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wania. Dla ułatwienia wykonywania tych czynności 
dostawcy oferują wiele urządzeń technicznych. Przy-
kładem nowoczesnego urządzenia, testowanego 
w jednym z kontrolowanych szpitali, może być sys-
tem przeznaczony do przenoszenia obłożnie chorych 
z łóżka na łóżko z wykorzystaniem poduszki po-
wietrznej. Obsługuje go jedna pielęgniarka z użyciem 
niewielkiej siły. Niestety, w kontrolowanych szpitalach 
wyposażenie w sprzęt ułatwiający wykonywanie czyn-

ności związanych z podnoszeniem i przenoszeniem 

pacjentów było niedostateczne. Brak lub niewystar-
czającą liczbę sprzętu pomocniczego ułatwiające-
go podnoszenie pacjenta do pozycji pionowej
i jego przemieszczanie (podnośników, pionizato-
rów) stwierdzono w 60% szpitali, a do przemieszcza-
nia pacjenta w pozycji leżącej (mat ślizgowych, rolek) 
– w co trzecim szpitalu. Szczególnie brakowało wóz-
ków-wanien do mycia pacjentów – w 81% szpitali. 
W wielu przypadkach istniejący w szpitalach sprzęt, 
ułatwiający dźwiganie i transportowanie chorych, 
stał bezczynnie w magazynach, ponieważ obiekty 
nie były dostosowane do jego użytkowania (np. 
podnośniki hydrauliczne mobilne nie mieściły się 
w drzwiach), albo też pracownicy nie umieli się nim 
posługiwać. 

Należy podkreślić, że wykonywanie przez ko-
biety (pielęgniarki, sanitariuszki) prac związanych 
z dźwiganiem pacjentów, bez stosowania urządzeń 
pomocniczych, nadto w niewystarczającej obsa-
dzie osobowej (szczególnie w porze nocnej), było 
główną przyczyną przekraczania dopuszczalnych 

norm dźwigania. Nieprawidłowości te stwierdzono 
w 16% kontrolowanych szpitali. Sytuację pogarszał 
fakt, że prawie połowa łóżek nie posiadała możliwo-
ści regulacji wysokości, co wymuszało przyjmowa-
nie niewłaściwej pozycji ciała podczas pielęgnacji 
pacjenta (w tym dźwigania). 

Przyczyny naruszeń prawa według inspektorów 
pracy:
–  brak dostatecznej wiedzy pracodawców i ich 

służb w zakresie zagrożeń wynikających z ręczne-
go przemieszczania rzeczy i osób oraz sposobów 
eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń; 

–  nieznajomość przez pracodawców i pracowników 
przepisów i zasad ergonomii dotyczących ręcz-
nych prac transportowych;

–  lokalizacja szpitali często w zaadaptowanych 
obiektach, które nie spełniają wymagań technicz-
nych; 

–  brak odpowiedniej obsady na stanowiskach pielę-
gniarek;

–  nierzetelne wykonywanie obowiązków przez 
służby bhp lub przez osoby, którym pracodawcy 
zlecili wykonywanie zadań tej służby; 

–  niedostateczna współpraca pracodawców z le-
karzami sprawującymi profilaktyczną opiekę nad 
pracownikami;

–  brak należytej dbałości o sprawy związane z bez-
pieczeństwem i higieną pracy. 

Pracodawcy natomiast wskazywali – jako przyczy-
ny uchybień – głównie brak dostatecznych środków 
finansowych na dostosowanie pomieszczeń i stano-
wisk pracy do aktualnie obowiązujących przepisów, 
a także na zakup nowych urządzeń technicznych 
i innych środków pomocniczych ułatwiających pielę-
gnację pacjentów oraz ograniczających do minimum 
wysiłek fizyczny.

