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21.  Kontrole przestrzegania przez 
pracodawców wymagań związanych
z bezpieczeństwem przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych

Skontrolowano 173 pracodawców, u których za-
trudnionych było ponad 13 tys. osób. Byli to nadawcy 
lub odbiorcy towarów niebezpiecznych, takich jak: 
gazy techniczne, materiały ciekłe zapalne (olej na-
pędowy i opałowy), żrące (kwasy, ługi), mieszaniny 
gazowych węglowodorów. Niektórzy z nadawców 
zajmowali się także przewozem lub byli równocze-
śnie odbiorcami niebezpiecznych chemikaliów. Kon-
trole ukierunkowano na ocenę wypełniania przez 
pracodawców – odpowiedzialnych za przygotowanie 
chemikaliów do transportu – wymagań związanych
z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych. 

Wyniki kontroli wskazują, że część pracodaw-
ców nie uwzględniła w ocenie ryzyka zawodowego 
wszystkich zagrożeń występujących przy pracach 
związanych z przewozem drogowym towarów nie-

bezpiecznych (33%). Konsekwencją było m.in. nie-
określenie prac szczególnie niebezpiecznych i nie-
określenie podstawowych wymagań bhp przy wyko-
nywaniu takich prac. Także nie wszyscy pracodawcy 
zapewnili szkolenia w zakresie bezpiecznego pos-
tępowania z materiałami niebezpiecznymi i procedur 
ratowniczych (27%). Nieprawidłowość ta dotyczyła 
18% pracowników wykonujących takie czynności, 
jak: przygotowanie do transportu sztuk przesyłki 
(pojemniki, opakowania zbiorcze, naczynia do ga-
zów) lub nadzorowanie napełniania cystern. Brak 

wiedzy o zakresie odpowiedzialności i obowiązkach, 

stosownie do wykonywanych czynności, wpływa bez-

pośrednio na bezpieczeństwo transportu materiałów 

niebezpiecznych, ponieważ generuje nowe niepra-
widłowości, m.in. brak właściwych dokumentów 
przewozowych, brak lub nieprawidłowe instrukcje 
bezpieczeństwa dla kierowcy, załadunek substancji 
niebezpiecznych do opakowań, które powinny być 
wycofane z użytku lub do opakowań wtórnych bez 
ich sprawdzenia.

Wykres 56. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – naruszenia przepisów
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Nadawcy niebezpiecznych chemikaliów raczej 
wywiązują się z obowiązku wydawania zgodnych
z aktualnymi wymaganiami dokumentów przewozo-

wych. Nieprawidłowości w tym zakresie (m.in. brak 
numeru identyfikującego materiał niebezpieczny,
adresu odbiorcy) dotyczyły około 9% kontrolowa-
nych dokumentów. Na przestrzeni ostatnich lat na-
stąpiła znacząca poprawa w tym zakresie (w 2002 r. 
nieprawidłowych dokumentów było aż 65%). 

Znacząco zmniejszył się także odsetek nieprawi-
dłowości dotyczących nowych opakowań stosowa-

nych do przewozu drogowego towarów niebezpiecz-
nych. Uchybienia w zakresie oznakowania ich kodem 
literowo-cyfrowym stwierdzono u 11% nadawców. Po-
pełniali oni też inne błędy w oznakowaniu opakowań, 
jak: np. brak numeru rozpoznawczego czy nalepek 
ostrzegawczych (nieprawidłowości dotyczyły około 
12% ocenianych opakowań z chemikaliami). Spo-
radycznie pracodawcy przechowują niebezpieczne 
chemikalia w opakowaniach, które ze względu na 
przekroczony termin powinny być wycofane z użyt-
kowania (5%). 
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Niewyznaczenie doradcy ds. bezpieczeństwa
w transporcie towarów niebezpiecznych ujawniono 
w 7% kontrolowanych zakładów, głównie będących 
odbiorcami materiałów niebezpiecznych.

Wyraźnie rysująca się na przestrzeni ostatnich lat 
tendencja zmniejszania się nieprawidłowości w przy-
gotowaniu do przewozu towarów niebezpiecznych 
(dokumentacja, opakowania i ich oznakowanie) jest 
efektem m. in. systematycznych kontroli Państwowej 

Inspekcji Pracy na terenie przedsiębiorstw posiadają-
cych towary niebezpieczne, kontroli Inspekcji Trans-
portu Drogowego na drogach, a także wprowadze-
nia obowiązku nadzoru wewnętrznego, tj. doradcy 
ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebez-
piecznych.

Pracodawcy, tłumacząc przyczyny występujących 
nadal nieprawidłowości, wskazują na zbyt dużo for-
malnych wymagań dotyczących sporządzania i pro-
wadzenia różnego rodzaju dokumentacji, w tym także 
w zakresie oceny ryzyka zawodowego kierowców
i innych osób zaangażowanych w przewóz towarów 
niebezpiecznych.

