainy zadeklarowa∏o znajomoÊç zasad pracy zwiàzanych ze

stanowiskiem. W przypadku polskich pracowników, odsetek ten jest du˝o wy˝szy. Co 

jednak niepokoi w tegorocznym badaniu to fakt, ˝e sektor budowlany wypada w tym 

zestawieniu zdecydowanie gorzej – tutaj liczba cudzoziemców deklarujàcych takà 

znajomoÊç wynosi zaledwie 61 proc. Nale˝y podkreÊliç, ˝e w sektorze budowlanym 

wi´kszoÊç prac wykonywanych jest przez podwykonawców z ma∏ych firm, w których 

pracownicy cz´sto rotujà. Nierzadko zatrudniajàcym wydaje si´, ˝e szkolenie pracowników

jest stratà czasu. Od zesz∏ego roku obserwujemy znaczne pogorszenie si´ warunków 

bezpieczeƒstwa na budowach i zwi´kszonà liczb´ wypadków u podwykonawców, co – przy

rosnàcej liczbie cudzoziemców w pracujàcych w bran˝y – mo˝e byç pok∏osiem braku 

odpowiedniego przygotowania pracowników. 

El˝bieta Rogowska

wiceprezes Zarzàdu
ds. Operacyjnych

PW KRYSTIAN



2. BEZPIECZE¡STWO W MIEJSCU PRACY

Ryzyko potencjalne i realne
Ukraiƒscy pracownicy podobnie jak polscy najcz´Êciej pracujà na podstawie umowy o prac´ – na czas okreÊlony 
lub nieokreÊlony. Nieznacznie rzadziej podpisujà umow´ zlecenie (5 punktów procentowych mniej).

Pracownicy ukraiƒscy oceniajà ryzyko utraty zdrowia lub ˝ycia w miejscu pracy jako ma∏e lub nie dostrzegajà go
wcale. Nieliczna grupa (3 proc.) uwa˝a, ˝e ich miejsce pracy stwarza powa˝ne zagro˝enie dla zdrowia lub ˝ycia.

Ocena zagro˝enia mo˝e budziç wàtpliwoÊci. 19 proc. respondentów deklaruje, ˝e w ciàgu ostatnich dwóch lat 
uleg∏o wypadkowi przy pracy. Po∏owa wypadków mia∏a miejsce w pierwszym roku pracy. 

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Obywatele Ukrainy, w porównaniu z polskimi pracownikami, dostrzegajà w pracy mniej 

zagro˝eƒ. Z jednej strony jest to informacja optymistyczna. Z drugiej – mo˝e byç wynikiem

nieco lekcewa˝àcego podejÊcia do tematu bezpieczeƒstwa. Tym bardziej, ˝e rynek pracy,

rodzaj obowiàzków, jak i wyzwania im towarzyszàce dynamicznie si´ zmieniajà. Jeszcze

dekad´ temu ma∏o kto prócz grupy specjalistów definiowa∏ stres jako jeden z psychofizycz-

nych czynników ryzyka. We wspó∏czesnych przedsi´biorstwach stres jest prawdziwà plagà.

Pracownicy z bran˝ potencjalnie niebezpiecznych, wykonujàcy prace stresogenne, dla 

w∏asnego komfortu i bezpieczeƒstwa, powinni byç zaopatrzeni w ubrania robocze z wysokiej

jakoÊci tkanin oraz profesjonalne Êrodki ochrony indywidualnej niwelujàce ryzyko. 

Ewa Gawrysiak

sales & end use
market manager

TenCate 
Protective Fabrics



Wykres 10. Na ile charakter pracy, którà Pani/Pan wykonuje wià˝e si´ z potencjalnym zagro˝eniem dla zdrowia
czy ˝ycia? Prosz´ pos∏u˝yç si´ skalà od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo powa˝ne zagro˝enie ˝ycia 
i zdrowia, zaÊ 10 – brak zagro˝eƒ i ryzyka dla ˝ycia i zdrowia.

Dzia∏ania po wypadku
Dzia∏ania powypadkowe zazwyczaj sà inicjowane przez pracownika. W wi´kszoÊci przypadków pracodawca zostaje 
niezw∏ocznie poinformowany o zdarzeniu. Zawsze w takiej sytuacji powinien byç powo∏any przez pracodawc´ zespó∏
powypadkowy, który sporzàdza protokó∏ powypadkowy. Wyniki badania pokazujà, ̋ e tego rodzaju procedura nie jest przez
pracodawców przestrzegana. Pomimo formalnego zabezpieczenia ze strony pracodawcy cz´Êç osób nie otrzymuje 
bezpoÊredniej pomocy w sytuacji wypadku. Mniej wi´cej jedna trzecia wszystkich respondentów twierdzi, ˝e pracodawca
nie zabezpieczy∏ miejsca wypadku i nie udzieli∏ pierwszej pomocy. Dziwi wysoki odsetek deklaracji respondentów 
o powiadomieniu Paƒstwowej Inspekcji Pracy i ZUS. Jest on do tego zobowiàzany jedynie w sytuacji wypadków cie˝kich,
zbiorowych lub Êmiertelnych.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Bezpieczeƒstwo jest dla nas wartoÊcià nadrz´dnà, wartoÊcià ponad innymi wartoÊciami. 

