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porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 września 
2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicz-
nych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
pod względem potrzeby uzyskiwania dodatkowych 
uprawnień do obsługi prostych urządzeń (np. be-
toniarek, pił spalinowych, zagęszczarek płytowych, 
młotów udarowych), a także do montażu niskich, 
systemowych rusztowań metalowych – kolumno-
wych (w zakresie wszystkich typów), przeznaczonych 
do robót tymczasowych, ponieważ urządzenia te są 
stosunkowo proste w montażu.

19.  Kontrole robót wykonywanych
w miejscach ogólnodostępnych
(zagrożenia o charakterze publicznym)

Przeprowadzono 1 766 kontroli u 1 680 pracodaw-
ców, zatrudniających ponad 33 tys. pracowników,
w tym 7,5 tys. kobiet i 216 młodocianych. 71% kontro-
li przeprowadzono w podmiotach zatrudniających do 
9 pracujących; tylko 7% kontroli dotyczyło podmio-
tów zatrudniających powyżej 49 pracujących.

Kontrolowano przestrzeganie przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót 
w miejscach ogólnodostępnych – pod kątem bezpie-
czeństwa osób wykonujących prace, jak też osób
postronnych, w tym dzieci. Kontrole podejmowane 

były na skutek telefonicznych i pisemnych zgłoszeń 

bądź z własnej inicjatywy inspektorów pracy.

Większość kontroli dotyczyła wykonywania prac 
budowlanych w związku z rozbiórką bądź remontem 
budynków (w tym: montaż i demontaż rusztowań, 
ocieplenia budynków, prace elewacyjne i malarskie, 
remonty dachów), wykopami wąsko przestrzennymi
(dla wodociągów, kanalizacji, instalacji elektrycz-
nych), usuwaniem awarii sieci wodociągowej, cie-
płowniczej i kanalizacyjnej, demontażem płyt azbe-
stowych, remontami nawierzchni dróg. Zdarzały się 
także zagrożenia publiczne przy nieprawidłowym 
transporcie wewnętrznym i składowaniu materiałów 
w marketach, użytkowaniu urządzeń poddozoro-
wych bez decyzji dopuszczającej je do eksploatacji, 
wycince drzew przy drogach komunikacyjnych lub 
przy konserwacji rowów melioracyjnych wzdłuż pasa 
drogowego.

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło prowadze-

nia prac na wysokości – 32% wszystkich kontroli (brak 
lub wadliwie obarierowane stanowiska pracy oraz 
brak zabezpieczenia przejść i dojść do stanowisk, 
gdzie występowało zagrożenie upadkiem z wysoko-
ści). Przykładowo – remonty dachów wykonywane 
przy krawędziach przez pracowników niezabezpie-
czonych przed upadkiem z wysokości, przycinanie 
gałęzi drzew przez pracowników niezabezpieczonych 
przed upadkiem z wysokości. Często było to spowo-
dowane brakiem nadzoru ze strony pracodawcy, 
jednoosobowo sprawującego różnorodne funkcje 
związane z prowadzeniem firmy (załatwianie zleceń, 
nadzór nad pracownikami, zaopatrzenie w materiały 
budowlane, itp.).
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Brak wygrodzenia i oznakowania strefy niebez-

piecznej w ogólnodostępnym miejscu prowadzenia 
prac (zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi) stwier-
dzono podczas 28% kontroli (np. przy wykonywaniu 
prac ziemnych, w pobliżu pracujących specjalistycz-
nych maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogo-
wych i budowlanych, przy pracy na rusztowaniach 
i na dachach, przy ciągach komunikacyjnych, przy 
przycinaniu gałęzi drzew w sąsiedztwie pasa drogo-
wego).

Większość objętych kontrolą prac prowadzonych 

z rusztowań zagrażała bezpieczeństwu pracowników. 
Były to bowiem nieprawidłowo zmontowane, niekom-
pletne rusztowania (bez prawidłowych pionów komu-
nikacyjnych i pomostów roboczych, desek krawęż-
nikowych, z niepełnym obarierowaniem pomostów
roboczych, bez siatek osłonowych przy ciągach 
komunikacyjnych), często montowane przez osoby
nieposiadające uprawnień kwalifikacyjnych (16% kon-
troli). Dużo prac wykonywano z rusztowań „warszaw-
skich”, prostych do montażu, posadowionych na
bloczkach ceramicznych, europaletach, z niewypeł-
nionymi szczelnie pomostami roboczymi. Było to prze-
jawem świadomego nieprzestrzegania przepisów
przez pracodawców, którzy – zwłaszcza przy pracach 
krótkoterminowych – liczyli na to, że nie zdąży ich 
objąć inspektorska kontrola.

W trakcie 11% kontroli stwierdzono niewydziele-

nie i niezabezpieczenie przed dostępem osób nieza-

trudnionych – miejsc prac wykonywanych na terenie 
ogólnodostępnym. Spowodowane to było brakiem 
wyobraźni ze strony wykonawców i lekceważeniem 
zagrożeń dla osób postronnych.

