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13.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
pracowników zatrudnionych
w narażeniu na czynniki chemiczne, 
w tym o własnościach rakotwórczych, 
mutagennych i działających na 
rozrodczość, ze szczególnym 
uwzględnieniem oceny ryzyka 
zawodowego – w wybranych branżach

Skontrolowano 431 pracodawców, zatrudniają-
cych ponad 40 tys. osób (w tym prawie 16 tys. kobiet 
i 148 pracowników młodocianych). Bezpośrednio
z chemikaliami pracowało prawie 9 tys. (17%) osób, 
w tym 2,5 tys. kobiet i 5 pracowników młodocianych. 
Wśród skontrolowanych 62% stanowiły zakłady ma-
łe (do 49 pracowników). Kontrolowano zakłady zaj-
mujące się produkcją obuwia, wyrobów kaletniczych
i rymarskich, szkła, wyrobów ceramicznych, poligra-
fią, impregnowaniem drewna, a także galwanizer-
nie. Występowały w nich różnego rodzaju czynniki 
chemiczne (np. łatwopalne, działające neurotok-
sycznie, drażniące), stwarzające istotne zagrożenia 
dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Prawie 
1/3 kontrolowanych zakładów stosowała substancje
o własnościach rakotwórczych i mutagennych. Na-
leży zaznaczyć, że istota zagrożenia wynikała także

z ilości stosowanych substancji, których roczne zuży-

cie wynosiło nawet kilkadziesiąt ton (np. w galwani-
zerniach czy niektórych zakładach poligraficznych). 

Podczas kontroli zwracano uwagę m.in. na pra-
widłowość identyfikacji zagrożeń chemicznych, infor-
mowanie o nich pracowników, a także poprawność 
dokonywania oceny ryzyka zawodowego. Kontrole 
w 56 galwanizerniach oraz zakładach wykonują-
cych impregnację drewna miały na celu ponowną 
ocenę stanu bezpieczeństwa przy pracy z chemi-
kaliami, po kontrolach przeprowadzonych w latach 
2006–2007.

Wyniki kontroli wskazują, że pracodawcy nadal 
nie dysponują informacjami niezbędnymi do pełnej 

identyfikacji występujących w zakładzie niebezpiecz-

nych czynników chemicznych, w tym o właściwo-

ściach rakotwórczych. Świadczy o tym m.in. brak 
w co drugim zakładzie aktualnego spisu substancji
i preparatów niebezpiecznych oraz rejestrów wyma-
ganych w sytuacji stosowania czynników rakotwór-
czych i mutagennych. Pracodawcy (41%), w szcze-
gólności zakładów poligraficznych i produkujących 
obuwie, nie typują chemicznych czynników szko-
dliwych do pomiarów lub typują je nieprawidłowo
(w 2006 r. – 18%, w 2007 r. – 30%), ponieważ nie 
potrafią ich właściwie identyfikować na stanowiskach 
pracy, albo też postępują tak celowo, by uniknąć 
koniecznych, lecz kosztownych przedsięwzięć, np. 
zamontowania wentylacji. 

Wśród zakładów, w których dokonano pomiarów, 
w co trzecim nie prowadzono ich dokumentacji (re-

jestr i karta pomiaru) lub prowadzono ją w sposób 
niezgodny z przepisami (w 2007 r. – 20%). Warto za-
znaczyć, że tylko w 4% kontrolowanych zakładów na 
13 stanowiskach (spośród 751 ocenianych) pomiary 
wykazały stężenie substancji szkodliwych powyżej 
NDS. 