Pragniemy, aby by∏o ono wpisane w naszà natur´, aby móc powiedzieç, i˝ post´pujemy 

bezpiecznie nie dlatego, ˝e musimy, ale dlatego, ˝e chcemy. Naszym celem jest unikanie 

niebezpieczeƒstw w miejscu pracy, czyli zasada „zero wypadków”. Dlatego te˝, aby wzmocniç

wag´ tego zagadnienia postawiliÊmy na personalizacj´ bezpieczeƒstwa. Chcemy, aby ka˝dy

pracownik Lafarge w Polsce czu∏ si´ odpowiedzialny za bezpieczeƒstwo zarówno swoje, jak 

i wspó∏pracowników. Dba∏ o bezpieczne wykonywanie zadaƒ, poniewa˝ widzi w tym wartoÊç, 

nie tylko wa˝nà dla firmy, ale przede wszystkim dla niego samego.

Magdalena Groƒska

dyrektor 
ds. Bezpieczeƒstwa

Ochrony Zdrowia 
i Zrównowa˝onego

Rozwoju

Lafarge w Polsce



Wykres 11. Czy w ciàgu ostatnich dwóch lat pracy w Polsce uleg∏a Pani/uleg∏ Pan wypadkowi przy pracy?

KOMENTARZ EKSPERTA

Interesujàcà informacjà jest, ˝e a˝ 18 proc. respondentów – pracowników z Ukrainy – w ciàgu 

ostatnich dwóch lat uleg∏o wypadkowi przy pracy (to oko∏o 10 proc. rocznie). Ten wskaênik 

dla ogó∏u pracowników w kraju jest ponad dziesi´ciokrotnie ni˝szy (dane GUS za 2017 r. to 

6,84 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 zatrudnionych). To wielka liczba

– pytanie, czy wszystkie z tych wypadków zosta∏y formalnie zg∏oszone i opracowano dokumen-

tacj´ powypadkowà? Przestrzega∏bym jednak przed nadmiernym pesymizmem. Kluczowà

mo˝e byç odpowiedê na pytanie, w jaki sposób respondent definiowa∏ „wypadek przy pracy”, 

poniewa˝ przy okazji takich badaƒ jest to rzecz nieco uznaniowa. Stosunkowo ma∏a próba te˝

nie uprawnia do wyciàgania wià˝àcych wniosków. Z drugiej strony – mo˝na te dane traktowaç

jako przyczynek do rozwa˝aƒ na temat skrupulatnoÊci w zg∏aszaniu przez pracodawców 

wypadków przy pracy do GUS, zw∏aszcza tych o l˝ejszych skutkach.

Marek Maszewski

dyrektor 
Dzia∏u Nadzoru

SEKA S.A.



Wykres 12. Czy po wypadku, któremu Pani uleg∏a/Pan uleg∏:

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

W DHL Parcel na co dzieƒ wspó∏pracujemy w Êrodowisku mi´dzykulturowym. Zatrudniamy

cudzoziemców na ró˝nych stanowiskach. Nasze doÊwiadczenia wskazujà, ˝e bardzo wa˝nà

rol´ przy wdro˝eniu do pracy odgrywa odpowiednie przygotowanie i zapewnienie materia∏ów 

onboardingowych dla nowego pracownika dost´pnych w jego j´zyku. To pozwala poznaç 

charakter pracy i kultur´ organizacyjnà. Niezb´dne jest te˝ zapewnienie materia∏ów 

dotyczàcych bezpieczeƒstwa wykonywanej pracy – równie˝ w ojczystym j´zyku pracownika. 

Patrzàc na statystyki, do wypadków czy urazów najcz´Êciej dochodzi w pierwszych dwóch

latach pracy, wi´c solidna inwestycja we wdro˝enie do pracy, pozwoli znaczàco obni˝yç 

wypadkowoÊç w organizacji. W∏aÊnie dlatego w DHL Parcel wszystkie jednostki wyposa˝amy 

w tablice informacyjne w ró˝nych j´zykach, t∏umaczymy instrukcje i procedury, stosujemy 

infografiki na stanowiskach pracy pozwalajàce na lepsze zrozumienie treÊci, szczególnie 

w obszarach podwy˝szonego ryzyka.

Pawe∏ Pawlik

kierownik Dzia∏u BHP

DHL Parcel



Wykres 13. Czy przed rozpocz´ciem pracy przesz∏a Pani/Pan badania wst´pne w zakresie medycyny pracy?

Porównanie wyników otrzymanych z przebadania polskich pracowników zmusza do refleksji nad standardami
obowiàzujàcymi obie grupy. ZnajomoÊç zasad bezpieczeƒstwa oraz udzia∏ w szkoleniu BHP deklarujà prawie 
wszyscy pracujàcy Polacy. To dwukrotnie wi´cej ni˝ w przypadku obywateli Ukrainy pracujàcych w Polsce.

Procedury bezpieczeƒstwa
Ogólny poziom wiedzy Ukraiƒców dotyczàcy praw pracowników obowiàzujàcych w Polsce nie jest wysoki. Mniej
ni˝ po∏owa deklaruje ich znajomoÊç. Sytuacja kszta∏tuje si´ lepiej w odniesieniu do znajomoÊci zasad funkcjonowania
na stanowisku pracy – ponad dwie trzecie obywateli Ukrainy wie do jakich regu∏ powinna si´ stosowaç. 

Dwie trzecie respondentów przechodzi podstawowe badania lekarskie przed rozpocz´ciem pracy. Bioràc pod
uwag´, ˝e niemal˝e 70 proc. z nich jest zatrudniona na umow´ o prac´ (a wi´c pracodawca ma bezwzgl´dny 
obowiàzek zapewniç pracownikowi takie badanie) liczba ta jest wyjàtkowo niska. Oznacza to, ˝e jedna trzecia 
pracowników pozostaje wy∏àczona z jednego z podstawowych standardów przek∏adajàcych si´ na póêniejsze 
bezpieczeƒstwo w miejscu zatrudnienia.



