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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-
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Wykres 45. Zakłady produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych (z wyłączeniem odlewni) –
naruszenia przepisów
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prądem elektrycznym

opracowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych
oraz szczegółowych wymagań bhp przy ich wykonywaniu

dobór środków ochrony indywidualnej

zapewnienie odpowiednich urządzeń sterowniczych
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magazynowanie materiałów
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zapewnienie wodnych natrysków ratunkowych i urządzeń do 
przepłukiwania oczu w pobliżu stanowisk pracy, gdzie występuje 

niebezpieczeństwo oparzenia lub zapalenia odzieży roboczej

zapewnienie odpowiednich urządzeń ochronnych
przy maszynach i urządzeniach technicznych 
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nikacyjnych oraz stanu pokryć kanałów technologicz-
nych. Wszelkie nierówności czy ubytki w nawierzchni 
uniemożliwiają skuteczne usuwanie nagromadzonych 
w szczelinach materiałów pylistych, co powoduje tzw. 
pylenie wtórne, stwarzające zagrożenie dla pracowni-
ków niezwiązanych z procesem produkcji. Podobne 
zagrożenia wynikają z niewłaściwego składowania 
surowców i odpadów poprodukcyjnych zawierają-
cych frakcje pyliste (43% zakładów), np. w przypad-
kowych miejscach, w bezpośredniej bliskości ciągów 
technologicznych i komunikacyjnych. Zastrzeżenia 

budził też sposób składowania materiałów (zbyt 
wysokie stosy, niezabezpieczenie składowanych ma-
teriałów).

Niepokój budzi dobór środków ochrony indywi-

dualnej nieadekwatny do występujących zagrożeń, 
co stwierdzano w 22% zakładów. Np. pracownicy 
uzupełniający kwas siarkowy w wannach trawiel-
niczych używali osłony twarzy, które wg instrukcji 
producenta posiadały wyłącznie odporność mecha-
niczną na uderzenia, nie chroniły natomiast przed 
rozbryzgami cieczy.

Pracodawcy jako przyczyny nieprawidłowości 
wskazują: trudną sytuację finansową, spowodowaną 
wahaniami cen metali nieżelaznych, wzrostem cen 
surowców; wysokie koszty związane z dostosowa-
niem maszyn do wymagań minimalnych; brak środ-
ków na inwestowanie w nowoczesne technologie czy 
wymianę parku maszynowego.

Inspektorzy pracy natomiast zwracają uwagę na:
– niedostateczną znajomość przez pracodawców 

i pracowników przepisów dotyczących minimal-
nych wymagań bhp w zakresie użytkowanych 
maszyn;

– lekceważenie przepisów i chęć zminimalizowania 
kosztów działalności (np. niezachowywanie wy-
maganej przepisami częstotliwości mycia, odku-
rzania i czyszczenia dróg wewnątrzzakładowych 

i pomieszczeń pracy z zalegających, pylistych 
materiałów ołowionośnych);

– tolerowanie przez osoby z nadzoru odstępstw od 
przepisów i zasad bhp.

Wyniki kontroli oraz rodzaj zagrożeń występu-
jących w zakładach produkcji i przetwórstwa metali 
nieżelaznych wskazują na konieczność:
 przeprowadzenia powtórnych kontroli w celu 

ustalenia stopnia poprawy warunków bhp;
 objęcia kontrolą kolejnych pracodawców zaj-

mujących się produkcją i przetwórstwem metali 
nieżelaznych, ze zwróceniem szczególnej uwa-
gi na przygotowanie zawodowe pracowników,
w tym właściwe szkolenie z zakresu bhp, ze 
względu m.in. na emigrację zarobkową i zastę-
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powanie pracowników z wieloletnim stażem przez 
nowozatrudnionych pracowników (bez doświad-
czenia);

 upowszechniania wśród pracodawców wiedzy
z zakresu ochrony pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki dostosowania ma-
szyn i urządzeń technicznych do minimalnych 
wymagań;

 egzekwowania od pracodawców przestrzegania 
branżowych przepisów bhp w zakresie elimino-
wania pylenia wtórnego.

12.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy,
w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w podmiotach gospodarczych 
świadczących usługi na rzecz
zakładów górniczych

A.  Podmioty gospodarcze świadczące usługi

na rzecz zakładów górniczych w wyrobiskach 

podziemnych

W 2008 r. kontynuowano kontrole – zgodnie
z zaleceniem ROP – w podmiotach gospodarczych 
świadczących – na rzecz zakładów górniczych – usłu-
gi w wyrobiskach podziemnych. Skontrolowano 20 
zakładów zatrudniających ponad 4,2 tys. pracow-
ników. Wśród kontrolowanych, 5 podmiotów za-
trudniało do 49 pracowników, 7 – od 50 do 249 pra-
cowników i 8 – powyżej 249 pracowników. Znaczną 
część załogi stanowili emeryci, zatrudniani głównie 
na stanowiskach dozoru ruchu lub na stanowiskach 
robotniczych wymagających wysokich kwalifikacji. 
Kontrolowani pracodawcy często podkreślali, że pro-
blemem w ich firmach jest bardzo duża rotacja za-
trudnienia (najczęstszy powód rozwiązywania umów 
o pracę stanowiły wielodniowe nieusprawiedliwione 
nieobecności w zakładzie). 