Prawie połowa pracodawców, podobnie jak
w 2007 r., nie zapewniła pracownikom niezbędnych 
informacji o zagrożeniu związanym z niebezpiecznymi
chemikaliami, w tym o działaniu rakotwórczym i muta-
gennym, m.in. nie oznakowano znakami ostrzegaw-
czymi magazynów (bądź oznakowano nieprawidło-
wo), a także miejsc pracy, w których one występowały.
W połowie kontrolowanych zakładów co piąty pojem-

nik lub zbiornik, do którego przelano niebezpieczną 

substancję chemiczną z opakowania fabrycznego –

nie posiadał prawidłowego oznakowania (znak ostrze-
gawczy, nazwa substancji). Problem dotyczył głównie 
zakładów zajmujących się produkcją obuwia, drukar-
ni i galwanizerni. Niewystarczające jest informowa-
nie o zagrożeniach chemicznych osób spoza zakła-
du (60%), np. z firm świadczących na jego terenie 
usługi remontowe i konserwacyjne; dostawców; 
odbiorców itp. (w 2007 r. – 51%). Ponadto nie infor-
mowano pracowników o sposobie postępowania
w sytuacjach awaryjnych (33%, w 2007 r. – 20%).
W dalszym ciągu szkolenia w wielu zakładach trak-
towane są formalnie. 

Brak wiedzy pracowników i osób nadzorujących 
prace o zasadach użytkowania niebezpiecznych 
chemikaliów skutkuje kolejnymi nieprawidłowościa-

mi stwarzającymi poważne zagrożenia. Należą do 
nich m.in. nieprzestrzeganie zasady ograniczonego 
wspólnego magazynowania niebezpiecznych sub-
stancji chemicznych, ze względu na ich właściwości; 
przechowywanie substancji żrących, łatwopalnych 
w nieoznakowanych pojemnikach po środkach spo-
żywczych; palenie papierosów w pobliżu miejsc 
występowania preparatów palnych i wybuchowych 
lub miejsc zagrożenia wybuchem; pranie odzieży 
zanieczyszczonej czynnikami chemicznymi (w tym 
także o działaniu rakotwórczym) – w domu lub
w pomieszczeniach, w których wykonywano prace
z chemikaliami. 

Częściej niż w roku poprzednim stwierdzano brak 
kart charakterystyki substancji i preparatów niebez-
piecznych (nieprawidłowość dotyczyła 17% podda-
nych ocenie chemikaliów, w 2007 r. – 9%). Informa-
cje w nich zawarte nadal nie są wykorzystywane do 
opracowywania np. instrukcji bhp dotyczących spo-
sobu postępowania z niebezpiecznymi substancja-
mi lub preparatami chemicznymi i ich magazyno-
wania. Podobnie jak w roku poprzednim, w poło-
wie kontrolowanych zakładów, na 1/3 ocenianych
stanowisk pracy, brakowało tych instrukcji, a w co 
trzecim zakładzie nie spełniały one określonych 
przepisami wymagań, np. nie zawierały zasad po-
stępowania w sytuacjach awaryjnych (33%). Ten sam 
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problem dotyczy instrukcji składowania, załadunku
oraz transportu substancji i preparatów niebezpiecz-
nych.

Brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodo-

wego stwierdzono w 20% kontrolowanych zakła-
dów (w 2006 r. – 14%, w 2007 r. – 22%). Nieprawi-
dłowość dotyczyła 13% ocenianych stanowisk pracy
(w 2007 r. – 12%).

Pomijano bardzo istotne elementy, m. in.: za-
grożenie wynikające z właściwości substancji nie-
bezpiecznych, w tym rakotwórczych i mutagennych; 
ilość i częstotliwość używanych substancji; rodzaj
i czas trwania narażenia; sposób wykonywania 
pracy oraz czynności, przy których mógł nastąpić
wzrost narażenia na czynniki chemiczne (remont,
naprawy urządzeń, awarie). Pracodawcy najczęściej 
nie aktualizowali oceny ryzyka po wprowadzeniu 
do stosowania nowych substancji lub uzyskaniu 
aktualnych wyników pomiarów w środowisku pracy. 
Nie informowali także pracowników (30%) o ryzy-
ku związanym z pracą wykonywaną w kontakcie 
z czynnikami chemicznymi, w tym rakotwórczymi 
oraz o dodatkowym ryzyku wynikającym z palenia 
tytoniu. 