Wykres 15. Czy zna Pani/Pan zasady bezpieczeƒstwa zwiàzane z Pani/Pana stanowiskiem pracy?

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Niska ÊwiadomoÊç zachowania w sytuacji awaryjnej wynikajàca z badania jest niepokojàca. DHL

Express przeprowadza coroczne akcje szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy w ramach 

tygodnia BHP oraz próbne ewakuacje we wszystkich jednostkach, które pozwalajà naszym 

pracownikom wyrobiç prawid∏owe zachowania w sytuacjach awaryjnych, wypracowaç odpo-

wiednie zachowania, dzi´ki czemu ka˝dy z nas mo˝e czuç si´ bezpieczniej w swoim miejscu

pracy. åwiczenia praktyczne zdecydowanie lepiej pozwalajà przyswoiç dzia∏ania, jakie nale˝y

podjàç w czasie ewakuacji, a ich cyklicznoÊç pomaga w utrwaleniu wszelkich procedur, co 

w sytuacjach du˝ego stresu, który mo˝e wystàpiç podczas ewakuacji, ma kluczowe znaczenie

dla jej opanowanego i sprawnego przebiegu. 

Dorota Ruzik

koordynator 
ds. BHP

DHL Express

Wykres 14. Jak dobrze zna Pani/Pan prawa pracowników obowiàzujàce w Polsce?



Szkolenia BHP
Jedynie 44 proc. respondentów zadeklarowa∏o, ˝e odby∏o szkolenie BHP w miejscu pracy. Odsetek ten jest 
wyjàtkowo niski, poniewa˝ w przypadku umowy o prac´ (posiadanie takiej umowy zadeklarowa∏o 66 proc. Ukraiƒców) 
organizacja szkolenia jest obowiàzkowa.

Najwi´cej obywateli Ukrainy, którzy odbyli szkolenie BHP w obecnym miejscu pracy, nale˝y do grupy robotników 
i wykwalifikowanych rzemieÊlników (61 proc.) oraz pracowników biurowych (54 proc.). Najgorzej wypadajà pod tym
wzgl´dem osoby zatrudnione przy prostych pracach oraz menad˝erowie.

Wykres 16. Czy w obecnym miejscu pracy bra∏a Pani/bra∏ Pan udzia∏ w szkoleniu z zakresu BHP?

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

W Lafarge niezwykle istotnym elementem jest personalizacja bezpieczeƒstwa, nieustanna praca

nad odpowiedzialnoÊcià na wszystkich szczeblach organizacji. Standardy i narz´dzia, które s∏u˝à

do wsparcia szeroko rozumianego systemu bezpieczeƒstwa sà niezwykle istotne. Nie wolno jednak

zapominaç, i˝ mo˝na mieç najlepsze Êrodki ochrony, sprz´t, procedury i zasady, ale to ludzie 

i ich odpowiedzialnoÊç wp∏ywajà na kultur´ bezpieczeƒstwa. Z mojego doÊwiadczenia – najwa˝-

niejszym elementem we wspó∏pracy z obcokrajowcami jest odpowiednie przekazanie informacji

na temat wymagaƒ i oczekiwaƒ jakie stawiamy w miejscu pracy. Wa˝ne jest równie˝, aby w przy-

padku wspó∏pracy z firmami zatrudniajàcymi obcokrajowców dok∏adnie sprawdzaç legalnoÊç

zatrudnienia i zdolnoÊç pracownika do wykonywania pracy, zw∏aszcza tej szczególnie niebez-

piecznej. Dane z przeprowadzonej ankiety potwierdzajà, ˝e nale˝y uwzgl´dniaç obcokrajowców

wykonujàcych prace w zak∏adzie w szkoleniach wewn´trznych, tak aby zwi´kszyç ich umiej´tnoÊci

w zakresie identyfikowania ryzyka zawodowego i wprowadzania Êrodków jego kontroli.

Przemys∏aw
Tomaszewski

regionalny kierownik
BiOZ i Ochrony 

Ârodowiska

Lafarge w Polsce



Najcz´stszym powodem braku udzia∏u w szkoleniu jest niezorganizowanie go przez pracodawc´ (67 proc.). 
W wi´kszoÊci przypadków treÊç szkolenia oraz materia∏y pomocnicze sà przygotowywane w j´zyku polskim (85 proc.
i 82 proc.), co przyczynia si´ do pog∏´biania problemu bariery j´zykowej (27 proc.).

Pomimo wyst´powania realnych przeszkód w realizacji szkoleƒ z zakresu BHP obywatele Ukrainy postrzegajà je jako
zrozumia∏e, przydatne i stosunkowo interesujàce. Nie traktujà ich równie˝ jako straty czasu. Ich zdaniem najwi´cej
uwagi poÊwi´ca si´ na podstawowe aspekty bezpieczeƒstwa: przebieg ewakuacji w sytuacji zagro˝enia po˝arem 
(80 proc.), pierwszà pomoc (76 proc.) oraz omówienie praw i obowiàzków (66 proc.). Najmniej popularny temat 
stanowi ergonomia pracy (49 proc.).

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Ustawodawca nie narzuci∏ j´zyka szkolenia bhp, jednak w praktyce wszystkie takie szkolenia

pracowników z Ukrainy w Grupie Inter Cars prowadzone sà z udzia∏em t∏umacza bàdê – jeÊli

znajomoÊç tego j´zyka zatrudnianych na to pozwala – mogà odbywaç si´ po angielsku. 