Ze względu na wysoką skalę stwierdzonych nie-
prawidłowości, zagrożeń oraz wypadków konieczne 
jest:
 kontynuowanie w tym obszarze działań kontrol-

nych Państwowej Inspekcji Pracy;
 upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń

i sposobów ograniczania ryzyka zawodowego 
związanego z przeciążeniem układu mięśniowo-
-szkieletowego (Państwowa Inspekcja Pracy wy-
dała broszurę pt: „Jak chronić układ mięśniowo-
szkieletowy podczas pracy” oraz plakat i ulotkę 
nt. bezpiecznej opieki nad chorym bez narażania 
się na obciążenie mięśniowo-szkieletowe; publi-
kacje te będą nadal rozpowszechniane w zakła-
dach opieki zdrowotnej);

 promowanie wdrażania systemów zarządzania 
bezpieczeństwem w zakładach opieki zdrowot-
nej;

 poszerzenie programów kształcenia pielęgniarek 
o zagadnienia dotyczące bezpiecznych sposo-
bów i technik dźwigania ciężarów, w tym pacjen-
tów, z uwzględnieniem zajęć praktycznych;

 znowelizowanie rozporządzeń: Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych oraz Rady Ministrów 
z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szcze-
gólnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 
kobiet, w kierunku wzmocnienia ochrony zdrowia 
pracowników, szczególnie kobiet, wykonujących 
prace związane z dźwiganiem i przemieszczaniem 
osób;

 ujęcie w wykazie chorób zawodowych – schorzeń 
układu mięśniowo-szkieletowego, w szczegól-
ności kręgosłupa, powodowanych dźwiganiem 
osób podczas sprawowania nad nimi opieki. 

10.  Ergonomiczne czynniki ryzyka 
(praca powtarzalna i postawa przy pracy) 
przy produkcji artykułów
motoryzacyjnych oraz sprzętu AGD/RTV

Kontrole ergonomicznych czynników ryzyka prze-
prowadzono w 158 zakładach zatrudniających po-
nad 63,9 tys. osób, w tym 23 tys. kobiet. Wśród 
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skontrolowanych przeważały zakłady duże, zatrudnia-
jące ponad 50 pracowników (74%). Kontrolą objęto 

w szczególności 1 930 pracowników wykonujących 

prace montażowe charakteryzujące się dużą powta-

rzalnością ruchów i przyjmowaniem nienaturalnej po-

zycji ciała. Część pracowników zajmowała się także 
ręcznym transportem elementów do montażu oraz 
wyrobów gotowych, co dodatkowo wiązało się z ko-
niecznością użycia siły zależnej od masy, wielkości
i rodzaju przemieszczanych ładunków.

Wyniki kontroli wskazują, że pracodawcy nie ra-

dzą sobie z identyfikacją zagrożeń wynikających ze

sposobu wykonywania pracy. Udokumentowanej oce-
ny ryzyka zawodowego nie miało wprawdzie tylko 
5% skontrolowanych stanowisk montażowych w 8% 
zakładów, jednak należy podkreślić, że aż 61% pra-
codawców, którzy ocenę przeprowadzili, nie uwzględ-
niło w niej wszystkich zagrożeń występujących na
stanowiskach pracy, w tym czynników ergonomicz-
nych, związanych z: powtarzalnością ruchów robo-
czych (niekorzystną dla zdrowia ze względu na wy-
soką częstotliwość powtórzeń, czas trwania każdego 
ruchu oraz ich wykonywanie w pobliżu skrajnych po-
łożeń kątowych w stawach); nienaturalną postawą ca-
łego ciała lub jego części (np. zgięcie szyi, pochylenie 
lub skręt tułowia, uniesienie rąk powyżej barków), czy 
używaniem znacznej siły. 

