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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
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i higieny pracy w poszczególnych zakładach. W zna-
czącej większości stan ten oceniono jako zadowa-
lający, podobnie jak i działania podejmowane przez 
pracodawców w celu ograniczania ryzyka wystą-
pienia poważnej awarii przemysłowej z udziałem 
niebezpiecznych substancji chemicznych (wielu pra-
codawców z własnej inicjatywy wdrożyło nowocze-
sne technologie i systemy zabezpieczeń). Również 
materialne środowisko pracy charakteryzowało się 
dobrym stanem technicznym instalacji, maszyn
i urządzeń produkcyjnych. 

Poza incydentalnymi przypadkami, nie stwierdzo-
no nieprawidłowości powodujących bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników i osób 
trzecich znajdujących się w pobliżu kontrolowanych 
obiektów. 

Ujawnione przez kontrolujących uchybienia i nie-
prawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w większości przypadków dotyczyły spraw for-

malnoprawnych (tzw. bezpieczeństwa biernego), trak-
towanych przez pracodawców jako drugorzędne, 
mimo że mają one istotny wpływ na organizację
i bezpieczeństwo pracy. 

Należy zaznaczyć, że pracodawcy nie bagate-
lizowali stwierdzonych przez inspektorów PIP niepra-
widłowości. Bezpośrednio po ich ujawnieniu po-
dejmowali działania w celu ich usunięcia. Zdaniem 
kontrolujących, wiele nieprawidłowości i uchybień
nie powstałoby, gdyby służby bhp działające w fir-
mach należycie wykonywały spoczywające na nich 
obowiązki, w tym m.in. częściej były obecne na tere-
nie zakładów będących oddziałami. 

Mapa 4. Zakłady stwarzające zagrożenie poważną awarią przemysłową

     zakłady o zwiększonym ryzyku awarii
     zakłady o dużym ryzyku awarii

Źródło: dane PIP.

Oprócz najważniejszych nieprawidłowości – przed-
stawionych na wykresie – kontrole wykazały także: 
– brak dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy 

przed wybuchem lub nieuwzględnienie w nim, 
oraz w ocenie ryzyka, wszystkich stanowisk pracy, 
na których takie zagrożenie występuje (nieprawi-

dłowość ujawniono w co trzecim skontrolowanym 
zakładzie);

– brak zatwierdzonego przez komendanta woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożarnej raportu 
o bezpieczeństwie (w co szóstym zakładzie o du-
żym ryzyku awarii); 
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– niewłaściwe oświetlenie elektryczne stanowisk 
pracy, obiektów i pomieszczeń, w których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa (w co siódmym 
zakładzie); 

– brak przy wejściach do pomieszczeń oznakowań 
informujących, że znajdują się tam miejsca wystę-
powania atmosfer wybuchowych (w co siódmym 
zakładzie);

– nieuwzględnienie zagadnień dotyczących zagro-
żenia wybuchem i ochrony przed nim podczas 
instruktażu stanowiskowego pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach, na których może wy-
stąpić atmosfera wybuchowa (w co ósmym zakła-
dzie, dotyczyło 259 pracowników); 

– nieprzekazanie lekarzowi w skierowaniu pracow-
nika na badania profilaktyczne – informacji na 
temat rodzaju i wielkości narażenia na czynni-
ki chemiczne (w co ósmym zakładzie, dotyczyło 
152 pracowników);

– nieokreślenie podstawowych wymagań bhp przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
w tym z czynnikami chemicznymi, oraz brak wy-
kazu takich prac (w co dziewiątym zakładzie);

– brak procedur informowania i bezpiecznego pos-
tępowania w odniesieniu do osób i firm z ze-
wnątrz, wykonujących określone czynności na 
terenie zakładu, w którym występują niebez-
pieczne substancje i preparaty chemiczne (w co 
dziesiątym zakładzie).