Wszyscy pracownicy Inter Cars muszà byç przeszkoleni w zakresie bhp. Badanie 

Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce 2018 pokazuje, ˝e 44 proc. cudzoziemców z badanej

populacji nie bra∏o udzia∏u w szkoleniu bhp. 27 proc. wskazuje jako przyczyn´ barier´ 

j´zykowà. I choç wyniki te ró˝nià si´ w zale˝noÊci od wielkoÊci firmy i sektora, liczby te 

pokazujà, ˝e polskie przedsi´biorstwa powinny na t´ kwesti´ zwróciç szczególnà uwag´.

Jan Obojski

pe∏nomocnik
ds. Zarzàdzania

Logistycznego

ILS Grupa 
InterCars



K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Chocia˝ przepisy nie precyzujà j´zyka, dla w∏aÊciwego spe∏nienia obowiàzku, jaki wynika z art.

237 § 1 i 2 k.p., pracodawca musi zapewniç pracownikom szkolenie bhp prowadzone w formie

pozwalajàcej im na zdobycie niezb´dnej wiedzy. W polskich firmach pojawia si´ coraz wi´cej

materia∏ów szkoleniowych t∏umaczonych na j´zyk rodzimy, w przypadku próby badania 

Bezpieczeƒstwo pracy w Polsce 2018 – na ukraiƒski. Dane z raportu pokazujà, ˝e taka praktyka

wyst´puje w niemal co czwartej polskiej firmie, a odsetek ten zapewne b´dzie nadal rós∏, wraz 

z nap∏ywem cudzoziemców chcàcych pracowaç w Polsce i rosnàcà ÊwiadomoÊcià polskich firm,

˝e inwestycje w bezpieczeƒstwo po prostu op∏acajà si´. W DHL cz´sto si´gamy równie˝ po 

rozwiàzania graficzne, stanowià bowiem uniwersalny j´zyk zrozumia∏y dla wszystkich pracowników,

niezale˝nie od narodowoÊci. 

¸ukasz W∏odyga

SHEQ & BCM 
Lead CEE

DHL Supply Chain

Wykres 17. Dlaczego nie bra∏a Pani/ nie bra∏ Pan udzia∏u w szkoleniu BHP? 
W jakim j´zyku by∏o zorganizowane szkolenie BHP, w którym bra∏a Pani /bra∏ Pan udzia∏ ostatnio? 
W jakim j´zyku zosta∏y przygotowane materia∏y szkoleniowe w podczas tego szkolenia?

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Zdecydowana wi´kszoÊç obywateli Ukrainy jest pozytywnie zaskoczona standardami dotyczà-

cymi bezpieczeƒstwa pracy w Polsce. Prawie 70 proc. respondentów uwa˝a, ˝e standardy te

sà wy˝sze ni˝ w ich kraju. Jest to zdecydowanie dobra informacja. W przypadku tematu 

bezpieczeƒstwa i podejÊcia przedsi´biorców do bhp na przestrzeni lat widaç g∏´bokie 

i dynamiczne zmiany. Z uwagi na fakt, ˝e SEKA S.A. Êwiadczy us∏ugi w tym zakresie od 1988

roku, mamy mo˝liwoÊç obserwacji ewolucji polskiego biznesu. Do firm zaczyna docieraç 

ÊwiadomoÊç, ˝e profesjonalne przygotowanie pracowników do pe∏nienia obowiàzków, w tym

zadbanie o ich bezpieczeƒstwo, nie jest kosztem, a d∏ugoterminowà inwestycjà.

Marek Maszewski

dyrektor 
Dzia∏u Nadzoru

SEKA S.A.



Wykres 18. Które z tematów zosta∏y zrealizowane na szkoleniu BHP? 
W jakim stopniu informacje przekazane podczas szkolenia by∏y dla Pani/Pana:  

Opinie i bezpieczeƒstwie
Badania pokazujà, ˝e realizacja oraz egzekwowanie organizacji szkoleƒ BHP wymaga poprawy. Mniej wi´cej
po∏owa badanych nie wie, jak zachowaç si´ w sytuacji ewakuacji, wypadku przy pracy, jak prawid∏owo i bezpiecznie
wykonywaç swoje obowiàzki, a tak˝e jak udzieliç pierwszej pomocy. Wyniki te sà zdecydowanie ni˝sze w porównaniu
z wynikami otrzymanymi z przebadania grupy Polaków. 

Obywatele Ukrainy sà podzieleni w opinii dotyczàcej równoÊci pracowników z zagranicy i pracowników z Polski.

Mniej ni˝ jedna trzecia uwa˝a, ˝e cudzoziemcy wykonujà ci´˝sze i bardziej niebezpieczne prace ni˝ rodzimi 
pracownicy, ale prawie po∏owa jest zdania, ˝e cudzoziemców nie obowiàzujà te same przepisy, co rodzimych 
pracowników.



K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Fakt, ˝e tylko niewielka grupa pracowników deklaruje umiej´tnoÊç udzielenia pierwszej pomocy

jest alarmujàcy. Bezpieczna praca to nie tylko taka, w której do minimum ograniczone sà 

niebezpieczne sytuacje, a pracownicy przestrzegajà zasad i procedur. Ka˝dy z nas mo˝e staç

si´ w miejscu pracy Êwiadkiem nag∏ej utraty przytomnoÊci czy wypadku. W Lafarge dbamy 

o to, aby pracownicy przechodzili nie tylko teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne kursy

pierwszej pomocy, dzi´ki którym b´dà umieli poradziç sobie z kryzysowà sytuacjà zarówno 

w miejscu pracy, jak i poza nià.

Wiktor G∏ogowski

regionalny kierownik
BiOZ i Ochrony 

Ârodowiska

Lafarge w Polsce

Wykres 19. W jakim stopniu zgadza si´ Pani/Pan z nast´pujàcymi stwierdzeniami?