Trudności sprawiał wybór metody oceny ergono-

micznych czynników ryzyka. Przeprowadzano ją za-
zwyczaj zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 Systemy 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne 
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego lub meto-
dą Risk score. Ocena tak dokonana nie pozwalała 
jednak na poprawną analizę zagrożeń wynikających 
z czynników ergonomicznych oraz sumarycznego 
ich wpływu na układ mięśniowo-szkieletowy. Ponadto 
w ocenie nie brano pod uwagę wszystkich czynności 
wykonywanych przez montażystów. Konsekwencją 
było zaniżanie ryzyka na korzyść pracodawcy. Okre-
ślenie ryzyka jako akceptowalne powodowało zaś 
przekonanie o braku potrzeby wprowadzenia jakich-
kolwiek zmian w celu dostosowania stanowisk pracy 
do parametrów antropometrycznych osób na nich 
zatrudnionych. 

W co czwartym kontrolowanym zakładzie praco-
dawcy nie wykorzystali oceny ryzyka do podejmowa-
nia działań korygujących i zapobiegawczych. Inspek-
torzy pracy ujawnili nawet sytuacje, gdy pracodawca 
nie wdrożył działań zmniejszających ryzyko, pomimo 
uznania u pracownika, zatrudnionego na stanowisku 
montażysty, choroby zawodowej związanej z obcią-
żeniem układu ruchu spowodowanym sposobem 
wykonywania pracy. 

Zastrzeżenia inspektorów pracy dotyczyły rów-

nież służby bhp, gdyż w wielu przypadkach osoby
wykonujące jej zadania nie posiadały wiedzy na te-

mat dokonywania oceny ryzyka zawodowego wyni-
kającego z uciążliwości pracy.

Błędy w ocenie ryzyka skutkowały pomijaniem 

w programach szkoleń dla pracowników wykonują-
cych prace montażowe – zagrożeń, jakie wiążą się 
z wysoką powtarzalnością ruchów, wymuszoną 
pozycją ciała oraz ręcznym transportem ładunków.
W 27% skontrolowanych zakładów pracownicy, w ra-
mach odbytych szkoleń, nie otrzymywali informacji 
na temat ergonomicznych technik pracy oraz spo-
sobów przeciwdziałania nadmiernym obciążeniom 
układu mięśniowo-szkieletowego. 

Pracownicy z reguły mieli zapewnione profilak-

tyczne badania lekarskie. Poważnym problemem 

była natomiast jakość tych badań, ponieważ w co 
trzecim skontrolowanym zakładzie pracodawcy nie 
zamieszczali w skierowaniach na badania informacji 
o zagrożeniach wynikających z wykonywania prac 
powtarzalnych, wymuszonej postawy ciała i ręczne-
go przenoszenia ładunków. W wielu przypadkach 
lekarze nie zapoznawali się osobiście z warunkami 
pracy na stanowiskach montażu, co uniemożliwiało 
im dokonanie właściwej oceny stanu zdrowia pra-
cowników. Lepsze współdziałanie ze służbą medy-
cyny pracy stwierdzono w zakładach zatrudniających 
powyżej 250 osób, gdzie pracodawca zobowiązany 
jest powołać komisję bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w której skład wchodzi lekarz sprawujący profilak-
tyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Nieprawidłowości w zakresie organizacji stano-

wisk montażowych polegały na niezapewnieniu: wol-
nej powierzchni stanowisk, umożliwiającej wykonywa-
nie pracy w sposób bezpieczny (11%), odpowiednich 
dojść do stanowisk pracy (11%), urządzeń pomocni-
czych przeznaczonych do składowania materiałów, 
wyrobów, przyrządów i narzędzi (7%). Nieprawidłowo-
ści te często wynikały ze zmian popytu na montowane 
wyroby. Zwiększenie produkcji oznaczało bowiem 
tworzenie nowych stanowisk pracy i ich zagęszczenie. 

Ponadto stanowiska pracy nie były dopasowane 
do wykonywanych czynności oraz psychofizycznych 
właściwości pracowników. Najczęściej zbyt wyso-
ko lub zbyt nisko usytuowana była strefa pracy w sto-
sunku do przyjmowanej pozycji podczas pracy, 
brak było możliwości regulacji wysokości blatów ro-
boczych,  a powierzchnie, na których pracownicy trzy-
mali przedramiona, były twarde lub nierówne. Sta-
nowisk montażowych, gdzie praca odbywała się
w pozycji siedzącej nie wyposażono w krzesła speł-
niające wymogi ergonomii, posiadające m.in. moż-
liwość regulacji wysokości płyty siedziska i kąta 
pochylenia oparcia oraz podparcie w odcinku lędź-
wiowym kręgosłupa. Pracownikom wykonującym 
prace montażowe wymagające stale stania lub cho-
dzenia nie zapewniono warunków do odpoczynku 
w pozycji siedzącej w pobliżu miejsca pracy (391 
pracownikom). 
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Ergonomiczne czynniki ryzyka związane z wy-
soką częstotliwością powtórzeń cykli czynności 
roboczych i przyjmowaniem nienaturalnej pozycji 
ciała nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia 
dla zdrowia i życia pracowników. Do rozwoju scho-
rzeń układu mięśniowo-szkieletowego dochodzi na 
przestrzeni wielu lat, zwykle dopiero w końcowej 
fazie aktywności zawodowej lub po jej zakończeniu. 
Ponadto pracodawcy nie dostrzegają związku sto-
sowania zasad ergonomii z wydajnością i jakością 
pracy, czy absencją pracowników. Dlatego ryzyko 
wynikające ze sposobu wykonywania pracy jest 
często bagatelizowane.

Z tego m.in. względu kontrolom towarzyszyły 
działania prewencyjne. Organizowano spotkania 
z udziałem pracodawców, przedstawicieli służby bhp 
i związków zawodowych, w trakcie których omawia-
no wyniki kontroli oraz możliwości wyeliminowania 
obciążeń narządu ruchu i dostosowania stanowisk 
pracy do indywidualnych cech antropometrycznych 
pracowników. Pracodawców informowano też o róż-

nych metodach oceny ergonomicznego ryzyka za-
wodowego (m.in. metody REBA, RULA, ErgoEaser), 
a w części zakładów inspektorzy pracy na stanowi-
skach montażowych pokazali ich praktyczne zasto-
sowanie.

Przyczyny nieprawidłowości w ocenie pracodaw-
ców:
– brak przystępnych publikacji informujących o me-

todach oceny ryzyka zawodowego wynikającego 
ze sposobu wykonywania pracy;

– nierzetelne wykonywanie obowiązków przez oso-
by, którym zlecono zadania służby bhp, opraco-
wanie szkoleń z dziedziny bhp, dokonanie oceny 
ryzyka zawodowego;

– brak specjalistów z dziedziny ergonomii, którzy 
mogliby służyć pomocą w zakresie prawidłowej 
organizacji stanowisk pracy uwzględniającej ce-
chy konkretnego pracownika;

– wysokie koszty dostosowania stanowisk pracy, 
maszyn i urządzeń do wymagań ergonomii;

– przyzwyczajenie się pracowników do przyjętych 
sposobów wykonywania pracy i niechęć do ich 
zmiany.

Wykres 44. Ergonomiczne czynniki ryzyka – naruszenia przepisów

zorganizowanie stanowisk pracy tak by wolna powierzchnia
zapewniała pracownikom swobodę ruchu pozwalając

na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i ergonomiczny

zapewnienie zgodnych z przepisami dojść
do stanowisk pracy

posiadanie instrukcji bhp dotyczących bezpiecznego wykonywania
prac powtarzalnych i w wymuszonej postawie ciała

zaplanowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych
po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka ergonomicznego

wynikającego ze sposobu wykonywania pracy

uwzględnienie w programach szkoleń bhp
zagrożeń wynikających ze sposobu wykonywania pracy

zamieszczenie w skierowaniach na badania informacji
o zagrożeniach wynikających ze sposobu wykonywania pracy

  
umożliwienie odpoczynku w pozycji siedzącej

w pobliżu miejsca pracy pracownikom wykonującym pracę
wymagającą stale stania lub chodzenia

uwzględnienie w ocenie ryzyka czynników ergonomicznych
wynikających ze sposobu wykonywania pracy

% pracodawców naruszających przepisy 0    10   20   30   40   50   60   70 

Źródło: dane PIP.

