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Warunki uczestnictwa  

 
w Sieci Ekspertów ds. BHP,  

certyfikowanych przez 

Centralny Instytut Ochrony Pracy  

– Państwowy Instytut Badawczy 
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Mając na uwadze potrzebę wdrażania, upowszechniania i promocji osiągnięć nauki i techniki 
z zakresu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, a także życia człowieka w środowisku pracy, 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) powołał w 

2004 r., w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy 

w Polsce do standardów UE” Sieć Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB, 

zwaną dalej „Siecią Ekspertów” lub „Siecią”. 

 

 

I. CELE  

 

Celem powołania Sieci Ekspertów jest utworzenie powiązań sieciowych pomiędzy firmami 

obsługującymi małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ich aktywna współpraca z CIOP-PIB w działaniach na rzecz budowy kultury 

bezpieczeństwa w Polsce. 

 

Celem działania Ekspertów należących do Sieci jest zapewnianie szybkiej, profesjonalnej 

oraz kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia pracowników oraz promocja rozwiązań służących poprawie warunków 
pracy.  

Wysoką jakość tych usług umożliwia bezpośrednie wsparcie ich działalności przez CIOP-PIB 

poprzez m.in.: 

 preferencyjne udostępnianie wydawnictw, materiałów multimedialnych, baz danych, 

programów komputerowych, itp. 

 ciągłe szkolenie członków Sieci Ekspertów w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
bieżącej obsługi MŚP z uwzględnieniem zmian w prawie i wykorzystywaniem 

najnowszych osiągnięć nauki i wiedzy 

 wsparcie ekspertów CIOP-PIB w zakresie konsultacji lub osobistego udziału w 

działaniach prowadzonych przez członków Sieci. 
 

 

 

„Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie  

i życie pracowników poprzez zapewnienie 

bezpiecznych warunków pracy przy 

odpowiednim wykorzystaniu nauki i techniki”  

(Kodeks pracy art. 207§2) 
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II. ZASADY REKRUTACJI DO SIECI EKSPERTÓW  

 

Członkami Sieci Ekspertów mogą być przedstawiciele (właściciele bądź upoważnieni 

przez nich pracownicy) firm obsługujących przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP)  

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy spełniający określone kryteria certyfikacyjne (jedna 
osoba z firmy).  

Do Sieci Ekspertów nie mogą należeć osoby zatrudnione na pełnym etacie w innym 

zakładzie pracy niż firma, w której ekspert prowadzi działalność usługową bhp na rzecz innych 
firm. Ekspert musi mieć możliwość obsługi każdego zgłaszającego się klienta / podmiotu 

gospodarczego. 
 

Procedura certyfikacji obejmuje: 

 złożenie WNIOSKU o przystąpienie do Sieci Ekspertów 

 audyt w siedzibie firmy kandydata 

 analizę dostarczonej dokumentacji dotyczącej kompetencji i działalności kandydata  

oraz firmy, którą reprezentuje 

 test oceniający wiedzę kandydata w zakresie bhp 

 ocenę dotychczasowych kontaktów z kandydatem. 

 

Złożenie WNIOSKU o przystąpienie do Sieci Ekspertów 

 formularz WNIOSKU w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie 

www.ciop.pl/Eksperci  

 WNIOSEK należy wypełnić w wersji elektronicznej i przesłać na adresy: malyp@ciop.pl i 

albrz@ciop.pl. 

 wydrukowany i podpisany oryginał wniosku należy przesłać na adres: 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Promocji  
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa 

 

III. WARUNKI OTRZYMANIA CERTYFIKATU CZŁONKA SIECI EKSPERTÓW  

 