Wykres 20. W jakim stopniu zgadza si´ Pani/Pan z nast´pujàcymi stwierdzeniami? Podzia∏ na sektory

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Ponad jedna czwarta obcokrajowców zatrudnionych w Polsce przynajmniej cz´Êciowo kupuje

Êrodki ochrony indywidualnej (ÂOI) za w∏asne pieniàdze. W przypadku sektora budowlanego,

w którym obecnoÊç, jak i jakoÊç ÂOI ma niezwykle istotne znaczenie, odsetek ten wzrasta 

do 44 proc. Jak sytuacja wyglàda w praktyce? Rok temu firma PW Krystian uruchomi∏a 

Mobilne Centrum BHP, w którym mo˝na zaopatrzyç si´ w ÂOI na budowie. Obserwujemy, ˝e

dost´pnoÊç ÂOI na budowach jest realnym problemem, szczególnie wÊród cudzoziemców.

Nasze Mobilne Centrum BHP zg∏asza, ˝e pracownicy wykazujà zainteresowanie, narzekajà

na brak sprz´tu, ale te˝ nie kupujà – bo nie majà na to bud˝etów.

El˝bieta Rogowska

wiceprezes Zarzàdu
ds. Operacyjnych

PW KRYSTIAN



Standardy bezpieczeƒstwa obowiàzujàce w Polsce sà oceniane pozytywnie przez obywateli Ukrainy pracujàcych
w Polsce. Nieliczni (7 proc.) sà zdania, ˝e standardy polskie sà ni˝sze lub zdecydowanie ni˝sze ni˝ na Ukrainie.

Udzia∏ wi´kszoÊci aspektów bezpieczeƒstwa sk∏adajàcych si´ na pozytywnà ocen´ jest podobny. Wyjàtkiem sà tutaj
nadprogramowe akcje edukacyjne zwiàzane z bezpieczeƒstwem. Wyniki pokazujà, ˝e udzia∏ w programach 
wykraczajàcych poza podstawowe ramy jest odbierany najmniej entuzjastycznie spoÊród wszystkich standardów.
Prawie dwóch na dziesi´ciu pracowników z Ukrainy przyznaje, ˝e w polskich standardach bezpieczeƒstwa pracy 
nie ma dla nich nic zaskakujàcego.

Rozk∏ad ocen zmienia si´ dopiero w podziale na poszczególne sektory zatrudnienia.

Wykres 21. Jak ocenia Pani/Pan standardy bezpieczeƒstwa pracy w Polsce w porównaniu do standardów 
na Ukrainie? 

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Obywatele Ukrainy doÊç wysoko oceniajà standardy bezpieczeƒstwa w polskich firmach. 

Prawie 40 proc. z nich jest pozytywnie zaskoczona dba∏oÊcià zarówno pracowników, jak 

i pracodawców o przestrzeganie standardów bezpieczeƒstwa i dost´pnoÊcià Êrodków higieny,

jedna trzecia chwali wy˝szà dost´pnoÊç Êrodków ochrony indywidualnej. Im wi´ksza firma, tym

wy˝szy odsetek pozytywnych opinii, co oznacza, ˝e du˝ym graczom zdecydowanie cz´Êciej na

sercu le˝y bezpieczeƒstwo pracowników. Ciekawie równie˝ przedstawiajà si´ wyniki sektorowe.

Pozytywnie zosta∏a oceniona bran˝a przemys∏owa, zw∏aszcza pod kàtem dost´pnoÊci Êrodków

ochrony indywidualnej (44 proc.). Najwi´kszy jednak post´p zwiàzany z zapewnieniem 

bezpieczeƒstwem ma za sobà sektor budowlany, który przez wiele lat odstawa∏ w tej dziedzinie.

Post´p ten jest efektem zrozumienia firm dzia∏ajàcych w bran˝y budowlanej, ˝e zapewnienie

bezpieczeƒstwa swoim pracownikom zwyczajnie si´ op∏aca, a dodatkowo przynosi pozytywny

wp∏yw na wizerunek przedsi´biorstwa. Potwierdza to wynik badania, gdzie ponad po∏owa

respondentów wskazuje na dba∏oÊç pracodawców o przestrzeganie standardów, a 56 proc. jest

pozytywnie zaskoczona dost´pnoÊcià ÂOI. 

Andrzej Smó∏ko

prezes 
CWS-boco Polska

przewodniczàcy
Koalicji 

Bezpieczni w Pracy



Sektor handlowy w porównaniu z ogó∏em obywateli Ukrainy pracujàcych w Polsce cz´Êciej zwraca uwag´ na równoÊç
w dbaniu o bezpieczeƒstwo pracy cudzoziemców i rodzimych pracowników. Mniej wi´cej po∏owa z nich jest zaskoczona
pozytywnie dba∏oÊcià o przestrzeganie standardów zarówno przez samych pracowników jak i pracodawców.

Sektor przemys∏u odbiera czytelne procedury zwiàzane z BHP jako najmniej zaskakujàce spoÊród wszystkich 
pozytywnych aspektów.

Najmilszym zaskoczeniem dla bran˝y hotelarsko-gastronomicznej okaza∏a si´ dba∏oÊç samych pracowników 
o przestrzeganie standardów. JednoczeÊnie sektor ten istotnie cz´Êciej deklaruje brak zaskoczenia standardami 
bezpieczeƒstwa pracy w Polsce.