Kontrole dotyczące problematyki prawnej ochro-
ny pracy wykazały przede wszystkim nieprawidłowo-
ści w zakresie czasu pracy, polegające na:
– nieprzestrzeganiu przeciętnie 5-dniowego tygo-

dnia pracy (45% kontrolowanych pracodawców);
– nieprzestrzeganiu skróconej normy czasu pracy 

na stanowiskach, gdzie występuje temperatura 
powyżej 280C (44%);

– nieprzestrzeganiu obowiązujących limitów godzin 
nadliczbowych (w tygodniu – 11% pracodawców, 
w roku 13%).
Liczne były przypadki: przekraczania dobowe-

go wymiaru czasu pracy, w tym skróconego czasu 
pracy, nawet o ponad 2 godz.; 2-krotnego zatrud-
niania pracowników w tej samej dobie pracowniczej; 
niezapewniania dobowego i tygodniowego odpo-
czynku; nieprzestrzegania obowiązku udzielania pra-
cownikom co 4 niedzieli wolnej od pracy. Aż w 41% 
kontrolowanych zakładów naruszane były przepisy

o wypłacie wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych.

Nadmienić należy, że za pracę w soboty, będą-
ce dniami wolnymi z tytułu przeciętnie 5-dniowego 
tygodnia pracy, pracodawcy przeważnie wypłaca-
li wynagrodzenie powiększone o dodatek (rzadziej 
udzielano dni wolnych), jednak wynagrodzenie to
wypłacano czasem z opóźnieniem wynoszącym 
nawet 14 dni. Nowo przyjmowanym pracownikom 

udzielano zaś – niezgodnie z prawem – urlopów bez-

płatnych, w celu załatwienia formalności związanych

z przyjęciem do pracy.
Pracownicy poddawani byli wstępnym szkoleniom 

bhp, a także przeszli przez instruktaż ogólny oraz sta-
nowiskowy przed dopuszczeniem do pracy w ruchu 
zakładu górniczego. Dotyczy to zarówno pracowni-
ków nowo przyjętych do pracy, jak i przenoszonych
z innych kopalń. W kilku zakładach stwierdzono 
jednak prowadzenie szkoleń wstępnych przed zawar-
ciem umowy o pracę, a także skrócenie czasu trwania 
szkolenia ogólnego do 3 godzin. 

Niska skala nieprawidłowości dot. organizacji 
wymaganych przepisami szkoleń nie zmienia faktu, 
że ich odbycie kończy proces adaptacyjny nowo 
przyjętych pracowników. W kontrolowanych podmio-
tach, mimo dużej – jak już podkreślano – płynności 
kadr, nie wyznaczono osoby zajmującej się całością 
zagadnień związanych ze szkoleniem nowych pra-
cowników, a także nie dokonywano ocen ich procesu 
adaptacyjnego.

Oceną ryzyka zawodowego objęto wszystkie 
stanowiska pracy, ale zdarzały się przypadki nie-
uwzględnienia w opisie stanowiska pracy pełnego 
wyposażenia technicznego, braku aktualizacji ww. 
oceny, nieustalenia jakie czynniki szkodliwe, niebez-
pieczne i uciążliwe dla zdrowia występują na stanowi-
skach pracy. W konsekwencji nie podejmowano sto-
sownych działań korygujących i zapobiegawczych.

Podczas kontroli stanowisk dołowych w trakcie 
wykonywania prac związanych z drążeniem, prze-
budową, wzmacnianiem wyrobisk i odstawą urobku, 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na:
– nieprzestrzeganiu ustalonych w projektach tech-

nicznych: parametrów, sposobu zabezpieczeń 
i technologii robót, w zakresie m.in. obudowy 
tymczasowej i ostatecznej wyrobisk, pomostów 
roboczych do prac na wysokości, zapór przeciw-
wybuchowych (18% zakładów);

– niewłaściwym stanie technicznym maszyn, 
urządzeń i narzędzi, m.in.: nieprawidłowe za-
budowania tras przenośników zgrzebłowych, 
niesprawne urządzenia sygnalizacyjne i wyłącza-
jące, nadmiernie zużyte mechanizmy wózków ha-
mulcowych, nieprawidłowy przekrój wyrobisk lub 
zbyt mała wysokość (niszczenie kotew daszkami 
maszyn górniczych), użytkowanie wiertnic bez 
osłon części gorących silnika napędowego (60% 
zakładów).


