
IV.A.5. Wzmożony nadzór w zakładach różnych branż charakteryzujących 

się największym nasileniem zagrożeń zawodowych 

W latach 2001–2003 wzmożonym nadzorem objętych zostało 137 zakładów. Są to zakłady pracy 

różnych branż, w których występuje szczególnie duże ryzyko zawodowe wyrażające się wysokimi 

przekroczeniami norm czynników szkodliwych dla zdrowia, znaczną liczbą chorób zawodowych oraz 

wysokimi wskaźnikami wypadkowości. 

W warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem i uciążliwością pracy, a także 

czynnikami mechanicznymi wynikającymi ze stosowania maszyn szczególnie niebezpiecznych, 

pracuje w ww. zakładach 55 tys. osób (ok.44% ogółu zatrudnionych w tych zakładach). W większości 

zakładów na pracowników oddziałuje kilka czynników jednocześnie. 

W zakładach tych w 2002 r. zarejestrowano: 

2 239 wypadków przy pracy ogółem (o 113 mniej niż w 2001 r.), 

8 wypadków śmiertelnych (o 2 mniej niż w 2001 r.), 

36 wypadków powodujących ciężkie uszkodzenie ciała(o 6 więcej niż w 2001 r.). 

Wskaźnik częstotliwości wypadków, podobnie jak w 2001 r., wyniósł 18,6 - ponad dwukrotnie 

więcej niż dla całej gospodarki. 

W 2002 r. w zakładach objętych wzmożonym nadzorem choroby zawodowe kształtowały na 

poziomie zbliżonym do 2001 r. Zarejestrowano: 

304 choroby zawodowe, w tym 186 (61%) u emerytów i rencistów. Dominują: uszkodzenie słuchu -

108 przypadków, zespół wibracyjny – 21, nieżyt dróg oddechowych – 13 oraz choroby skóry – 18., 

roczny wskaźnik zachorowalności (liczba chorób zawodowych na 100 tys. zatrudnionych) wyniósł 

252,0 i był znacznie wyższy od wskaźnika dla całej gospodarki. 

Pracownikom zatrudnionym w omawianych zakładach przyznano 35 rent z tytułu wypadków przy 

pracy, 43 renty z tytułu chorób zawodowych oraz 386 rent z ogólnego stanu zdrowia. 

W zakładach objętych wzmożonym nadzorem najczęściej występujące 

nieprawidłowości dotyczą stanu budynków i pomieszczeń pracy (50% skontrolowanych zakładów); 

zatrudniania pracowników w warunkach narażenia na działanie czynników szkodliwych (48%); stanu 

maszyn i urządzeń technicznych (46%). 

Głównym problemem zakładów objętych wzmożonym nadzorem jest niekorzystna i stale 

pogarszająca się sytuacja ekonomiczna, przede wszystkim zakładów hutniczych i odlewniczych, 

górniczych, przemysłu zbrojeniowego i metalowego, produkcji materiałów budowlanych. Aktualne 

możliwości wielu zakładów ograniczają się do doraźnych działań zapewniających przetrwanie. Brak 

jest środków finansowych na inwestycje, nowe technologie, nowoczesny park maszynowy, co 

radykalnie ogranicza możliwość poprawy warunków pracy. 

Należy jednak podkreślić, że w zakładach objętych wzmożonym nadzorem, borykających się z 

poważnymi problemami bezpieczeństwa pracy i często z trudnościami finansowymi, występują 

również nieprawidłowości wynikające ze złej organizacji pracy, lekceważenia zagrożeń, braku 

nadzoru, brawury oraz zwykłego bałaganu. 

Zwiększona częstotliwość kontroli pozwala na wyeliminowanie tych nieprawidłowości (bez 

wydatkowania środków finansowych) i zmusza pracodawców do większego zainteresowania się 

sprawami warunków pracy. Działania inspektorów pracy, ukierunkowane na obszary największych 

zagrożeń, przynoszą wymierne osiągnięcia w zakresie poprawy warunków pracy. W 2002 r., w wyniku 

realizacji decyzji inspektorów pracy poprawiono warunki pracy dla ponad 35 tys. pracowników. W 

28 zakładach zlikwidowano lub zmodernizowano stanowiska pracy, wydziały oraz ciągi 

technologiczne, na których występowały duże zagrożenia zawodowe. W 98 zakładach ograniczono 



zagrożenia wypadkowe i chorobowe dzięki wykonaniu prac remontowych, zainstalowaniu nowych 

maszyn i urządzeń technicznych oraz wyeliminowaniu z produkcji szkodliwych dla zdrowia surowców. 

Wieloletnie doświadczenia wskazują, że forma wzmożonego nadzoru sprawdza się i pozwala na 

efektywne wykorzystanie kadry inspektorskiej. Wzmożony nadzór nad wybraną grupą zakładów 

charakteryzujących się znaczną skalą zagrożeń zawodowych będzie kontynuowany jako istotny 

element działań długofalowych PIP. 

• dane statystyczne dotyczące kontroli w zakładach pod wzmożonym nadzorem 

zawiera załącznik nr 14. 

• Pełne wyniki kontroli zawiera informacja zbiorcza dostępna w Głównym Inspektoracie 

Pracy 

 