Pracownicy sektora us∏ug remontowo-budowlanych wyjàtkowo doceniajà dost´pnoÊç Êrodków ochrony indywidualnej
np. odzie˝y ochronnej, kasków w miejscu pracy – ponad po∏owa z nich jest pozytywnie zaskoczona tym standardem.
Mniejsze zaskoczenie na tle ogó∏u budzi w nich dba∏oÊç pracowników o zachowywanie procedur bezpieczeƒstwa.
Sektor ten postrzega wsparcie ze strony pracodawcy jako kluczowe dla bezpieczeƒstwa w pracy – dost´pnoÊç 
Êrodków higieny oraz dba∏oÊç pracodawców o przestrzeganie standardów nale˝à do trzech najpopularniejszych
czynników sk∏adajàcych si´ na pozytywnà ocen´.

K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Jedynie 32 proc. respondentów deklaruje, ˝e bezpieczeƒstwo pracy cudzoziemców jest dla ich 

pracodawców tak samo wa˝ne jak bezpieczeƒstwo rodzimych pracowników, co poniekàd 

znajduje potwierdzenie w obserwowanym przez nas utrudnionym dost´pie do Êrodków 

ochrony indywidualnej dla cudzoziemców. W badaniu pozytywnie zaskoczonych dost´pnoÊcià

ÂOI jest 33 proc. respondentów, a w przypadku bran˝ o wysokim ryzyku wypadku jak bran˝a

budowlana, liczba ta roÊnie do 56 proc. WÊród tendencji widaç równie˝, ˝e im wi´ksza firma,

tym standardy zwiàzane z bezpieczeƒstwem wy˝sze. Jednak w gospodarce narodowej ponad

70 proc. stanowià ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa, dlatego tak wa˝na jest edukacja przedsi´-

biorców w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

El˝bieta Rogowska

wiceprezes Zarzàdu
ds. Operacyjnych

PW KRYSTIAN



Sektor skupiajàcy bran˝e wykraczajàce poza standardowe kategorie cz´Êciej ni˝ ogó∏ czynnych zawodowo 
obywateli Ukrainy deklaruje brak zaskoczenia standardami bezpieczeƒstwa obowiàzujàcymi w Polsce. Mniej zaska-
kujàce na plus sà te˝ dla nich: dba∏oÊç pracowników o przestrzeganie procedur oraz dost´pnoÊç Êrodków ochrony.

Wykres 22. Co pozytywnie zaskoczy∏o Panià/Pana, jeÊli chodzi o standardy bezpieczeƒstwa pracy w Polsce? 



K O M E N T A R Z  E K S P E R T A

Dobrze si´ sta∏o, ˝e Koalicja zainteresowa∏a si´ pracà obywateli Ukrainy w Polsce. Tak
naprawd´ nie wiemy, ilu jest tych pracowników, na jakich umowach pracujà. Oficjalne 
statystki budzà wàtpliwoÊci ekspertów. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia 
niedawno powiedzia∏, êe obecnie ponad 1 milion Ukraiƒców pracuje i mieszka w Polsce. 
Nie ma dok∏adnych danych, te dane oparte sà jedynie na liczbie wydanych wiz krajowych,
pozwoleƒ na prac´ lub pobyt. Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e jest to na pewno znaczàca
grupa pracowników, tote˝ warto si´ zastanowiç, czy stosowane przez pracodawców 
narz´dzia profilaktyki w zakresie bezpieczeƒstwa pracy sà dostosowane do tego odbiorcy.

Przeprowadzone badania wskazujà, ˝e mamy w tym obszarze jeszcze du˝o do zrobienia.
Statystyki wypadków przy pracy (podobnie jak statystyki pracujàcych) zapewne równie˝ 
nie oddajà stanu faktycznego. Jak wskazano w raporcie, mniej niê po∏owa pracowników 
ukraiƒskich odby∏a szkolenie, a jedynie jedna trzecia spoÊród wszystkich pracujàcych 
w Polsce Ukraiƒców potrafi w rzeczywistoÊci podjàç odpowiednie kroki w sytuacjach 
awaryjnych np. ewakuacji lub wypadku przy pracy. Pierwszej pomocy by∏aby w stanie 
udzieliç niewiele wi´cej ni˝ jedna czwarta badanych. Pracownicy ukraiƒscy oceniajà ryzyko
utraty zdrowia lub ˝ycia w miejscu pracy jako ma∏e lub nie dostrzegajà go wcale. To 
oznacza, ˝e przed partnerami spo∏ecznymi i rzàdem stoi du˝e wyzwanie. Trzeba wspólnie
przejrzeç przepisy prawa odnoszàce si´ do profilaktyki bezpieczeƒstwa pracy, przestarza∏e
programy szkoleƒ bhp nale˝y zastàpiç takimi, które b´dà dostosowane do innego typu 
pracownika. Szczególny nacisk nale˝y po∏o˝yç na element dopuszczania pracownika 
do pracy, formalny podpis pracownika na karcie szkolenia bhp nie wystarczy. TreÊci 
przekazywane na szkoleniach muszà byç zrozumia∏e dla obcokrajowców, dla których j´zyk
polski nie jest j´zykiem narodowym. Pracownicy z Ukrainy pochodzà z naszego kr´gu 
kulturowego i wychowani sà w podobnej kulturze technicznej. Na rynku pracy jednak 
coraz wi´cej mamy pracowników z Pakistanu czy Nepalu. Dotarcie do tych grup pracowników
z treÊciami promujàcymi zasady bezpiecznej pracy stanowiç b´dzie prawdziwe wyzwanie.

Witold Polkowski

ekspert ds. BHP



K O A L I C J A B E Z P I E C Z N I W P R A C Y

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiàzana zosta∏a z inicjatywy firm CWS-boco, PW Krystian, Lafarge oraz

TenCate Protective Fabrics w 2014 roku w celu promowania kultury bezpieczeƒstwa w miejscu pracy

wÊród pracowników i pracodawców. W 2015 roku do grona Koalicjantów do∏àczy∏a firma SEKA S.A. 