Działania zapobiegawcze – organizacyjne i tech-
niczne – podejmowali prawie wszyscy kontrolowani 
pracodawcy, choć w bardzo różnym zakresie i nie 
zawsze w wystarczającym stopniu. W co piątym za-
kładzie zastosowano nieprawidłową wentylację bez 
uwzględnienia właściwości stosowanych substancji. 
W większym stopniu niż w roku poprzednim (59%)
brakowało natrysków ratunkowych i myjek do prze-

mywania oczu w pobliżu stanowisk pracy, na któ-

rych występowało niebezpieczeństwo oblania środ-

kami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku 
(2007 r. – 45%, w 2006 r. – 39%). W miejscach prze-
lewania substancji chemicznych o właściwościach 
palnych i wybuchowych nie odprowadzano ładunków 
elektrostatycznych (45%). Problem dotyczył głównie 
poligrafii i zakładów obuwniczych. Należy podkreślić, 
że pracodawcy, podejmując działania organizacyj-
no-techniczne ograniczające zagrożenia związane
z występowaniem czynników chemicznych, nie wiążą 
ich z oceną ryzyka zawodowego. Planowane w kar-
tach oceny ryzyka zawodowego działania profilak-
tyczne były niespójne z faktycznie podjętymi przez 
pracodawcę.

Podkreślić należy, że nadal w 2/3 kontrolowa-
nych zakładów ocena ta, dla ponad połowy sta-
nowisk pracy, dokonywana była bardzo powierz-
chownie i często nieadekwatnie do istniejących 
warunków pracy, z wykorzystaniem gotowych sche-
matów, np. w zakładzie obuwniczym przedstawio-
no ocenę ryzyka zawodowego wg szablonu, który 
dotyczył zakładu dziewiarskiego.

W 31% (2007 r. – 34%, 2006 r. – 31%) kontro-
lowanych zakładów pracodawcy nie wyposażyli 
pracowników w środki ochrony indywidualnej na 
stanowiskach, które ze względu na wykonywane 
prace z niebezpiecznymi chemikaliami tego wyma-
gały. Nie zawsze też ww. środki były właściwie dobra-
ne i prawidłowo stosowane. Ponadto zdecydowanie 
częściej niż w latach poprzednich (59%) kontrolo-
wani pracodawcy nie zapewniali prania zabrudzonej 
chemikaliami odzieży ochronnej lub roboczej (2006 r. 
– 25%, 2007 r. – 25%). 

Obowiązek zapewnienia opieki profilaktycznej 

pracownikom zatrudnionym przy pracach w kontak-
cie z substancjami i preparatami niebezpiecznymi na 
ogół jest wypełniany. Jednak wątpliwości budzi na-
dal jakość tych badań, bowiem lekarze nie otrzymują 
od pracodawców (40%) informacji o występujących 
na stanowiskach pracy zagrożeniach związanych
z wykonywaniem pracy przy użyciu niebezpiecznych 
chemikaliów, w tym również o aktualnych wynikach 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdro-
wia (w 2007 r. – 37%). Niezadowalająca jest także 
współpraca pracodawców (zwłaszcza w zakładach, 
gdzie występują czynniki chemiczne o właściwoś-
ciach rakotwórczych) z lekarzami sprawującymi pro-
filaktyczną opiekę lekarską. Inspektorzy pracy ustali-
li, że lekarze z reguły nie zapoznawali się osobiście 
z warunkami na stanowiskach pracy. Formalistyczne 
podejście do profilaktycznych badań lekarskich wy-
nika m.in. z niedoskonałego prawa w tym zakresie, 
które pilnie wymaga weryfikacji.