Warunkiem otrzymania certyfikatu członka Sieci Ekspertów ds. BHP jest spełnienie 

poniższych kryteriów: 

 udokumentowanie posiadanego wykształcenia umożliwiającego zatrudnienie na 

stanowisku specjalisty ds. bhp 

 posiadanie aktualnej dokumentacji dotyczącej rejestracji firmy, uwzględniającej 

świadczenie usług doradczych i szkoleniowych w zakresie bhp dla przedsiębiorstw 

 posiadanie samodzielnej siedziby firmy, oznakowanej w sposób umożliwiający wizualną 

identyfikację jako podmiotu świadczącego usługi bhp 

http://www.ciop.pl/Eksperci
mailto:malyp@ciop.pl
mailto:albrz@ciop.pl
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 posiadanie udokumentowanego, min. 5-letniego doświadczenia zawodowego w 

dziedzinie bhp 

 uzyskanie pozytywnej oceny: 

- technicznych warunków prowadzenia działalności w zakresie bhp 

- przygotowania zawodowego i wymaganej prawnie aktualnej edukacji w zakresie bhp 
oraz stałego podnoszenia kwalifikacji 

- kompetencji kandydata (na podstawie przeprowadzonego testu) 

- współpracy kandydata z CIOP-PIB w okresie certyfikacji (udział w przedsięwzięciach 
organizowanych przez CIOP-PIB, terminowe dostarczanie dokumentów, itp.) 

- doświadczenia w zakresie obsługi MŚP w obszarze bhp. 

 
Spełnienie kryteriów jest potwierdzane certyfikatem wydawanym przez CIOP-PIB. 

Certyfikat przyznawany jest na okres jednego roku. 

  

IV. WARUNKI PONOWNEJ CERTYFIKACJI 

 

Po upływie terminu ważności certyfikatu członka Sieci Ekspertów ds. BHP Instytut 
przeprowadza proces ponownej certyfikacji – sprawdzenia spełnienia następujących 

warunków: 

 udokumentowanej aktywności na rzecz MŚP, w szczególności: 

 organizacji lub współorganizacji bezpłatnych dla MŚP przedsięwzięć edukacyjnych 

 udzielania bezpłatnych porad (np. w ramach cyklicznie prowadzonych dyżurów) 

 współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami pracodawców, organami 

kontroli warunków pracy oraz innymi instytucjami szczególnie istotnymi dla 
prowadzenia działalności w obszarze MŚP 

 aktywnego udziału członka Sieci Ekspertów ds. BHP w przedsięwzięciach 

organizowanych przez CIOP-PIB dla tej Sieci 

 przesłania do Instytutu sprawozdania z działalności prowadzonej w ramach Sieci 

Ekspertów 

 współuczestniczenia w przedsięwzięciach realizowanych przez Instytut na rzecz MŚP, 

szczególnie w ramach działalności Sieci Ekspertów. 
 

V. ZASADY COFNIĘCIA LUB ZAWIESZENIA WAŻNOŚCI CERTYFIKATU  

 

Certyfikat może zostać cofnięty lub czasowo zawieszony na wniosek: 

 Eksperta ds. BHP certyfikowanego przez CIOP-PIB 

 Instytutu, w sytuacji: 

 stwierdzenia nieprawidłowości w obsłudze klienta przez ww. Eksperta 

 niewywiązania się z zobowiązań podjętych w ramach działania Sieci Ekspertów. 
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VI. ZOBOWIĄZANIA CIOP-PIB 

 

W ramach przyznanego certyfikatu Instytut zobowiązuje się do:  

 koordynacji działań Sieci Ekspertów 

 umożliwienia Ekspertom ds. BHP certyfikowanym przez CIOP-PIB korzystania z oferty 

Instytutu na preferencyjnych warunkach w postaci: 

 20% zniżki przy korzystaniu ze szkoleń (kursów, seminariów) organizowanych 

przez Instytut (oprócz studiów podyplomowych) 

 30% zniżki przy zakupie wydawnictw Instytutu (w tym baz danych i programów 
komputerowych) 

 organizowania cyklicznych spotkań w celu wymiany informacji i doświadczeń nt. 

