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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-
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codawców, zatrudniających ponad 58,8 tys. pra-
cowników, w tym 4 484 kobiety i 731 młodocianych. 
Spośród objętych kontrolą firm budowlanych zde-
cydowaną większość (tj. ponad 2/3) stanowiły pod-
mioty zatrudniające do 9 osób. Tylko 6% zatrudniało 
powyżej 49 pracujących. 

Bardzo wiele nieprawidłowości dotyczyło wyko-
nywania prac na rusztowaniach. Na ponad połowie 
budów stwierdzono brak odbioru 1 285 rusztowań 
(spośród 2 577 objętych kontrolą). Z reguły oznacza-
ło to wykonywanie pracy na nieprawidłowo zmonto-
wanych, niekompletnych rusztowaniach. Nagminny 
był też brak lub nieprawidłowe poręcze ochronne 
przy rusztowaniach, a także nieprawidłowe wypełnie-
nie pomostów roboczych oraz brak pionów komuni-
kacyjnych.

Mimo że prace na wysokości należą do najbar-
dziej niebezpiecznych, to oprócz niewłaściwych 
rusztowań, ujawniono także wiele innych nieprawi-
dłowości stwarzających bezpośrednie zagrożenie 
dla zdrowia i życia. Wśród nich należy wymienić
w szczególności: brak środków ochrony zbiorowej 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości –
balustrad (63% budów), niezabezpieczenie dojść

i przejść, klatek schodowych (54% budów), nieza-

bezpieczenie otworów technologicznych (66% bu-
dów), niestosowanie przez pracowników środków 

ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości (51% budów). Najczęściej
wynika to ze specyficznego dla budownictwa szyb-
kiego tempa prowadzenia robót; nieuwzględnienia 
w harmonogramie wykonywania robót budowlanych 
prac zabezpieczających; lekceważenia tzw. krótko-

trwałych zagrożeń, które znikną samoistnie wraz
z zakończeniem prac na wysokości. Najbardziej nie-
pokojące jest to, że wymienione nieprawidłowości 
powtarzają się na różnych kondygnacjach wznoszo-
nych obiektów.

Na 62% budów stwierdzono, że ściany wykopów 

nie były zabezpieczone przed możliwością osunię-
cia się gruntu – nie stosowano zabezpieczeń pio-
nowych ścian wykopu. Wynika to przede wszystkim
z chęci obniżenia kosztów i wypracowania większe-
go zysku (w kosztorysach robót budowlanych z regu-
ły uwzględniano ww. zabezpieczenia). 

Poważnym problemem jest również częsty brak 
wygrodzenia i oznakowania stref niebezpiecznych 

przy wykonywaniu prac na wysokości, gdy stoso-
wany był sprzęt do transportu pionowego lub pro-
wadzone były prace ziemne (49% budów), a także 
stan techniczny maszyn i urządzeń (19%) oraz urzą-
dzeń i instalacji elektroenergetycznych, zwłaszcza 
niezabezpieczenie przewodów elektrycznych przed 
uszkodzeniami mechanicznymi (58%). 

Ponadto niepokoi zjawisko zatrudniania pracow-
ników bez wymaganych kwalifikacji, stwierdzone 
przez inspektorów na co trzeciej budowie (problem 

dotyczył 1 396 pracowników). Zapewne miała na to 
wpływ sytuacja na rynku pracy związana z emigracją 
zarobkową wykwalifikowanych pracowników. Lukę, 
jaka powstała na rynku budowlanym na skutek emi-
gracji wykwalifikowanych pracowników, wypełniają 
bowiem małe firmy borykające się z wieloma proble-
mami, nie mające odpowiedniej wiedzy ani zaplecza. 
Mniejsza konkurencja na rynku pracy nie powodowa-
ła zaś zwiększenia zysków (które byłyby inwestowane 
w lepszy sprzęt czy szkolenia), gdyż znaczną część 
środków finansowych pochłaniała realizacja zwięk-
szających się oczekiwań płacowych pracowników.

Podkreślić zarazem należy, że znacznie mniej

nieprawidłowości inspektorzy stwierdzali na tych 

placach budów, gdzie inwestycje realizowały duże,

specjalistyczne firmy budowlane, z wieloletnim doś-
wiadczeniem w branży lub którym powierzono gene-
ralne wykonawstwo. Miały one dobrze zorganizowa-
ne służby bhp, które kontrolowały prace wszystkich 
zatrudnionych na budowie i egzekwowały od podwy-
konawców przestrzeganie przepisów bhp. 

W ramach współpracy z innymi organami nadzo-

ru i kontroli, inspektorzy skierowali pisma informujące 
o nieprawidłowościach: 38 – do dozoru techniczne-
go, 40 – do państwowego nadzoru budowlanego,
1 – do Państwowej Straży Pożarnej, 21 – do policji,
3 – do Inspekcji Ochrony Środowiska, 11 – do urzę-
dów pracy, 5 – do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych. W 15 sprawach zawiadomiono prokuraturę
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Prowadzono również wspólne kontrole z przed-
stawicielami: policji – 37 kontroli, państwowego 
nadzoru budowlanego – 1 kontrolę, Państwowej Stra-
ży Pożarnej –1, prokuratury – 1. Ponadto na wniosek 
policji przeprowadzono 9 kontroli, urzędu pracy – 1, 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 17 kontroli.

Wśród przyczyn stwierdzonych w czasie kontroli 
nieprawidłowości należy wskazać przede wszystkim:
– niechęć pracodawców (inwestorów) do ponosze-

nia kosztów, jakich wymaga odpowiednie zabez-
pieczenie stanowisk pracy; 

– niedopracowanie projektów budowlanych w za-
kresie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(projektanci często kopiują gotowe już rozwiąza-
nia, nieprzystające do faktycznych warunków i tech-
nologii stosowanych na konkretnej budowie);

Podsumowując wyniki kontroli trzeba ponadto 
zaznaczyć, że brak zabezpieczeń na stanowiskach 
pracy wiąże się z małą skutecznością nadzoru odpo-
wiedzialnego za ochronę pracy w danym zakładzie. 
Często obserwuje się nawet ciche przyzwolenie na 
wykonywanie prac w warunkach zagrożenia zdrowia 
i życia pracowników, ponieważ uzyskanie dodatnie-
go wyniku finansowego jest priorytetem firm. 
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Źródło: dane PIP.

Wykres 52. Budownictwo – naruszenia przepisów

  2008      2007      2006 

    % budów, na których naruszono przepisy     0        20      40        60       80

szkolenia wstępne bhp – instruktaż stanowiskowy

badania lekarskie

składowanie lub magazynowanie materiałów

wyposażanie pracowników w odpowiednie
środki ochrony indywidualnej

zabezpieczanie stanowisk pracy przed
spadającymi przedmiotami

stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników

piony komunikacyjne na rusztowaniach

pomosty robocze rusztowania

udokumentowanie odbioru rusztowania

poręcze ochronne na rusztowaniu
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– wielość podmiotów wykonujących prace na te-
renie budowy i przerzucanie odpowiedzialności
za stan bhp na podwykonawców, którzy mają 
dużo mniejsze możliwości organizacyjne i finan-
sowe;

– duża rotacja pracowników, z czym wiąże się 
konieczność organizowania kolejnych szkoleń 
bhp, badań lekarskich, zaplecza, wyposażenia 
w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie 
robocze;

– pośpiech i często chaos organizacyjny wynika-
jący z konieczności dotrzymania zbyt krótkich 
terminów realizacji inwestycji; 

– łączenie wielu funkcji przez kierowników bu-
dów – nadzorowanie nawet kilku placów budowy
w różnej fazie robót oraz sprawowanie funkcji 
koordynatora ds. bhp powoduje, że tak napraw-
dę na nielicznych tylko budowach w sposób 
właściwy wypełniają oni swoje obowiązki, tym 
bardziej że nakłada się na nich w bardzo wielu 
przypadkach zadania związane z ekonomicznym 
rozliczaniem budowy;

– niski poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy wśród pracowników i pracodaw-
ców (zwłaszcza z małych firm), co jest wynikiem 
braku lub powierzchownego przeszkolenia w za-
kresie bhp;

– niewypełnianie przez służbę bhp obowiązków 
w zakresie przeprowadzania kontroli warunków 
pracy na budowie.

Oprócz kontroli przestrzegania przepisów bhp na 
placach budów, inspektorzy pracy realizowali pro-

gram prewencyjno-promocyjny przygotowany z myś-
lą o pracodawcach i pracownikach firm budowlanych, 
w szczególności małych i średnich.

W ramach programu prowadzone były m.in. 
działania edukacyjne dotyczące problematyki najbar-
dziej niebezpiecznych prac budowlanych. W 2008 r. 
zorganizowano na terenie okręgowych inspektora-
tów pracy 63 szkolenia poświęcone ww. tematyce –
łącznie dla 2 484 pracodawców i kierowników budów. 
Odbyło się 58 seminariów (dla 2 200 uczestników), 
podczas których omawiano praktyczne aspekty ogra-
niczania zagrożeń występujących na placach budów. 
Przygotowano i rozpowszechniano materiały informa-
cyjne z zakresu bezpieczeństwa pracy na budowach, 

w tym służące pracodawcom do przeprowadzania 
samokontroli.

Ponadto inspektorzy PIP zorganizowali i przepro-
wadzili 32 spotkania i prelekcje dla 1 450 uczniów 
szkół budowlanych na terenie województw: śląskie-
go, pomorsko-zachodniego, opolskiego i małopol-
skiego. 

Ważną częścią programu był konkurs „Bezpiecz-

na budowa” organizowany na terenie całego kraju. 
Zgodnie z formułą konkursu – inwestorzy, kierowni-
cy budów, inspektorzy pracy oraz organizacje związ-
kowe i branżowe zgłaszały pracodawców, organi-
zujących w sposób bezpieczny pracę na budowie.
Ocena tych dokonań (udokumentowana wynikami 
dwóch kontroli) była podstawą do przyznania nagród.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 72 pra-
codawców-przedsiębiorców budowlanych. 

Wszystkie kolejne etapy programu (inauguracja, 
seminaria i szkolenia, etap kontrolny i podsumowa-
nie jego wyników) poprzedzone zostały konferen-
cjami prasowymi dla mediów zainteresowanych
tematyką wypadków przy pracy w budownictwie. 
Głównym celem przekazu, oprócz informacji o progra-
mie, było szczegółowe przedstawienie okoliczności 
niektórych wypadków, którym można było zapobiec,
spełniając jedynie minimum wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa pracy. Łącznie zorganizowano 72 
takie konferencje z udziałem dziennikarzy lokalnych 
stacji telewizyjnych i radiowych oraz redakcji gazet 
i czasopism. Ponadto ukazało się 219 publikacji
i audycji (artykułów, wywiadów, reportaży i itp.),
w których przedstawiciele PIP omawiali założenia
programu oraz informowali o możliwościach uzyskania
merytorycznej pomocy przy realizacji przedsięwzięć 
służących poprawie warunków pracy w zakładzie. 

Szczególnie istotnym aspektem programu była 
promocja standardów bhp oparta na praktycznych 
przykładach działań podejmowanych przez uczest-
niczących w nim pracodawców. Przykłady takich 
praktyk, jako bardzo ważny efekt programu, będą 
umieszczone na stronach internetowych oraz w pu-
blikacjach PIP i instytucji branżowych zainteresowa-
nych problematyką ograniczania liczby wypadków
w budownictwie.

Okręgowe inspektoraty pracy współdziałały przy 
realizacji programu z partnerami społecznymi oraz 
organizacjami branżowymi, mającymi kluczowe zna-
czenie dla ograniczania zagrożeń zawodowych
w budownictwie.

Ocena ilościowa efektów programu prewencyj-
no-promocyjnego w budownictwie nie jest jedno-
znaczna. Liczba uczestników szkoleń i seminariów, 
zorganizowanych przez PIP przy znaczącym wspar-
ciu partnerów społecznych, wynikała głównie z ogra-
niczonych środków finansowych i możliwości kadro-
wych PIP. Natomiast skala udziału firm budowlanych 
w dobrowolnych przedsięwzięciach o charakterze 
prewencyjnym (konkurs „Bezpieczna budowa” oraz 

Strategia działań PIP w budownictwie w 2008 r.
zakładała nierestrykcyjność kontroli, na rzecz dzia-

łań prewencyjnych – w szczególności podczas 
pierwszych wizytacji budów zgłoszonych do PIP 
– pod warunkiem niestwierdzenia rażących naru-
szeń prawa stwarzających zagrożenia dla życia lub 
zdrowia. Odnotowano jednak tylko 34 takie wizy-
tacje w skali kraju, które nie wymagały stosowania 
sankcji wobec sprawców wykroczeń. 
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możliwość wykorzystania wsparcia PIP w zakresie 
samokontroli warunków pracy oraz dostosowania ich 
do standardów bhp) zdecydowanie nie odpowiada-
ła założonym celom programu. Poważnym proble-

mem, wpływającym na niewielkie zainteresowanie 

adresatów tą częścią programu, jest, oprócz opisa-

nej wyżej sytuacji na rynku budowlanym, postrzega-

nie PIP jako organu egzekwującego przestrzeganie 

prawa za pomocą sankcji karnych. Stan taki wymaga 

od PIP intensywnego doskonalenia form działalności 

prewencyjnej. 

Wyniki przeprowadzonych działań kontrolno-pre-
wencyjnych w budownictwie wskazują na potrzebę:
 obejmowania szczególnym nadzorem tych pla-

ców budów, na których inspektorzy pracy rozpo-
znali duże zagrożenia, wynikające z charakteru 
zadania inwestycyjnego i przyjętych technologii, 
a także budów, na których doszło do zdarzeń 
wypadkowych; 

 zacieśnienia współpracy z nadzorem budowla-
nym – organem mającym największą styczność 
z projektantami i inwestorami, w celu minimali-
zowania błędów, które – popełnione na etapie 
przygotowania inwestycji – mogą wpływać na 
stan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie;

 rozszerzania akcji prewencyjno-informacyjnej
i szkoleniowej. Dotychczasowe doświadczenia 
PIP potwierdzają duże zainteresowanie pracodaw-
ców i kierowników budów szkoleniami, przedsta-
wiającymi przykłady skutecznych i praktycznych
sposobów rozwiązywania problemów bezpie-
czeństwa pracy na budowach.
Promocja standardów bezpieczeństwa i higieny 

pracy w budownictwie jest bardzo mocno wspie-
rana przez partnerów społecznych, branżowe izby 
budowlane, starostwa i szkoły – wymaga to jednak 
odpowiedniej liczby specjalistów oraz środków finan-
sowych na tego rodzaju działalność, w tym na za-
angażowanie mediów oraz inne, nowoczesne formy 
przekazu.

Ponadto rozważenia wymaga – wnioskowane 
przez pracodawców – wprowadzenie zmian legislacyj-
nych znoszących obowiązek uzyskiwania uprawnień 
operatora maszyn i urządzeń: do obsługi betoniarek
oraz montażu niskich systemowych rusztowań meta-
lowych – kolumnowych (w zakresie wszystkich typów) 
przeznaczonych do robót tymczasowych, ponieważ 
urządzenia te są stosunkowo proste w montażu.

18.  Bhp przy budowie i remoncie dróg
i autostrad (w tym mostów i wiaduktów)

Przeprowadzono 759 kontroli na 489 budowach 
mostów, wiaduktów kolejowych i autostrad, przebu-
dowach (remontach) dróg powiatowych i krajowych 

oraz węzłów komunikacyjnych. Ogółem kontrolami 
objęto 650 pracodawców, zatrudniających ponad 
18,9 tys. pracowników, w tym 1 454 kobiety i 28 mło-
docianych.

Ponad połowa kontroli (52%) dotyczyła mikro-
przedsiębiorstw, a 35% – podmiotów zatrudniających 
od 10 do 49 osób. 

Kontrolowano sposób prowadzenia robót w pasie 
drogowym, w szczególności organizację prac zapew-
niającą bezpieczeństwo pracowników oraz ruchu po-
jazdów i pieszych przy ograniczonej skrajni drogi.

Budownictwo drogowe i mostowe charakteryzuje 

się wysokim stopniem ryzyka zawodowego i wypad-

kowego, ze względu na specyfikę stosowanych tech-
nologii, warunki atmosferyczne, zmienność frontu 
robót, prowadzenie prac na terenie otwartym, pozba-
wionym elementów infrastruktury technicznej. Nie-
stety, w porównaniu do roku 2007 stan warunków 
i organizacji pracy przy wykonywaniu robót drogo-
wych i mostowych nie uległ poprawie, a w zakresie 
niektórych zagadnień nawet się pogorszył. Nadal 

najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: niewłaściwe-

go prowadzenia prac na wysokości (brak środków 
ochrony zbiorowej zabezpieczających przed upad-
kiem z wysokości stwierdzono na 61% budów) oraz 
niewłaściwej budowy i stanu technicznego rusztowań 

(68% budów), montowanych często przez osoby nie-
posiadające uprawnień kwalifikacyjnych.

Brak zabezpieczenia placu budowy przed dostę-
pem osób postronnych stwierdzono na 30% budów 
(w 2007 r. na 23% budów). Zarówno pracodawcy, jak 
i osoby kierujące pracownikami często nie biorą pod 
uwagę faktu, że prowadzone roboty powodują nie 
tylko utrudnienia, ale i zagrożenia dla uczestników 
ruchu drogowego – zmotoryzowanych i pieszych.

Na co czwartej budowie, w miejscach wykonywa-
nia robót, brak było właściwych pionowych znaków 
drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
Sprzyjały temu z pewnością częste zmiany w usytuo-
waniu maszyn i stanowisk pracy. Niemniej jednak 
stwarzało to dodatkowe zagrożenie o charakterze 
publicznym.

Aż 216 osób obsługujących maszyny i urządzenia 

budowlane (na 23% budów) nie posiadało wyma-
ganych uprawnień kwalifikacyjnych do ich obsługi. 
Dotyczyło to m.in. braku uprawnień do obsługi 
zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Pracodawcy 
tłumaczyli, że nawet dużo bardziej skomplikowane 
maszyny i urządzenia nie wymagają dodatkowych 
uprawnień do obsługi, wystarczy tylko szkolenie 
stanowiskowe; wskazywali, że spełnienie wymagań 
prawnych w omawianym zakresie wiąże się z nakła-
dami finansowymi, zbyt dużymi zwłaszcza dla małych 
firm.

Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót nie 
opracowano na 35% budów, czemu towarzyszyło nie-
właściwe wykonywanie prac, w tym prac szczególnie 
niebezpiecznych. 