Brak lub nieprawidłowo wykonane daszki ochron-
ne nad drogami komunikacyjnymi stwierdzono pod-
czas 9% kontroli (np. nieprawidłowe wypełnienie dasz-
ka pokryciem, zbyt małe wymiary daszka, który ma 
chronić przed spadającymi przedmiotami). 

Podczas kontroli ujawniono, że 71 osób obsługu-
jących maszyny i urządzenia budowlane nie posia-

dało wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych do ich 

obsługi (4% kontroli), m.in. uprawnień do montażu 
rusztowań. Pracodawcy nie znali stosownych prze-
pisów; ponadto spełnienie wymagań prawnych
w tym zakresie wiąże się z nakładami finansowymi, 
kosztownymi zwłaszcza dla drobnych przedsiębior-
ców.

Inspektorzy stwierdzili także niewyposażenie
pracowników w środki ochrony indywidualnej gło-

wy (9% kontroli; w odniesieniu do 590 pracowni-
ków) oraz w ochrony przed upadkiem z wysokości 
(8% kontroli; 402 pracowników). Ponadto stwierdzi-
li, że 722 pracowników nie stosowało środków ochro-
ny indywidualnej głowy, mimo że zostali w nie wy-
posażeni. Świadczy to o braku właściwego nadzoru, 
a także o lekceważeniu zagrożeń przez pracowni-
ków.

W ramach współpracy z innymi organami nadzo-
ru i kontroli, inspektorzy kierowali pisma informujące
o naruszeniach przepisów bhp: 18 do organów dozo-
ru technicznego, 1 do Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej, 3 do Inspekcji Ochrony Środowiska, 29 do Nad-
zoru Budowlanego. W 7 przypadkach powiadomiono 
policję, a w 4 – prokuraturę. 

Ponadto prowadzono działania prewencyjne pole-
gające w szczególności na:
– zorganizowaniu szkoleń dla pracodawców i osób 

kierujących pracownikami z branży budowlanej, 
na których omawiano zagadnienia dotyczące za-
grożeń związanych z wykonywaniem robót bu-
dowlanych oraz prezentowano dobre praktyki;

– udostępnieniu pracodawcom publikacji PIP do-
tyczących bezpiecznego wykonywania prac bu-
dowlanych; 

– udzielaniu porad dotyczących bhp przy wykony-
waniu robót budowlanych, w tym w miejscach 
ogólnodostępnych.
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to 

przede wszystkim:
– niewłaściwa organizacja pracy wynikająca z nie-

wiedzy bądź ograniczonych środków finanso-
wych (w tym również ze względu na wysokie 
koszty związane ze znaczną rotacją pracowników, 
szczególnie w małych firmach); 

– krótkie terminy realizacji prac, zwłaszcza tych
o charakterze remontowym (pośpiech); 

– lekceważenie zagrożeń i niechęć pracowników do
przestrzegania przepisów bhp (zwłaszcza stoso-
wania środków ochrony indywidualnej), tolerowa-
nie przez nadzór nieprzestrzegania przepisów bhp;

– zatrudnianie osób przypadkowych – bez kwalifi-
kacji i bez doświadczenia; 

– świadome podejmowanie ryzykownych decyzji 
przez pracodawców w nadziei, że krótkotrwałość 
prac pozwoli uniknąć kontroli organów nadzoru.

W związku ze znaczną skalą stwierdzonych naru-
szeń oraz zagrożeniami zarówno dla pracowników, jak
i osób postronnych kontrole prac w miejscach ogól-
nodostępnych będą kontynuowane, ze szczególnym 
uwzględnieniem prac na wysokości, w wykopach oraz 
montażu i eksploatacji rusztowań, zwłaszcza w ma-
łych firmach. Szczególnym monitoringiem obejmo-

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło właści-
cieli małych firm, którzy w celu obniżenia kosztów 
zatrudniali często osoby na podstawie umów cy-
wilnoprawnych; jednocześnie nie dysponowali od-
powiednim zapleczem technicznym oraz sprzętem 
budowlanym (używali przestarzałego sprzętu lub 
korzystali z urządzeń własnej konstrukcji), ponadto 
nie posiadali odpowiednio przygotowanej kadry 
technicznej sprawującej nadzór nad robotami.
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wane będą roboty wykonywane na terenach ogólno-
dostępnych w pobliżu placówek szkolnych lub miejsc 
przebywania dzieci i młodzieży. Zacieśniona zostanie 
współpraca w tym zakresie z policją i strażą miejską.

Pomocna będzie ponadto realizacja programów 
informacyjno-promocyjnych dot. powyższej proble-
matyki, adresowanych do właścicieli małych firm.

20.  Kontrole przestrzegania przepisów 
bhp podczas usuwania wyrobów 
zawierających azbest z obiektów 
budowlanych i przemysłowych

Przeprowadzono 257 kontroli w 223 zakładach. 
Wśród kontrolowanych ponad 70% stanowiły mikro-
przedsiębiorstwa (zatrudniające od 1 do 9 osób).