W ocenie inspektorów pracy, nieprawidłowości 
istotne ze względu na ich skalę nie dotyczą ściśle 
wymagań przepisów ADR, lecz mają związek z wyma-
ganiami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy. Pracodawcy nie potrafią połączyć wy-
mogów bezpieczeństwa wynikających z przepisów 
ADR i przepisów bhp. 

W celu dalszego eliminowania występujących 
zagrożeń, PIP kontynuować będzie kontrole odbior-
ców substancji niebezpiecznych i przestrzeganie wy-
magań w zakresie opakowań wtórnych stosowanych 
do pakowania substancji niebezpiecznych.

Nadal prowadzona będzie współpraca z Inspek-
cją Transportu Drogowego, polegająca na stałym, 
wzajemnym informowaniu się o istotnych stwierdzo-
nych nieprawidłowościach dotyczących nadawców
i przewoźników towarów niebezpiecznych. 

22.  Przestrzeganie przepisów bhp
oraz prawnej ochrony pracy
w gospodarstwach rolnych 
zatrudniających pracowników

Przeprowadzono 411 kontroli w 401 gospodar-
stwach rolnych. Wśród kontrolowanych dominowa-
ły gospodarstwa o zatrudnieniu nieprzekraczającym 
20 pracowników (316 gospodarstw). W 77 gospo-
darstwach zatrudnienie kształtowało się w przedziale 
od 21 do 100, a w 8 – powyżej 100 pracowników. 
Łączne zatrudnienie w tych gospodarstwach wy-
nosiło 6,9 tys. pracowników, w tym 2,5 tys. kobiet
i 33 pracowników młodocianych. Ponad połowę kon-
trolowanych stanowiły gospodarstwa o mieszanym 
profilu produkcji, prowadzące hodowlę zwierząt oraz 
uprawę roślin (55%). 

Z produkcji zwierzęcej utrzymywało się 10% gos-
podarstw. Były to przeważnie fermy drobiu, gospo-
darstwa prowadzące chów trzody chlewnej czy by-
dła i szczątkową uprawę roślin na potrzeby własne.
W pozostałych gospodarstwach dominowała pro-
dukcja roślinna. Około 19% kontroli przeprowadzono 
w okresie prac żniwnych, 31% – w okresie innych 
sezonowych prac polowych, a w odniesieniu do 26% 
gospodarstw kontrole ukierunkowane były na ocenę 
stanu bhp w produkcji zwierzęcej.

U co trzeciego kontrolowanego pracodawcy 

stwierdzono niewłaściwy stan techniczny obiektów 

gospodarskich i pomieszczeń pracy. Nieprawidłowo-
ści dotyczyły przede wszystkim dachów, ścian i pod-
łóg oraz otworów budowlanych. Warto zaznaczyć,
że generalnie stan techniczny użytkowanych obiek-
tów i pomieszczeń pracy był lepszy niż w gospodar-
stwach kontrolowanych w latach poprzednich (w roku 
2007 nieprawidłowości te dotyczyły 40%, kontrolo-
wanych gospodarstw, w 2006 r. – 51%). Jest to wynik 
stopniowych remontów i modernizacji, jakim pod-
daje się obiekty niezbędne do prowadzonej działal-
ności, głównie budynki inwentarskie.

W dalszym ciągu nie przywiązuje się wagi do 
właściwych zabezpieczeń otworów zrzutowych i wej-
ściowych na strychy i poddasza. Zaniedbania w tym 
zakresie stwierdzono w 35% gospodarstw (w roku 
2007 – w 31%). W co szóstym gospodarstwie nie 
zapewniono odpowiedniego stanu technicznego 
dróg, przejść i ramp, co stwarzało zagrożenia upad-
kiem osób. W 30% kontrolowanych gospodarstw nie 

podjęto żadnych działań, aby ograniczyć zagrożenia 

wynikające z zastosowania płyt azbestocementowych 

(eternitu) na pokrycia dachowe (problem dotyczył
263 obiektów budowlanych, na 983 sprawdzone). 
Uchybienia w zakresie stanu i wyposażenia po-
mieszczeń higienicznosanitarnych wystąpiły w 27% 
gospodarstw (30% w roku 2007); brak pomieszczeń 
i urządzeń higienicznosanitarnych stwierdzono u 9% 
kontrolowanych pracodawców (10% rok wcześniej).

Ponadto w 22% gospodarstw (26% w 2007 r.) 
ujawniono nieskuteczną ochronę przed porażeniem 

prądem elektrycznym. U 15 pracodawców stwierdzo-
no brak zabezpieczenia 59 urządzeń i instalacji przed 
pożarem oraz wybuchem pyłów roślinnych. W 62 
gospodarstwach użytkowano 223 obiekty budowla-
ne nieposiadające wymaganej ochrony odgromo-
wej. Nieprawidłowy stan instalacji oświetleniowej 
dotyczył 123 obiektów użytkowanych w 71 gospo-
darstwach. 

Natomiast budynki nieużytkowane, zwłaszcza
w gospodarstwach dzierżawionych, nadal niere-
montowane, popadają w ruinę, stanowiąc potencjal-
ne źródło katastrof budowlanych i zagrożeń, np. dla 
przebywających tam dzieci. 