Warto podkreślić, że analiza wyników powtór-
nych kontroli przeprowadzonych w galwanizerniach 
oraz zakładach wykonujących impregnację drewna, 
po decyzjach wydanych w nich w latach 2006–2007, 
wskazuje na widoczną poprawę. Jednak wykonanie 
decyzji inspektorów pracy nie we wszystkich zakła-
dach spowodowało prawidłowe zarządzanie ryzy-
kiem związanym z występowaniem niebezpiecznych 
czynników chemicznych. Nieprawidłowości stwier-
dzone w około 10% zakładów dotyczyły głównie innej 
grupy pracowników lub stosowanych nowych sub-
stancji niebezpiecznych. Należy zaznaczyć, że niektó-

re firmy, w których usunięcie rażących naruszeń prze-

kraczało możliwości finansowe – podejmowały decyzję 

o zakończeniu działalności gospodarczej; w stosunku 
do niektórych zaś wydawane były przez okręgo-
wych inspektorów pracy decyzje nakazujące zaprze-
stanie działalności całego zakładu bądź jego części.

Przyczyny nieprawidłowości w ocenie inspekto-
rów pracy:
– niedostateczna znajomość przez pracodawców 

przepisów regulujących problematykę bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia osób wyko-
nujących prace z niebezpiecznymi chemikaliami,
w szczególności z czynnikami o działaniu rako-
twórczym i mutagennym oraz działającymi szko-
dliwie na rozrodczość;
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– brak dostatecznej wiedzy pracodawców, umożli-
wiającej prawidłową identyfikację czynników che-
micznych występujących w miejscu pracy, w szcze-
gólności gdy trzeba je wytypować do badań
i pomiarów w celu oceny narażenia pracowników;

– lekceważenie przez pracodawców wymagań 
prawnych zobowiązujących do sporządzania spi-

sów i wykazów związanych z użytkowaniem che-
mikaliów, a także opracowania instrukcji bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz magazynowania
i składowania; 

– brak osób wykonujących zadania służby bhp 
wyspecjalizowanych w zakresie zagrożeń związa-
nych z czynnikami chemicznymi.

Wykres 48. Bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w narażeniu na czynniki chemiczne
– naruszenia przepisów

   % zakładów, w których naruszono przepisy     0    10   20    30   40   50   60    70   80

pomieszczenia oraz sposób
i warunki składowania chemikaliów

działania zapobiegawcze

rejestr pracowników zatrudnionych przy pracach
z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi

spis substancji i preparatów niebezpiecznych

oznakowanie miejsc, w których występuje narażenie
na substancje o działaniu rakotwórczym i mutagennym oraz 

rurociągów, pojemników i zbiorników podręcznych
z niebezpiecznymi chemikaliami

instrukcje bhp dotyczące postępowania
z substancjami niebezpiecznymi,

w tym rakotwórczymi i mutagennymi

procedury informowania osób z firm obcych,
wykonujących prace na terenie zakładu o zagrożeniach 

chemicznych i bezpiecznym postępowaniu

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego
zagrożeń chemicznych

  2008      2007     2006

Źródło: dane PIP.
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Pracodawcy natomiast wskazują następujące 
przyczyny:
– brak możliwości bezpłatnego korzystania, przez 

małych i średnich pracodawców, ze specjali-
stycznego doradztwa i merytorycznego wsparcia
w zakresie bezpieczeństwa chemicznego;

– brak środków finansowych na spełnienie wyma-
gań dotyczących przeprowadzenia kosztownych, 
powtarzanych okresowo, pomiarów i badań czyn-
ników szkodliwych na stanowiskach pracy;

– brak instrumentów finansowych zachęcających 
do inwestowania w bezpieczeństwo i ochronę 
zdrowia pracowników (np. możliwość odliczania 
nakładów ze składek ZUS na Fundusz Pracy, 
niskooprocentowane kredyty); 

– brak publikacji, mających charakter poradników 
dla pracodawców, na temat wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób 
wykonujących prace z niebezpiecznymi chemika-
liami, w tym oceny ryzyka zawodowego przy tych 
pracach.