Bezpośrednio przy wykonywaniu prac związa-

nych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

pracowało 927 pracowników kontrolowanych firm

(w tym 7 kobiet). W miarę ciągłą działalność związa-
ną z usuwaniem tych wyrobów prowadziły 42 zakłady, 
w tym 17 specjalistycznych. Natomiast pozostałych 
181 zakładów usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest zajmowało się sporadycznie. Dla ich pracow-
ników tego rodzaju prace miały charakter przypad-
kowy. Nie dziwi więc, że w tej grupie wykonawców 
stwierdzono największą skalę nieprawidłowości. 
Natomiast zakłady specjalistyczne, o długim stażu
i doświadczeniu, praktycznie nie naruszają przepisów 
prawa w omawianym zakresie.

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli, poziom 
nieprawidłowości – w stosunku do roku poprzednie-
go – prawie we wszystkich kontrolowanych zagad-
nieniach uległ pogorszeniu. Dotyczy to zwłaszcza 
tak ważnych kwestii jak postępowanie z odpadami, 
znakowanie stref niebezpiecznych czy sporządzanie 
planu pracy. Warto dodać, że co czwarty wykonaw-

ca lekceważy możliwość wtórnego pylenia odpadów 

podczas ich usuwania. Dlatego nie zrasza ich wodą 
czy też innym odpowiednim środkiem, uzasadniając
to znacznym zwiększeniem ciężaru odpadu. W rze-
czywistości ww. „zwiększenie ciężaru” wynosi jedy-
nie 2–3%, a – jak wykazują badania – nawilżanie od-
padów powoduje zmniejszenie wtórnego pylenia o co 
najmniej 90%. 

Brak planów pracy stwierdzony u 34% wykonaw-
ców, jak również - wielokrotnie ujawniane – formal-
ne posiadanie „uniwersalnego” planu prac przez wy-
konawców oraz brak oceny ryzyka (27%) świadczą
o słabej organizacji i niewłaściwym przygotowaniu do 
samego procesu usuwania tych wyrobów.

Przyczyny naruszeń prawa
– względy ekonomiczne wynikające z wysokiej 

konkurencji i sporadyczności zleceń, co powodu-
je „nieopłacalność” inwestowania zarówno w wy-
posażenie techniczne, jak i ochronne; 

– niski poziom szkoleń pracowników, często za-
trudnianych sezonowo lub na podstawie umów 
cywilnoprawnych;

– lekceważenie zagrożeń, zarówno zdrowotnych 
jak i wypadkowych;

– mnogość przepisów prawa, sprzyjająca ich nie-
znajomości (ponad 30 różnych aktów prawnych);

– duże tempo prac (wynikające również z chęci 
uniknięcia kontroli).

Oprócz kontroli, inspektorzy pracy prowadzili róż-
norodne działania prewencyjne:
– udzielili w kontrolowanych firmach 112 porad 

prawnych i 215 porad technicznych;
– skierowali 6 pism do powiatowych inspektoratów 

nadzoru budowlanego;
– propagowali (podczas kontroli, wystaw, targów, 

lokalnych festynów, spotkań z rolnikami i samo-
rządami, w tym z przedstawicielami urzędów gmin 
poszkodowanych przez huragan) dobre praktyki 
usuwania wyrobów zawierających azbest, przeka-
zując również ulotki („Uwaga azbest – ważne in-
formacje dla rolników”) oraz podręczniki („Azbest 
– podręcznik dobrych praktyk”);

– zorganizowali, wspólnie z innymi podmiotami,
3 seminaria popularyzujące dobre praktyki – dla 
pracodawców, służb bhp, przedstawicieli samo-
rządów i zakładów gospodarki komunalnej zaj-
mujących się usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest;

– inicjowali współpracę ze starostwami, wojewódz-
kimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, jak 
również z powiatowymi inspektoratami nadzoru 
budowlanego w celu prowadzenia wspólnych 
kontroli. 

Ze względu na zintensyfikowanie prac polegają-
cych na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 
w ramach realizacji Programu Oczyszczania Kraju
z Azbestu oraz wysoką skalę stwierdzonych niepra-
widłowości i zagrożeń, PIP prowadzić będzie w tym 
obszarze systematyczne kontrole. Konieczne jest 
również:
 rozwijanie działań prewencyjno-informacyjnych 

w zakresie postępowania z azbestem, zwłaszcza 
wśród rolników i mieszkańców małych miejsco-
wości;

 opracowanie i wydanie poradnika – broszury 
dobrych praktyk w zakresie usuwania wyrobów 
azbestowo-cementowych. Z wnioskiem w tej 
sprawie Główny Inspektor Pracy wystąpił do Mini-
stra Gospodarki – wykonawcy Programu Oczysz-
czania Kraju z Azbestu;

 utworzenie w każdym województwie certyfiko-
wanej jednostki szkoleniowej dla pracodawców, 
w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbe-
stu. Z wnioskiem w tej sprawie Główny Inspektor 
Pracy wystąpił do Ministra Gospodarki. 