Porównując wyniki kontroli prowadzonych w ostat-
nich latach w zakładach charakteryzujących się wy-
stępowaniem znacznych ilości niebezpiecznych sub-
stancji i preparatów chemicznych stwierdzić należy, 
że w zakładach sevesowskich występuje w zakresie 

bhp znacznie mniej nieprawidłowości niż w niese-
vesowskich, w których ilości niebezpiecznych sub-
stancji i preparatów chemicznych były mniejsze od 
wymaganych do formalnego sklasyfikowania zakładu 
do grupy stwarzających zagrożenie poważną awarią 
przemysłową. Lepszy stan bezpieczeństwa w zakła-
dach o dużym i zwiększonym ryzyku awarii wynika 
m.in. z tego, że pracodawcy zakładów sevesowskich 
są zobligowani przepisami prawa do wdrożenia pro-
cedur ukierunkowanych na bezpieczne prowadzenie 
operacji technologicznych i przeciwdziałanie uaktyw-
nieniu się zagrożeń oraz skutkom ewentualnej awarii. 

Wykres 49. Zakłady stwarzające zagrożenie poważną  awarią przemysłową – naruszenia przepisów 

oznakowanie magazynów z niebezpiecznymi chemikaliami

sporządzenie spisu substancji i preparatów niebezpiecznych
w zakładzie

wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń chemicznych, 
w tym zagrożenia stwarzanego przez atmosferę wybuchową

oznakowanie pojemników i zbiorników z niebezpiecznymi 
substancjami i preparatami chemicznymi w sposób umożliwiający 

identyfikację i określenie ich właściwości

zapewnienie odzieży i obuwia ochronnego
z materiałów antyelektrostatycznych niepowodujących wyładowań 

mogących być źródłem zainicjowania wybuchu

oznakowanie stref zagrożenia wybuchem

oznakowanie rurociągów do przesyłania niebezpiecznych 
chemikaliów

zapewnienie wodnych natrysków ratunkowych do obmycia ciała
oraz myjki do przemywania oczu w pomieszczeniach/obiektach, 

w których występuje niebezpieczeństwo oblania żrącymi środkami 
chemicznymi lub zapalenia się odzieży na pracowniku

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego czynności,
przy których może nastąpić wzrost narażenia na czynniki chemiczne 

(remont, naprawa urządzeń, awaria)
   % zakładów, w których naruszono przepisy   0     5    10    15     20     25       30

Źródło: dane PIP.

Ujawniono także przypadki, na szczęście spora-
dyczne, sporządzenia dokumentów zabezpieczenia 
stanowisk pracy przed wybuchem (a nawet raportu 
o bezpieczeństwie), w których opisy nie zgadzały 
się ze stanem faktycznym. Domniemywać zatem 
można, że dokumenty te opracowywano na podsta-
wie tzw. matrycy, a osoby adaptujące je na potrzeby 
zakładu nie zapoznały się szczegółowo z instalacja-
mi i prowadzonymi w nich procesami. Przypadki te 
ocenić należy jako skrajnie nieodpowiedzialne. 
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Procedury monitorowania stanu bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy wynikające z tych systemów pozwalają 
na wcześniejsze identyfikowanie niezgodności oraz 
podejmowanie działań korygujących i zapobiegaw-
czych. Ponadto zakłady te poddawane są częstym 
kontrolom Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji 
Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Pracy. 
Zaznaczyć należy, że w przypadku powstawania no-
wych inwestycji, jak i podejmowania działań moder-
nizacyjnych, spełnienie określonych wymagań bez-
pieczeństwa wymuszane jest – i kontrolowane – już 
na etapie projektowania, a następnie realizacji (ko-
nieczność dokonania stosownych odbiorów i uzyska-
nia pozwoleń na użytkowanie). 

Natomiast warto wspomnieć, że niejednokrotnie 
na sferę zarządzania bezpieczeństwem negatywny 
wpływ wywierają zmiany właściciela zakładu (wów-
czas dotychczasowe procedury bezpieczeństwa 
przestają – w niektórych przypadkach – funkcjono-
wać w sposób w pełni poprawny).