Wyniki kontroli potwierdzają, że nadal aktualny 
jest wniosek dotyczący nowelizacji rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie 
substancji, preparatów, czynników lub procesów tech-
nologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagen-
nym w środowisku pracy, w zakresie wprowadzenia 
definicji pojęć „narażenie” i „kontakt” z substancjami, 
preparatami, czynnikami lub procesami technologicz-
nymi o działaniu rakotwórczym i mutagennym, a także
wniosek o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdro-
wia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w spra-
wie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, 
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracow-
nikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do ce-
lów przewidzianych w Kodeksie pracy, dotyczący m.in.
uregulowania obowiązku przechowywania przez pra-
codawców kopii skierowań na badania profilaktyczne 
pracowników, a także wizytowania stanowisk pracy 
przez lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę 
lekarską nad pracownikami. Brak nowelizacji w tym 
zakresie w dalszym ciągu generuje formalistyczne 
podejście do profilaktycznych badań lekarskich.

Ponadto konieczne jest:
 znowelizowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia

i Opieki Społecznej z 9 lipca 1996 r. w sprawie ba-
dań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdro-
wia w środowisku pracy, polegające na określeniu 
czasu między pomiarami wykazującymi wartość 
poniżej 0,1 NDS oraz wymagań kwalifikacyjnych 
do przeprowadzania pomiaru ciągłego substancji 
szkodliwych, dla których określona jest wartość 
NDSP, z wykorzystaniem własnych analizatorów 
stacjonarnych lub indywidualnych z bezpośred-
nim odczytem;

 wprowadzenie obowiązku posiadania przez spe-
cjalistów służby bhp kompetencji do wykonywa-

nia zadań w odniesieniu do wytypowanych czyn-
ników szkodliwych lub niebezpiecznych, na wzór 
rzeczoznawców budowlanych; 

 dokonanie kompleksowej analizy przepisów bhp 
w zakresie dokumentacji, rejestrów i innych spi-
sów, do prowadzenia których zobowiązany jest 
pracodawca prowadzący działalność związaną
z czynnikami chemicznymi – pod kątem ich kom-
patybilności, sposobu prowadzenia oraz okresów 
przechowywania;

 opracowanie broszury informacyjnej dla praco-
dawców prowadzących działalność poligraficzną, 
produkcję obuwia oraz dla galwanizerni, zawie-
rającej wymagania związane z bezpieczeństwem 
stosowania i magazynowania niebezpiecznych 
chemikaliów, wraz z przykładową dokumentacją 
oceny ryzyka zawodowego.

14.  Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach stwarzających
zagrożenie wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej z udziałem 
niebezpiecznych substancji
i preparatów chemicznych

W Polsce w 2008 roku prowadziło działalność 
356 zakładów sevesowskich, tj. spełniających kryte-
ria określone w rozporządzeniu Ministra Gospodar-
ki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i iloś-
ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 
się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu
o zwiększonym albo zakładu o dużym ryzyku wystą-
pienia poważnej awarii przemysłowej. Kryteria zakła-
du o dużym ryzyku awarii (ZDR) spełniało 45% z nich, 
tj. 161 zakładów. Pozostałe (195) to zakłady o zwięk-
szonym ryzyku (ZZR) awarii przemysłowej.

Kontrolami w 2008 r. objęto 185 zakładów stwa-

rzających zagrożenie poważną awarią przemysłową 

(ponad połowę funkcjonujących w kraju), w tym

94 zakłady o dużym ryzyku awarii. Zatrudnionych
w nich było ponad 46 tys. pracowników. Co siódmy 
zatrudniony (6 643) pracował przy bezpośredniej 
obsłudze kontrolowanych instalacji (obiektów). Z tej
grupy 5 085 osób wykonywało prace z udziałem
czynników chemicznych stwarzających zagroże-
nie, w tym 2 312 – narażonych było na substancje
toksyczne, 1 482 – na substancje rakotwórcze i mu-
tagenne. Ponadto na 735 stanowiskach pracy, na 
których mogła wystąpić atmosfera wybuchowa, 
zatrudnionych było 2 639 pracowników (40% pracu-
jących przy bezpośredniej obsłudze kontrolowanych 
instalacji). 

Wyniki kontroli wskazują na zróżnicowanie sta-

nu przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa


