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jako niebezpieczne, nie posiadało aż 28% zakładów 
(niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że w tym 
zakresie odnotowano poprawę w stosunku do roku 
poprzedniego – wówczas nieprawidłowość dotyczyła 
35% zakładów).

Takiemu podejściu towarzyszyło bagatelizowanie 
działań, jakie powinny być podjęte w celu ochrony 
osób pracujących w narażeniu na produkty biobój-
cze. Mimo pewnej poprawy, nadal w dość dużej gru-
pie zakładów (21%; w 2007 r. – 26%) nie przydzielano 
pracownikom odpowiednich (zalecanych w kartach 
charakterystyki) środków ochrony indywidualnej (naj-
więcej uchybień odnotowano w odniesieniu do środ-
ków ochrony oczu i rąk). W 15% zakładów nie prze-
strzegano przepisów dotyczących odzieży i obuwia 
roboczego chroniącego pracujących przed kontak-
tem z produktami biobójczymi. Brak dostatecznej 
wiedzy o szkodliwym wpływie na zdrowie preparatów 
biobójczych znajdował swoje odzwierciedlenie rów-
nież w zaniedbaniach w organizacji pracy.

Kontrolowani pracodawcy często tłumaczyli zaist-
niałe w ich zakładach nieprawidłowości brakiem środ-
ków finansowych. Niejednokrotnie też podkreślali 
swoje przekonanie o braku konieczności zapewnie-
nia kart charakterystyki oraz instrukcji bhp dla produk-
tów biobójczych stosowanych w małych ilościach i w 
postaciach rozcieńczonych, jak też będących w po-
wszechnym użyciu w gospodarstwach domowych.

W ocenie inspektorów pracy wśród przyczyn 

stwierdzonych nieprawidłowości należy wymienić 
przede wszystkim:
– brak dostatecznej wiedzy o szkodliwym wpływie 

na zdrowie człowieka preparatów biobójczych, ku-
mulacji substancji czynnych w organizmie ludz-
kim, a także o efektach łącznego narażenia;

– nieznajomość przepisów regulujących zagadnie-
nia dotyczące substancji i preparatów chemicz-
nych, w tym produktów biobójczych; 

– nieprzywiązywanie wagi do informacji zawartych 
w kartach charakterystyki oraz umieszczonych na 
opakowaniach produktów biobójczych;

– przeświadczenie o braku różnic jakościowych
i ochronnych w przypadku dostępnych na rynku 
różnych środków ochrony indywidualnej w ramach
danej grupy;

– niewywiązywanie się producentów, importerów 
i dystrybutorów – z obowiązków określonych
w ustawie o produktach biobójczych, w tym wpro-
wadzanie do obrotu produktu biobójczego bez 
wymaganego pozwolenia na obrót oraz nieza-
pewnienie właściwego oznakowania opakowań.
W ramach działań prewencyjnych, inspektorzy PIP

powiadamiali właściwe organa o stwierdzonych nie-
prawidłowościach. Pisma skierowano w szczególno-
ści do:
– Państwowej Inspekcji Sanitarnej (85 pism infor-

mujących m.in. o niewłaściwym oznakowaniu 
opakowań produktów biobójczych); 

– Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobójczych
(17 pism informujących m.in. o braku pozwole-
nia na obrót produktem biobójczym oraz nie-
umieszczaniu przez producentów i importerów 
wymaganych informacji na opakowaniach); 

– Państwowej Inspekcji Handlowej (7 pism infor-
mujących m.in. o niewłaściwym oznakowaniu opa-
kowań produktów biobójczych będących w obro-
cie konsumenckim); 

– Inspekcji Ochrony Środowiska (pismo informują-
ce o zagrożeniu wyciekiem środka biobójczego 
do kanalizacji ściekowej);

Zorganizowano także (na terenie działania Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Opolu) seminarium
dla służb bhp, podczas którego omówiono zagad-
nienia związane z bezpieczeństwem przy stosowaniu 
produktów biobójczych. 

Wyniki i efekty dotychczasowych działań PIP po-
zwalają na sformułowanie następujących wniosków:
 prowadzenie dalszych kontroli u pracodawców 

stosujących produkty biobójcze, z ukierunko-
waniem na konkretne branże w celu pełniejszej
oceny zjawiska w jednolitej grupie zakładów 
(sprzyjać to będzie również efektywnej wymianie 
informacji między zakładami danej branży);

 współpraca z innymi uprawnionymi organami
w celu kompleksowego rozwiązywania proble-
mów dot. znakowania opakowań z produktami 
biobójczymi;

 popularyzowanie wiedzy o produktach biobój-
czych, np. przez opracowanie publikacji o cha-
rakterze informacyjnym adresowanej do praco-
dawców stosujących niebezpieczne substancje 
i preparaty chemiczne zarejestrowane jako pro-
dukty biobójcze.

16.  Kontrole przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy
przy produkcji chemii budowlanej

Skontrolowano 275 zakładów zajmujących się 
produkcją chemii budowlanej. Wśród nich było 
21 zakładów, w których produkowano substancje 
chemiczne lub wyroby z zamierzonym uwolnieniem 
substancji chemicznych, co zaliczało je do kategorii 
producenta w rozumieniu przepisów rozporządze-
nia REACH. Pozostałe 254 – ze względu na prowa-
dzone procesy technologiczne i stosowanie substan-
cji w ich postaci własnej lub jako składnika preparatu 
– kwalifikowały się do kategorii dalszych użytkow-
ników w myśl rozporządzenia REACH. W kontro-
lowanych zakładach pracę w kontakcie z chemika-
liami wykonywało ponad 7,7 tys. osób, w tym 801 
kobiet.
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Producenci w zdecydowanej większości (19 spoś-
ród 21 zakładów) posiadali wiedzę nt. nowych regu-
lacji prawnych REACH i podjęli działania w celu ze-
brania informacji, które są niezbędne do skorzystania 
z możliwości wstępnej rejestracji oraz wywiązania się 
z obowiązków, jakie nakłada nowe prawodawstwo 
unijne.

Odmiennie sytuacja wyglądała u tzw. dalszych 

użytkowników. Wiedza o obowiązkach wynikających 
z rozporządzenia REACH – w szczególności o przeka-
zywaniu informacji zarówno przez producentów, 
dostawców, jak też dalszych użytkowników – była 
zróżnicowana. Zdecydowanie lepiej przedstawiała
się w dużych zakładach pracy, w większości będących
oddziałami pracodawców ogólnopolskich o dominu-
jącym udziale w rynku chemii budowlanej (w siedzi-
bach pracodawców powołano zespoły koordynujące 
wdrażanie przepisów rozporządzenia REACH). 

Nowe prawodawstwo najwięcej problemów stwa-

rza średnim i małym zakładom, w których poziom wie-
dzy o obowiązkach wynikających z rozporządzenia 
REACH jest znacznie niższy, a często brak tej wiedzy 
w ogóle. 

Kontrolowani pracodawcy (88%) posiadali karty 
charakterystyki dla substancji i preparatów niebez-
piecznych, a znaczna ich część rozpoczęła już na-
wet proces dostosowywania kart charakterystyki do 
wymogów rozporządzenia REACH. Często jednak 
dostosowywano je jedynie formalnie, pozostawiając 
nierzetelne informacje o zagrożeniach wynikających 
z właściwości danego produktu. Niepokoi to, iż po-
mimo posiadania przez pracodawców kart charakte-
rystyki substancji i preparatów niebezpiecznych, do-
kument ten często nie jest uwzględniany – zarówno 
przy opracowywaniu instrukcji bhp, jak i przy doborze 
środków ochrony indywidualnej, czy podczas doko-
nywania oceny ryzyka.

Pracownikom i ich przedstawicielom w 91% za-
kładów zapewniono dostęp do informacji, które wyni-
kały z kart charakterystyki. Podobnie kształtowało się 
wypełnienie tego obowiązku w przypadku przekazy-
wania informacji o substancjach, dla których nie jest 
wymagana karta charakterystyki (dopełniło go 89% 
zakładów). W 88% zakładów sporządzono także spi-
sy stosowanych substancji/preparatów niebezpiecz-
nych. Należy jednak zwrócić uwagę, że w większości

Mapa 5. Kontrole zakładów branży chemii budowlanej

     liczba producentów
     liczba dalszych użytkowników

Źródło: dane PIP.
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przypadków nie był to wynik znajomości przez praco-
dawców rozporządzenia REACH, a przede wszystkim 
skutek stosowania przepisów ustawy Kodeks pracy 
oraz innych przepisów bhp. Tak wysoki stopień prze-
kazywania pracownikom informacji o chemikaliach 
jest również efektem kilkuletnich działań inspektorów 
pracy.

Najwięcej zastrzeżeń inspektorów dotyczyło prze-
prowadzania i dokumentowania oceny ryzyka zawo-
dowego. W 18% zakładów nie dokonano oceny ryzyka

zawodowego na 86 stanowiskach pracy (spośród 
1 379 objętych kontrolą). W 38% zakładów ocena ry-
zyka na 202 stanowiskach (spośród 1 117 skontrolo-
wanych) nie uwzględniała zagrożeń powodowanych 
przez czynniki chemiczne stosowane w procesach 
pracy. Natomiast zagrożeń wynikających z właściwo-
ści substancji niebezpiecznych, ilości i częstotliwości 

używanych substancji, rodzaju i czasu trwania nara-
żenia, sposobu wykonywania pracy oraz czynności, 
przy których mógłby nastąpić wzrost narażenia na 
czynniki chemiczne (remont, naprawy urządzeń, 
awarie) nie uwzględniono na 306 stanowiskach pra-
cy (spośród 1 003 skontrolowanych) w prawie 60% 
zakładów. Brak lub marginalne uwzględnienie infor-
macji dotyczących stosowanych w procesie pracy 
czynników chemicznych wskazuje na nieznajomość 
zagrożeń i ich skutków dla zdrowia pracowników, 
niską wiedzę na temat metod bezpiecznej pracy
z czynnikami chemicznymi oraz formalne traktowa-
nie oceny ryzyka, bez uwzględnienia jej podstawo-
wego celu, jakim jest likwidacja istniejących zagro-
żeń lub ich ograniczenie. Wpływało to bezpośrednio 
na poziom informacji przekazywanych w tym zakresie 
pracownikom.

Wykres 51. Zakłady zajmujące się produkcją chemii budowlanej – naruszenia przepisów

uwzględnianie zagrożeń chemicznych
w programach szkoleń bhp

odzież i obuwie robocze

karty i rejestry czynników szkodliwych

przekroczenia normatywów higienicznych (NDS)

instrukcje postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia
i niebezpiecznymi

informacje o narażeniu na chemikalia w skierowaniach
na badania lekarskie

wymagania przy wykonywaniu
prac szczególnie niebezpiecznych

wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

ocena ryzyka chemicznego

umieszczanie wyników badań i pomiarów
czynników środowiska na stanowiskach pracy
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Źródło: dane PIP.

W co czwartym zakładzie stwierdzono dopusz-
czanie pracowników do wykonywania pracy bez 
poddania ich wymaganym szkoleniom. Istotnym pro-
blemem był również brak programów szkoleń lub nie-
uwzględnianie w nich zagadnień związanych z zagro-
żeniami czynnikami chemicznymi (24% zakładów). 
Zastrzeżenia budziły też terminy przeprowadzania 
szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych 
przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych 
(co 3 lata, a nie corocznie). 

Wprawdzie tylko w 12% zakładów pracownicy 
nie zostali formalnie zapoznani z ryzykiem zawo-
dowym, ale jeśli w 60% zakładów ocena ryzyka 
uwzględniała tylko część lub w ogóle nie uwzględ-
niała zagrożeń związanych ze stosowanymi sub-
stancjami i preparatami chemicznymi, to znaczy, że 
przekazywana pracownikom wiedza była niepełna 
lub znikoma. 
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Pozytywnie natomiast można ocenić przestrze-
ganie przez pracodawców obowiązków dotyczących 
profilaktycznych badań lekarskich. Dopuszczanie 
pracowników bez aktualnych badań lekarskich stwier-
dzono w 12% kontrolowanych zakładów i dotyczyło 
to 64 pracowników (na 4 984 objętych kontrolą, co 
stanowiło nieco ponad 1%). Zwrócić należy natomiast 
uwagę, iż w 38% zakładów, w których przechowywa-
no kopie skierowań na badania lekarskie, pracodaw-
cy nie zamieszczali w nich informacji o narażeniu na 
czynniki chemiczne. Zatem w ponad 1/3 skontrolo-
wanych zakładów badania lekarskie przeprowadzane 
były przez lekarza, który nie posiadał pełnej informacji 
o zagrożeniach występujących w danej firmie. 

W 80 zakładach na 195 stanowiskach pracy (17% 
stanowisk objętych kontrolą) inspektorzy stwierdzili, 
że wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych 

dla zdrowia są nieaktualne lub że w ogóle takich 
badań nie przeprowadzono. W tym przypadku przy-
czyną był najczęściej brak prawidłowej oceny wa-
runków środowiska pracy, niezbędnej do wytypo-
wania czynników szkodliwych do badań i pomiarów. 
Często też nie uwzględniano w nich zmian, jakie wpro-
wadzono w procesach technologicznych. Podkreś-
lić należy, że w 27% zakładów na 157 stanowiskach 
pracy (spośród 1 008 objętych kontrolą) wyniki ba-
dań i pomiarów czynników szkodliwych nie mieściły 
się w granicach dopuszczalnych norm higienicznych. 
O przekroczeniach tych poinformowano pracowni-
ków w prawie wszystkich zakładach ww. grupy, ale
w 66% z nich nie zamieszczono stosownej informacji 
na stanowiskach pracy (dot.1/3 stanowisk). Ponadto 
w 27% zakładów nie prowadzono na bieżąco kart 
oraz rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia 
występujących na stanowiskach pracy. 

Stwierdzono również przypadki niewyposażania 
pracowników w środki ochrony indywidualnej lub wy-
posażania ich w środki niewłaściwie dobrane, nieza-
bezpieczające przed występującymi na stanowisku 
pracy zagrożeniami (15% zakładów) oraz niezapo-
znania pracowników z instrukcją użytkowania środ-
ków ochrony indywidualnej (16% zakładów). 

Ponadto w co czwartym zakładzie nie wyposażo-
no pracowników w odzież i obuwie robocze lub było 
ono niedostosowane do warunków pracy. Nie zapew-
niono również prania i konserwacji odzieży roboczej 
w przypadku skażenia jej środkami chemicznymi. 

Tylko w 5 zakładach inspektorzy stwierdzili nie-
dostosowanie obiektów i pomieszczeń do prowadzo-
nych procesów technologicznych i procesów pracy, 
ale zarazem w 15% zakładów ujawnili nieprawidło-
wości w zakresie wyposażenia pomieszczeń pracy,
w których w trakcie procesu technologicznego do-
chodzi do wydzielania się pyłów i par substancji lub 
substancji palnych – w systemy wentylacji dostosowa-
ne do panujących warunków. Niepokojący jest rów-
nież brak udokumentowanych przeglądów (z oce-

ną stanu technicznego i parametrów pracy) dot. 
działania zastosowanych systemów wentylacji me-
chanicznej, co powoduje, iż nie wiadomo, czy zasto-
sowane systemy działają prawidłowo i czy spełniają 
swoją funkcję. 

Duża skala nieprawidłowości dotyczyła uchybień 

formalnych, mających jednak wpływ na wiedzę o za-

grożeniach i sposobach ochrony. Nieprawidłowości 
te polegały m.in. na: braku wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych (51% zakładów) oraz nieokreśle-
niu podstawowych wymagań przy ich wykonywaniu 
(48% zakładów); braku lub nieudostępnieniu (153 
pracownikom) instrukcji bhp dotyczących postępo-
wania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i nie-
bezpiecznymi (35% zakładów); braku instrukcji bhp 
dotyczących stosowanych w zakładzie procesów 
technologicznych oraz wykonywania prac związa-
nych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników (24% zakładów – 127 pracow-
ników). Ponadto opracowane w zakładach instrukcje 
bhp (17% skontrolowanych dokumentów) nie zawie-
rały wymaganych informacji.

W co czwartym zakładzie stwierdzono stoso-
wanie w procesach technologicznych i na stanowi-
skach pracy pojemników/zbiorników zawierających 
substancje i preparaty chemiczne nieoznakowane 
w sposób umożliwiający ich identyfikację i określenie 
właściwości. Dotyczyło to 150 stosowanych substan-
cji/preparatów (7% objętych kontrolą). Brak wiedzy 

o zagrożeniach związanych ze stosowaniem niebez-

piecznych chemikaliów przekładał się również na nie-

właściwe działania pracowników, które zwiększały 

zagrożenie (np. palenie papierosów, spożywanie po-

siłków i napojów na stanowiskach pracy). 
Istotnym problemem była także eksploatacja 

maszyn i urządzeń technicznych niewyposażonych
w odpowiednie urządzenia ochronne (33% zakładów),
w szczególności w osłony stref niebezpiecznych. 
W 15% zakładów nie wyposażono maszyn w odpo-
wiednie urządzenia sterownicze, a w 14% zakładów 
stwierdzono nieodpowiedni ich stan techniczny. 
Wskazuje to na niedopełnienie przez pracodawców 
obowiązku dostosowania maszyn i urządzeń do wy-
magań minimalnych, a także na brak właściwego 
nadzoru ze strony pracodawców i osób kierujących 
pracownikami. 

Wielu pracodawców nie przestrzegało wymogów
w zakresie magazynowania i składowania chemika-

liów, m.in. nie oznakowano magazynów z substan-
cjami i preparatami niebezpiecznymi (37% zakładów); 
magazynowane substancje i preparaty chemiczne 
oznakowano w sposób uniemożliwiający ich identy-
fikację i określenie ich właściwości (19% zakładów); 
w pomieszczeniach magazynów nie było instrukcji 
określających bezpieczny sposób składowania, za-
ładunku i transportu chemikaliów (47%), a także nie 
informowano pracowników o sposobie postępowa-
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nia w sytuacjach awaryjnych (22% skontrolowanych 
dokumentów), w tym o zastosowaniu środków do 
neutralizacji substancji chemicznych w przypadku 
uszkodzenia opakowań (17% zakładów). 

W ramach działań prewencyjnych inspektorzy 
pracy skierowali do innych organów nadzoru i kon-
troli nad warunkami pracy 17 pism, informujących
o stwierdzonych nieprawidłowościach. I tak: 
– Państwową Inspekcję Sanitarną poinformowa-

no o nieprawidłowościach w oznakowaniu lub
o braku oznakowania opakowań preparatów che-
micznych (7 pism); 

– Inspektorat Nadzoru Budowlanego – o niepra-
widłowościach dotyczących stanu technicznego 
obiektów oraz prowadzenia dokumentacji i okre-
sowych kontroli w tym zakresie (4 pisma); 

– Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
– o realnym zagrożeniu przedostania się znacz-
nych ilości niebezpiecznych czynników chemicz-
nych do środowiska oraz o wynikach przeprowa-
dzonych pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia (2 pisma);

– Urząd Dozoru Technicznego – o nieprawidłowo-
ściach przy eksploatacji urządzeń podlegających 
dozorowi technicznemu (1 pismo); 

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych – o podaniu 
nieprawidłowych danych do ustalenia składki na 
ubezpieczenie wypadkowe (1 pismo); 

– Państwową Straż Pożarną – o zagrożeniach poża-
rowych w pomieszczeniach zakładu (1 pismo);

– Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu – o wy-
konywaniu badań profilaktycznych przez lekarzy 
nieposiadających uprawnień do ich przeprowa-
dzania (1 pismo).
Ponadto inspektorzy pracy przekazywali w kon-

trolowanych zakładach wydawnictwa Państwowej 
Inspekcji Pracy dotyczące czynników chemicznych 
oraz udzielali porad prawnych.