zagadnień zgłaszanych przez Ekspertów oraz problematyki z obszaru działalności 
Instytutu 

 wsparcia eksperckiego w realizacji przedsięwzięć dla odbiorców z sektora MŚP 

 udzielania bezpłatnych konsultacji członkom Sieci 

 przekazywania (w miarę możliwości bezpłatnych) materiałów informacyjnych i 
promocyjnych z zakresu bhp 

 współpracy przy przygotowywaniu oraz upowszechnianiu ww. materiałów 

dotyczących działalności Sieci 

 przekazania członkom Sieci Ekspertów ds. BHP i umożliwienia posługiwania się logo 

Sieci 

 przeprowadzania okresowych ocen kompetencji członków Sieci oraz procesu 

ponownej certyfikacji Ekspertów ds. BHP, a po jej pozytywnym wyniku - wydawania 
certyfikatów na kolejny okres działalności Sieci Ekspertów ds. BHP. 

 

VII. ZOBOWIĄZANIA CZŁONKA SIECI EKSPERTÓW ds. BHP  

 

Członek Sieci Ekspertów ds. BHP zobowiązuje się do: 

 ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a w szczególności niezbędnych do 
obsługi MŚP w zakresie bhp, między innymi poprzez udział w przedsięwzięciach dla 

Sieci Ekspertów organizowanych przez Instytut  

 świadczenia ze szczególną starannością usług osobiście lub przez reprezentowaną 
przez siebie firmę, w szczególności udzielania bezpłatnych konsultacji 

przedstawicielom MŚP 

 wymiany doświadczeń i ścisłej współpracy z innymi członkami Sieci 

 w przypadku braku możliwości realizacji usługi - zapewnienia obsługi klientów przez 

innych członków Sieci Ekspertów ds. BHP  

 odpowiadania na przekierowywane z CIOP-PIB pytania z przedsiębiorstw dotyczące 

problemów związanych z bezpieczeństwem pracy 
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 współpracy w tworzeniu programu działań Sieci Ekspertów ds. BHP oraz aktywnego 

współdziałania z CIOP-PIB oraz członkami Sieci w jego realizacji 

 współuczestniczenia w wybranych projektach badawczych i innych realizowanych 

przez Instytut 

 wykorzystywania i popularyzacji wiedzy i opracowań powstałych w Instytucie 

 umożliwiania przeprowadzania procedury corocznej weryfikacji działalności Eksperta 
ds. BHP w celu powtórnej certyfikacji (w tym okresowych ocen kompetencji - 

uczestniczenia w testach) 

 sporządzania i przekazywania w określonym przez Instytut terminie rocznych 
sprawozdań (informacji) dotyczących prowadzonej działalności eksperckiej na rzecz 

MŚP 

 aktywnej współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami pracodawców, 
organami kontroli warunków pracy oraz innymi instytucjami szczególnie istotnymi dla 

prowadzenia działalności w obszarze MŚP. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Członkowie Sieci Ekspertów na początku każdego roku działalności wybierają spośród 
swego grona dwuosobową reprezentację, której zadaniem jest: 

 koordynacja przepływu informacji pomiędzy członkami Sieci Ekspertów a Instytutem 

 konsultacja z koordynatorem projektu – Instytutem inicjatyw Ekspertów możliwych do 

wdrożenia w ramach działalności Sieci  

 koordynacja inicjatyw podejmowanych przez poszczególnych członków Sieci 

 wykonywanie innych zadań wspólnie ustalanych przez członków Sieci oraz Instytut. 
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Centralny Instytut Ochrony Pracy 

- Państwowy Instytut Badawczy 

Tel. 022 623 36 83, fax 022 623 32 64 

e-mail: malyp@ciop.pl, albrz@ciop.pl 
www.ciop.pl/Eksperci 

mailto:malyp@ciop.pl
http://www.ciop.pl/Eksperci

