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 Andrzej Dziedzic
Biuro Doradczo‑Usługowe BHP, którego właścicielem jest Andrzej Dziedzic powstało w  1997  r. 
w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi doradcze w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Od  początku działalności A.  Dziedzic prowadzi szkolenia z  zakresu bhp i  pełni obowiązki 
służby bhp w zakładach pracy. Jest ekspertem ds. bhp certyfikowanym przez CIOP‑PIB. Tak wygląda 
jego strona zawodowa, do której należy dołożyć niespotykaną w obecnych czasach pasję społecznika, 
kreatywność, zdolności organizacyjne i ogromne zaangażowanie w działania, których się podjął. Lista 
zorganizowanych przez niego projektów jest bardzo długa, przykładowo: od 2008 r. prowadzi akcję „Nie 
bój się ratować życia innym” (wraz z funkcjonariuszami WRD Policji różnych komend dociera corocznie 
do  ponad 600 kierowców na  drogach), cykliczne pikniki rodzinne oraz szkolne – Jak bezpiecznie 
żyć, Odblaskowa szkoła, Czy upadek to przypadek, Bezpieczne wakacje, W  zdrowym ciele zdrowy 
duch, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Prowadzi bezpłatne szkolenia z prewencji wypadkowej, 
pierwszej pomocy, jest partnerem ogólnopolskiej akcji „Narodowy eksperyment bezpieczeństwa – 
weekend bez ofiar”, zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i  Autostrad (2010 
i  2011), bierze udział w  popularyzacji bezpieczeństwa na  wsi wśród najmłodszych – uczestnicząc 
w  organizacji konkursów, których inicjatorami są KRUS i  PIP. Jest autorem pierwszego w  Polsce 
poradnika dla służb mundurowych „Podstawowe zasady bezpiecznej służby funkcjonariusza Policji” 
(2012 r.), i wielu publikacji na temat bhp w czasopismach, m.in. w ATEŚCIE, Bezpieczeństwie Pracy, 
Promotorze, Serwisie BHP Infor. Jest sponsorem nagród dla młodzieży m.in. w konkursach: Edukacja 
dla bezpieczeństwa, Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym, Ogólnopolskim 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. „Edukacja dla bezpieczeństwa” to szczególne „dziecko” 
Andrzeja Dziedzica. Stworzył regulamin tego konkursu, sam go nadzoruje i koordynuje. W ramach 
tego konkursu młodzież szkolna (300 uczniów) została bezpłatnie przeszkolona z  podstawowych 
zasad udzielania pierwszej pomocy, w tym RKO/AED.
Promuje też ideę zdrowego biegania w  ramach akcji „Cała Polska biega”. Jest maratończykiem 
z osiągnięciami. Jest biegłym sądowym z zakresu bhp (Sąd Okręgowy w Tarnowie). Od 2005 roku 
przygotował 10 firm z woj. małopolskiego do konkursu Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej, 
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z których 4 zdobyły I miejsce, a pozostałe zajęły II i III miejsca. Jest członkiem oddziału tarnowskiego 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
Obszar działania A. Dziedzica obejmuje województwo małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, śląskie.
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