Inspektorzy pracy wskazują przede wszystkim 
na:
– nieznajomość przez pracodawców zasad ergono-

mii przy organizacji stanowisk pracy i sposobów 
jej wykonywania;

– niedostateczną wiedzę pracodawców, osób 
kierujących pracownikami i służb bhp na temat
negatywnych skutków ergonomicznych czynni-
ków ryzyka i niską świadomość (zarówno pra-
codawców, jak i pracowników) występowania za-

grożeń wynikających ze sposobu wykonywania 
pracy;

– lekceważenie problemu, traktowanie zagadnień 
ergonomii jako mało istotnych dla bezpieczeń-
stwa i zdrowia pracowników; 

– niewłaściwe przygotowanie pracowników do 
pracy, m.in. poprzez nieuwzględnianie w progra-
mach szkoleń pracowników wykonujących prace 
montażowe – problematyki zagrożeń układu mię-
śniowo-szkieletowego.
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Wyniki kontroli wskazują na potrzebę systema-
tycznego prowadzenia działań edukacyjnych, mają-
cych na celu stymulowanie: 
 pracodawców – do podejmowania środków zapo-

biegawczych zmniejszających negatywny wpływ
ergonomicznych czynników ryzyka na powsta-
wanie urazów i chorób układu mięśniowo-szkie-
letowego;

 pracowników – do wyrobienia nawyku dbałości
o postawę i wykonywanie pracy w sposób ergo-
nomiczny i bezpieczny.

11.  Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach produkcji i przetwórstwa 
metali nieżelaznych
(z wyłączeniem odlewni)

Skontrolowano 24 zakłady zajmujące się pro-
dukcją oraz przetwórstwem metali nieżelaznych, tj. 
cynku, ołowiu i jego stopów, aluminium, miedzi oraz
srebra i złota odzyskiwanych z rud miedzi. W zakła-
dach przetwórczych stosowano technologie walco-
wania, ciągnienia, odlewania, metalurgii proszków. 
Produktami były m.in. folie aluminiowe wykorzysty-
wane w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, 
kosmetycznym; kształtowniki, pręty aluminiowe sto-
sowane w budownictwie, motoryzacji i przemyśle 
maszynowym; a także blachy i taśmy miedziane, 
mosiężne i brązowe. Surowiec pozyskiwano w spo-
sób naturalny (kopalnie rud miedzi, cynku i ołowiu), 
w postaci półwyrobu (trójtlenek glinu do produkcji 
aluminium) oraz w procesie recyklingu. 

W kontrolowanych zakładach zatrudnionych 
było ponad 7,7 tys. pracowników. W latach 2004–
–2008 wskaźnik częstości wypadków w tych firmach 
wynosił odpowiednio: 19,7; 20,6; 22,6; 24,3; 19,0. 
W analizowanym okresie doszło do 732 wypadków, 
w tym 4 ciężkich. W wyniku zdarzeń wypadkowych, 
związanych z technologią produkcji, pracownicy do-
znali: oparzeń płynnym metalem, zatrucia tlenkiem 
węgla, przygniecenia kończyn górnych. Zespoły po-
wypadkowe jako przyczyny wypadków podawały: 
załadunek wilgotnego wsadu do pieca, spust cie-
kłego metalu do wilgotnych i niewygrzanych form, 
niestosowanie środków ochrony indywidualnej, nie-
używanie narzędzi pomocniczych do manipulacji
w strefie niebezpiecznej.