Podstawowe przyczyny stwierdzanych przez in-
spektorów PIP nieprawidłowości to:
– niepełna znajomość zasad bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy oraz przepisów prawa, w tym m.in. 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach pracy, na których może wystąpić 
atmosfera wybuchowa;

– brak staranności przy wypełnianiu obowiązków 
przez niektórych pracodawców i ich niechęć do 
wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie bez-
pieczeństwa (uważają oni, że skoro konkretna 
instalacja została dopuszczona do eksploatacji 
i jest pod stałą kontrolą organów nadzoru, np. 
UDT, to prowadzący zwolniony jest z obowiązku 
dostosowywania jej do nowoczesnych standar-
dów bezpieczeństwa);

– nienależyte wywiązywanie się służby bhp z powie-
rzonych jej zadań oraz brak właściwego nadzoru 
ze strony pracodawców i kadry zarządzającej;

– złudne poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w za-
kładach, w których nie doszło dotychczas do 
awarii.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
 sfinalizowania, trwających już ponad dwa lata, 

prac nad rozporządzeniem Ministra Gospodarki
w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moż-
liwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
wybuchowej; 

 wznowienia zawieszonych bezterminowo – prac 
nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gos-
podarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, 
napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych 
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 listopada 2005 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje 
paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosięż-
ne służące do transportu ropy naftowej i produk-
tów naftowych i ich usytuowanie; 

 podjęcia prac legislacyjnych w celu doprecyzowa-
nia lub zmiany art. 248 ust. 2a, pkt 2 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 
który wyłącza substancje magazynowane poza 
zakładem z obliczeń decydujących o zaliczeniu 
go do grupy zakładów zwiększonego lub dużego 
ryzyka i tym samym zmniejsza obowiązki spoczy-
wające na prowadzących ten zakład („miejsce 
poza zakładem” oznacza często teren położony 
w bezpośrednim jego sąsiedztwie, np. równolegle 
do ogrodzenia lub tuż za bramą);

 przygotowania materiałów promocyjnych doty-
czących szacowania ryzyka związanego z moż-
liwością powstania wybuchu i sporządzania do-
kumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed 
wybuchem, a także podjęcia akcji informacyjnej 
– nie tylko w zakładach sevesowskich, ale również 
w niesevesowskich oraz wśród okolicznej ludno-
ści – służącej popularyzacji wiedzy o możliwości 
powstania poważnej awarii przemysłowej i sposo-
bach przeciwdziałania jej skutkom.

15.  Kontrole przestrzegania przepisów
ustawy o produktach biobójczych

Skontrolowano 291 zakładów stosujących pro-
dukty biobójcze. Były wśród nich zakłady opieki 
zdrowotnej, przemysłu spożywczego, gospodarki ko-
munalnej, stolarki budowlanej, ośrodki sportu i re-
kreacji, hotele, archiwa, laboratoria, firmy sprzątające, 
zakłady produkcji rolnej, przemysłu drzewnego. Pro-
dukty biobójcze stosowano głównie do dezynfekcji 
urządzeń, sprzętów i pomieszczeń, w procesach de-
zynfekcji i uzdatniania wody oraz do zabezpieczenia 
materiałów przed mikroorganizmami. W kontrolowa-

nych zakładach pracę z zastosowaniem produktów 

biobójczych wykonywało ponad 8,4 tys. osób.
Sprawdzono ok. 900 opakowań jednostkowych pro-

duktów zawierających czynne substancje biobójcze. 
Podobnie jak w roku poprzednim, prawie wszystkie 
produkty poddane kontroli (99%) posiadały orygi-
nalne i szczelne opakowania jednostkowe, co świad-
czy o dbałości o minimalizację zagrożeń związa-
nych z ewentualnym niezamierzonym narażeniem 
pracujących na substancje niebezpieczne. W 97% 
przypadków oznakowanie opakowań nie zawierało 
też wprowadzających w błąd określeń „nietoksycz-
ny”, „nieszkodliwy”. Należy zaznaczyć, że w porów-
naniu z rokiem poprzednim wyraźnej poprawie uległa