W 2017 roku koalicjantem zosta∏a firma Inter Cars, a w 2018 w inicjatywie uczestniczà trzy dywizj´ DHL

w Polsce: Parcel, Express i Supply Chain. Cel Koalicji realizowany jest poprzez dzia∏alnoÊç edukacyjnà

na temat obowiàzujàcych norm i procedur oraz przez pokazywanie dobrych praktyk i informowanie 

o korzyÊciach wynikajàcych z wdra˝ania wysokich standardów bezpieczeƒstwa w miejscu pracy.

Wi´cej informacji na: www.bezpieczniwpracy.pl

F I R M Y T W O R Z Ñ C E K O A L I C J ¢

CWS-boco to mi´dzynarodowa firma, która powsta∏a z po∏àczenia marki boco, powsta∏ej w 1906 roku 

w Niemczech i marki CWS powo∏anej do ˝ycia w 1954 roku w Szwajcarii. Na polskim rynku firma jest

obecna od 1995 roku. CWS oferuje rozwiàzania umo˝liwiajàce zapewnienie czystoÊci w budynkach 

firmowych, komercyjnych i instytucjach publicznych, natomiast boco Êwiadczy us∏ugi z zakresu wynajmu

oraz serwisu odzie˝y roboczej. Spó∏ka CWS-boco dzia∏a na terenie ca∏ego kraju, obs∏ugujàc zarówno

du˝e obiekty przemys∏owe, sieci handlowe, jak i ma∏e zak∏ady pracy. Âwiadczy us∏ugi dla blisko 5,5 tys.

klientów w Polsce i zatrudnia oko∏o 450 pracowników. Posiada kilkanaÊcie biur na terenie ca∏ego kraju

oraz trzy zaawansowane technologicznie zak∏ady pralnicze zlokalizowane w ¸odzi, Dàbrowie Górniczej 

i Mi´dzyrzeczu.

DHL, b´dàcy cz´Êcià Grupy Deutsche Post DHL, globalnego dostawcy us∏ug logistycznych, jest obecny

na rynku polskim od 1983 roku. DHL jest czo∏owà markà globalnà w bran˝y logistycznej i zatrudnia ponad

510 000 pracowników, dzia∏ajàc w ponad 220 krajach i regionach na ca∏ym Êwiecie. W Koalicji Bezpieczni

w Pracy DHL w Polsce jest reprezentowany przez trzy dywizje: DHL Supply Chain, DHL Parcel oraz DHL

Express. DHL Supply Chain dzia∏a na polskim rynku od 2002 roku. Firma zarzàdza oddzia∏ami na terenie

ca∏ego kraju o ∏àcznej powierzchni ponad 300 tys. m2. DHL Supply Chain dostarcza specjalistyczne 

rozwiàzania dla ró˝nych bran˝ i ogniw ∏aƒcuchów dostaw, od planowania, zaopatrzenia, logistyki produkcji,

sk∏adowani, konfigurowania, dystrybucji, eFullfiment, po logistyk´ us∏ug posprzeda˝owych i logistyk´ 

zwrotów. DHL Parcel jest na polskim rynku wiodàcym dostawcà us∏ug przesy∏ek krajowych i prekursorem

innowacyjnych rozwiàzaƒ e-commerce, dedykowanych Klientom w Polsce i w Europie. Firma wykorzystuje

swojà wiedz´ w dziedzinie krajowych oraz mi´dzynarodowych przesy∏ek drogowych docierajàc do 28 krajów

Unii Europejskiej. DHL Express jest liderem na rynku mi´dzynarodowych przesy∏ek ekspresowych. 

Dysponujàc siecià po∏àczeƒ w ponad 220 krajach, oferuje szeroki wachlarz rozwiàzaƒ i us∏ug dedykowanych

zarówno firmom instytucjonalnym, jak i sektora MÂP reprezentujàcym wszystkie bran˝e.



F I R M Y T W O R Z Ñ C E K O A L I C J ¢

Inter Cars to najwi´kszy dystrybutor cz´Êci zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych 

i ci´˝arowych w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Od maja 2004 r. spó∏ka jest notowana na Gie∏dzie Papierów

WartoÊciowych w Warszawie. Oferta spó∏ki obejmuje tak˝e wyposa˝enie warsztatowe, w szczególnoÊci

urzàdzenia do obs∏ugi i naprawy samochodów oraz cz´Êci do motocykli, tuningu i sprz´tu motoro-wodnego.

Obok dystrybucji cz´Êci, stanowiàcej g∏ówny przedmiot dzia∏alnoÊci, firma prowadzi sprzeda˝ legendar-

nych marek motocykli Ducati oraz – poprzez sieç placówek o nazwie Inter Motors – cz´Êci i akcesoriów do

innych motocykli. Inter Cars posiada obecnie 251 filii w kraju oraz 264 w innych krajach Europy. W trosce

o najwy˝szà jakoÊç obs∏ugi w warsztatach, firma oferuje szeroki wachlarz szkoleƒ dla mechaników oraz

w∏aÊcicieli firm. Inter Cars jest tak˝e twórcà wyszukiwarki us∏ug i warsztatów samochodowych 

Motointegrator. Od 2003 r. Inter Cars posiada certyfikat jakoÊci ISO 9001:2008. wydany przez DEKRA 

Certification. Certyfikat ten potwierdza spe∏nienie przez firm´ wymagaƒ dla posiadanego systemu 

zarzàdzania jakoÊcià. 

Lafarge jest liderem rozwiàzaƒ rynku budowlanego w Polsce. JesteÊmy cz´Êcià globalnej Grupy 

LafargeHolcim, koncentrujàcej si´ na bran˝y cementu, kruszyw i betonu. W Polsce posiadamy ponad

50 zak∏adów i zatrudniamy blisko 1500 pracowników. W∏àczamy si´ w budow´ miast poprzez oferowanie

innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiàzaƒ dla budownictwa mieszkaniowego, 

trwa∏ej zabudowy miejskiej, solidnych rozwiàzaƒ budowlanych i lepszej komunikacji mi´dzy miastami.

Lafarge realizuje polityk´ zrównowa˝onego rozwoju, ∏àczàcà dzia∏alnoÊç przemys∏owà z szacunkiem

dla pracowników, lokalnych spo∏ecznoÊci i Êrodowiska naturalnego. Nadrz´dnà wartoÊcià firmy jest 

bezpieczeƒstwo i zdrowie pracowników, klientów oraz kontrahentów. Jako pierwsi wprowadziliÊmy 

zintegrowanà ofert´ na budow´ dróg betonowych, która otwiera nowe mo˝liwoÊci dla naszej Grupy 

z uwzgl´dnieniem Êrodków unijnych przyznanych na rozwój infrastruktury w Polsce. Zajmujemy czo∏owe

miejsce w Europie pod wzgl´dem standardów budownictwa ekologicznego w zakresie certyfikacji 

systemów BREEM i LEED. Nasze rozwiàzania posiadajà certyfikacje zgodnà ze standardem ISO 14001

oraz certyfikatem BES 6001.

Krystian to firma rodzinna dzia∏ajàca na rynku od trzech pokoleƒ. Dostarczamy odzie˝ ochronnà 

i korporacyjnà, Êrodki ochrony osobistej oraz szkolenia z zakresu bezpieczeƒstwa pracy dla firm z ca∏ego

Êwiata. Od ponad 60 lat wspó∏pracujemy z podmiotami z sektora energetycznego, gazowniczego,

budowlanego, stoczniowego i portowego oraz przemys∏u chemicznego. Nasi Klienci to tak˝e najwi´ksze

profesjonalne pralnie przemys∏owe serwisujàce i wynajmujàce odzie˝. Dzi´ki wieloletniemu doÊwiadczeniu

zarówno naszej kadry managerskiej, projektantów, jak i pracowników szwalni, mo˝emy zaoferowaç naszym

Klientom specjalistyczne rozwiàzania niezb´dne do zapewnienia bezpiecznej pracy na ka˝dym stanowisku.

Dzi´ki cyklicznym szkoleniom stale doskonalimy nasze talenty i rozwijamy kompetencje. Ca∏oÊç produkcji

zlokalizowana jest w Polsce. Wszystkie produkty zaprojektowane i wyprodukowane sà z u˝yciem 

najnowszych technologii w przemyÊle odzie˝owym.



F I R M Y T W O R Z Ñ C E K O A L I C J ¢

SEKA S.A. prowadzi dzia∏alnoÊç o charakterze nadzorczym, doradczym i szkoleniowym na terenie ca∏ego

kraju, zatrudniajàc ok. 125 pracowników. G∏ównymi obszarami funkcjonowania firmy sà: outsourcing 

z zakresu bhp, ochrony przeciwpo˝arowej oraz ochrony Êrodowiska, doradztwo z prawa pracy, spraw 

personalnych i projektów unijnych, a tak˝e szkolenia z zakresu bhp, prawa pracy, ubezpieczeƒ spo∏ecznych,

zarzàdzania zasobami ludzkimi, rachunkowoÊci i podatków oraz szkolenia zawodowe. Firma rozpocz´∏a

dzia∏alnoÊç w 1988 r. W paêdzierniku 2011 r. zadebiutowa∏a na gie∏dzie NewConnect w Warszawie. Spó∏ka

w latach 2003–2009 i w 2012 zosta∏a zaliczona do presti˝owego grona Gazel Biznesu, a dowodem 

wysokiego standardu us∏ug jest system zarzàdzania jakoÊcià zgodny z normà PN-EN ISO 9001:2008.

Ponadto, w 2013 r. SEKA S.A. zosta∏a laureatkà konkursu Mazowiecka Firma Równych Szans zorganizo-

wanego przez Zwiàzek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

TenCate Protective Fabrics jest Êwiatowym liderem w produkcji tkanin ochronnych. To renomowany 

producent i projektant specjalistycznych tkanin s∏u˝àcych ochronie cz∏owieka w miejscu pracy, 

szczególnie w trudnych warunkach. Wieloletnie doÊwiadczenie – firma za∏o˝ona w 1704 roku – kapita∏

oraz zaufanie klientów pozwalajà firmie na zachowanie najwy˝szych standardów jakoÊci. Jako lider 

innowacyjnych rozwiàzaƒ TenCate inwestuje w wiedz´ oraz specjalistycznà kadr´ i nowych projektantów,

dzi´ki czemu oferowany asortyment to szeroka gama bezpiecznych, unikalnych, opatentowanych tkanin.

Filozofià i misjà TenCate jest ekologiczna i skuteczna ochrona zdrowia i ˝ycia cz∏owieka w pracy. Odzie˝ 

wykonana z tkanin firmy chroni pracowników bran˝ paliwowych, energetycznych, motoryzacyjnych,

metalurgicznych, stra˝aków, ˝o∏nierzy oraz innych, w wielu zakàtkach globu.

Wi´cej informacji na: 

www.bezpieczniwpracy.pl

Kontakt: 

Adrian ˚ebrowski  | Koalicja Bezpieczni w Pracy

T +48 721 549 528

�� pr@bezpieczniwpracy.pl

www.bezpieczniwpracy.pl

Zapraszamy do wspó∏pracy!