Analiza wyników kontroli wskazuje, że poważnym 

problemem w zakładach produkcji i przetwórstwa 

metali nieżelaznych jest zatrudnianie pracowników 

w warunkach przekroczenia normatywów higienicz-

nosanitarnych. Aż 30% zatrudnionych pracowało
w narażeniu na: szkodliwe czynniki chemiczne, także 
o działaniu rakotwórczym (m.in. pyły pochodzące
z metali hutniczych: ołów, arsen, kadm; pyły z za-

wartością SiO2; WWA; benzo(a)piren), nadmierny 
hałas oraz mikroklimat gorący. Przekroczenia NDS 
lub NDN czynników szkodliwych stwierdzono w 45%
kontrolowanych zakładów. Najwięcej osób pracowa-
ło w warunkach przekroczenia NDS pyłów z zawar-
tością ołowiu, arsenu i kadmu (1 582 pracowników) 
oraz NDN hałasu (321 pracowników), a także w na-
rażeniu na kontakt z WWA i benzo(a)pirenem (243 
pracowników). Wielu pracowników narażonych było

na oddziaływanie kilku szkodliwych czynników jedno-

cześnie. Do najbardziej narażonych należą pracowni-
cy zatrudnieni na stanowiskach produkcji metali nie-
żelaznych (np. w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” 
S.A. na stanowisku operatora urządzeń spiekalni-
czych zawartość ołowiu wynosiła 5,1 – krotności NDS, 
kadmu 4,7; na stanowisku elektromontera zawartość 
ołowiu wynosiła 20,4 – krotności NDS, kadmu 1,6; zaś 
na stanowisku automatyka zawartość ołowiu stano-
wiła 18,2 – krotności NDS, a kadmu 31,3).

W latach 2004–2008 zarejestrowano w kontrolo-
wanych zakładach 21 chorób zawodowych, w tym 
11 u emerytów i rencistów. Stwierdzono: uszkodze-
nie słuchu – 8 przypadków; ołowicę – 4; przewlekłe 
zapalenie oskrzeli, nowotwór układu krwiotwórczego 
– po trzy zachorowania; pylicę płuc, nowotwór płuc, 
nowotwór skóry – po jednym.

Największa skala nieprawidłowości, wpływają-
cych – co trzeba podkreślić – bezpośrednio na bez-
pieczeństwo pracowników, dotyczyła stanu tech-

nicznego maszyn i urządzeń (69% kontrolowanych 
zakładów). Najczęściej polegały one na: braku osłon 
elementów napędu lub stosowaniu osłon pozwala-
jących na dostęp do stref niebezpiecznych maszyn; 
niesprawnych wyłącznikach krańcowych osłon i po-
kryw, co umożliwiało dostęp do strefy niebezpiecz-
nej podczas prowadzenia produkcji oraz braku linek 
bezpieczeństwa wzdłuż przenośników taśmowych. 
Nieprawidłowości te świadczą o niewywiązywaniu się 
pracodawców z obowiązku dostosowania maszyn do 
minimalnych wymagań. 

W połowie kontrolowanych zakładów, w których 
występowały procesy stwarzające niebezpieczeń-
stwo oblania pracowników środkami żrącymi lub za-
palenia odzieży na pracowniku, brak było wodnych 

natrysków ratunkowych i urządzeń do przemywania 

oczu. Zastrzeżenia budziło nieustalenie wykazu prac 
szczególnie niebezpiecznych oraz nieopracowanie 
szczegółowych wymagań bezpieczeństwa do ich pro-
wadzenia (17% zakładów). Brak procedur wykony-
wania prac szczególnie niebezpiecznych był jedną 
z przyczyn wypadku zbiorowego, tj. ostrego zatrucia 
tlenkiem węgla podczas prac remontowych (wymia-
na dyszy) na rurociągu gazu poredukcyjnego w trak-
cie eksploatacji pieca szybowego.

Wiele nieprawidłowości stwierdzano w zakresie 
stanu technicznego dróg i przejść komunikacyjnych 

(35% zakładów). Dotyczyły one przede wszystkim 
ubytków nawierzchni, nieoznakowania ciągów komu-


