
D o b r e   p r a k t y k i  

 
A jednak można! 

 
W bieżącym roku przeprowadzono kontrolę w jednym z przedsiębiorstw 

produkującym wyroby z drewna (drzwi, meble), zatrudniającym 48 pracowników.  
Inspektor pracy stwierdził, że pracodawca pomimo obowiązku nie przekazał do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy wykazu substancji, preparatów, czynników chemicznych i procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Pracodawca nie określił też 
sposobu ich rejestrowania, wykazu procesów technologicznych i prac, w których są 
stosowane lub produkowane substancje, preparaty czynniki o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym oraz wykazu pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze. 
Nie było w zakładzie wydzielonego miejsca na składowanie stosowanych w procesie 
produkcyjnym substancji i preparatów chemicznych ani instrukcji bhp dotyczącej 
postępowania z tymi czynnikami.  

Na stanowisku lakierowania drewnianych elementów metodą natryskową używanych 
było 6 rodzajów lakierów – wszystkie o właściwościach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia, (łatwopalne, o właściwościach drażniących), których roczne zużycie wynosiło ok. 
810 litrów. W zakładzie nie było oceny ryzyka dla stanowiska lakiernika uwzględniającej 
możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dwaj pracownicy - lakiernicy nie przeszli 
obowiązkowych badań lekarskich w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań 
do pracy na tym stanowisku oraz instruktażu stanowiskowego. W programach szkolenia 
wstępnego nie uwzględniono informacji o ryzyku zawodowym, związanym z narażeniem na 
pył drewna twardego, czynniki chemiczne i hałas. W miejscach występowania pyłu drewna 
twardego nie było znaków ostrzegawczych, dotyczących tego zagrożenia, a wejście do 
pomieszczenia lakierni nie oznakowane było znakiem informującym o zagrożeniu 
wybuchowym.  

Sposób zorganizowania stanowiska pracy lakiernika przedstawia poniższe zdjęcie. 
Stwierdzono, że na stanowisku tym wykonane były pomiary czynników szkodliwych dla 
zdrowia, ale nie były przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych 
dla zdrowia.  

 
 

 
 



Na zdjęciu widać, że lakiernik poza maską, chroniącą drogi oddechowe przed pyłami nie był 
wyposażony w ubranie i sprzęt ochrony osobistej. 
 
W trakcie prowadzonej kontroli inspektor pracy przekazał pracodawcy zestaw materiałów 
prewencyjnych, opracowanych dla tej branży w PIP, w związku z europejską kampanią 
kontrolno–prewencyjną pn. „Niebezpieczne substancja chemiczne: poznaj oceń i 
zapobiegaj ryzyku”  
 
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
inspektor pracy wydał decyzje administracyjne, nakazujące usunięcie nieprawidłowości oraz 
ustalił termin ich realizacji. 
 
Pracodawca zrealizował wszystkie decyzje administracyjne. W większości nie wymagały one 
żadnych nakładów finansowych, poza zmodernizowaniem stanowiska pracy lakiernika i 
stanowiskami, na których pracownicy narażeni byli na hałas. Inwestując środki finansowe 
pracodawca wielokrotnie kontaktował się z inspektorem pracy, konsultując wybór urządzeń i 
sprzętu, najlepiej zabezpieczających pracowników przed oddziaływaniem szkodliwych 
czynników chemicznych i hałasu.  
Na stanowisku lakierowania elementów drewnianych zamontowano system wentylacji 
mechanicznej do chwytania par i gazów w miejscu ich powstawania, pracodawca wykonał 
pomiary skuteczności działania ochrony przed gromadzeniem się ładunków i przed 
wyładowaniami elektryczności statycznej dla zastosowanej wentylacji mechanicznej, 
pracownika–lakiernika wyposażono w odpowiednie środki ochrony indywidualnej dróg 
oddechowych, a pracowników narażonych na ponadnormatywny hałas w ochronniki słuchu.  
 
Poniższe zdjęcie obrazuje uzyskaną poprawę bhp na stanowisku pracy dla lakiernika. 
 
A jednak można! 

 
  

  