Kontrolowani pracodawcy wskazywali na nastę-
pujące przyczyny stwierdzonych naruszeń prawa:
– niewywiązywanie się producentów i dystrybu-

torów z obowiązku właściwego oznakowania 
dostarczanych substancji i preparatów oraz prze-
kazywanie nierzetelnie opracowanych kart cha-
rakterystyki substancji i preparatów chemicz-
nych,

– duża liczba przepisów dotyczących problematy-
ki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób 
wykonujących prace z niebezpiecznymi chemika-
liami oraz skomplikowane zapisy w nowych prze-
pisach unijnych rozporządzenia REACH,

– wysokie koszty specjalistycznego doradztwa
i merytorycznego wsparcia w zakresie bezpieczeń-
stwa chemicznego, a także wypełnienia wszyst-
kich obowiązków określonych przepisami prawa.

W ocenie inspektorów pracy, przyczynami ujaw-
nionych nieprawidłowości są przede wszystkim:
– brak dostatecznej wiedzy wśród pracodawców 

(szczególnie w małych zakładach) i osób z nad-
zoru średniego szczebla – o zagrożeniach wyni-
kających ze stosowania preparatów i substancji 
szkodliwych dla zdrowia;

– niedostateczny poziom szkoleń z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy, w tym brak progra-
mów szkoleń dostosowanych do stanowisk pracy 
i zagrożeń związanych z chemikaliami;

– brak rzetelnej oceny ryzyka zawodowego, która 
warunkuje właściwe działania prewencyjne; 

– brak osób wykonujących zadania służby bhp,
które posiadałyby szeroką wiedzę, przygotowanie 
i doświadczenie zawodowe w zakresie zagrożeń 
związanych z czynnikami chemicznymi.
Przyczyną nieprawidłowości wskazywaną zarów-

no przez inspektorów pracy, jak i przez pracodawców 
jest sytuacja ekonomiczna w branży producentów 
chemii budowlanej – duża konkurencyjność, a także 
wzrost kosztów pracy i trudności w znalezieniu wy-
kwalifikowanej kadry. Wymusza to na pracodawcach 
redukcję kosztów, co w większości skutkuje ograni-
czaniem inwestycji i wprowadzaniem oszczędności
w wydatkach na bezpieczeństwo pracy. 

Ustalenia inspektorów pracy wskazują na po-
trzebę:
 dalszego prowadzenia kontroli w celu podnosze-

nia poziomu bezpieczeństwa w zakładach produ-
kujących oraz stosujących chemikalia;

 wspólnego podejmowania działań z innymi 
uprawnionymi organami w celu kompleksowe-
go nadzoru nad chemikaliami;

 popularyzacji wiedzy o ocenie ryzyka chemicz-
nego (w tym przez opracowanie publikacji 
specjalnie adresowanej do pracodawców stosu-
jących niebezpieczne substancje i preparaty 
chemiczne);

 prowadzenia przez PIP działań szkoleniowych 
dotyczących identyfikacji i oceny ryzyka zawo-
dowego związanego z występowaniem w miejscu 
pracy czynników chemicznych.

17.  Przestrzeganie przepisów bhp
na placach budów

Inspektorzy pracy przeprowadzili 4 876 kontroli 
na 2 942 budowach. Kontrolowano w szczególno-
ści budowy obiektów o charakterze mieszkalnym, 
biurowym, budowy hal produkcyjnych, hoteli, szkół, 
przedszkoli. Na 2 423 z tych budów prowadzono pra-
ce na wysokości, na 296 budowach – roboty ziemne
i w wykopach, na 409 budowach – roboty rozbiórko-
we i remontowe. Łącznie skontrolowano 4 351 pra-


