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W mniejszej skali niż w latach poprzednich 
stwierdzano natomiast uchybienia dot. magazyno-
wania drewna na składnicach leśnych. Niewłaści-
we legarowanie, sortowanie czy układanie kłód
i dłużyc miało miejsce w przypadku 59 mygieł, zaś 
niewłaściwa lokalizacja mygieł i stosów drewna
krótkiego oraz niezabezpieczenie ich przed możliwo-
ścią przypadkowego roztoczenia zdarzały się spo-
radycznie.

W ocenie inspektorów pracy podstawowymi przy-

czynami nieprawidłowości są:
– niezadowalająca sytuacja ekonomiczna więk-

szości prywatnych firm leśnych, mająca źródło
w niskich stawkach za usługi świadczone na rzecz 
nadleśnictw, przy zwiększających się kosztach 
(wynagrodzenia, zakup sprzętu, wzrost kosztów 
paliw w pierwszej połowie roku); 

– niedostateczne przygotowanie zawodowe, na 
skutek migracji zarobkowej najbardziej wykwa-
lifikowanych i doświadczonych robotników leś-
nych;

– niedostateczny poziom wiedzy pracodawców nt. 
bhp, zwłaszcza właścicieli niewielkich zakładów 
usług leśnych;

– mało skuteczny nadzór nad prowadzonymi pra-
cami, ze względu na niezatrudnianie pracowni-
ków nadzoru średniego szczebla i brak w zul-ach 
właściwie funkcjonujących służb bhp. 

Oprócz kontroli, inspektorzy pracy podejmowali 
w omawianym obszarze działania prewencyjne. Przy 
współpracy z nadleśnictwami zorganizowano 35 na-
rad pokontrolnych oraz 2 seminaria na temat bhp 
przy pracach leśnych. W spotkaniach tych uczestni-
czyło łącznie 718 osób, w tym: kontrolowani przed-
siębiorcy leśni, właściwi terenowo nadleśniczowie, 
przedstawiciele służby bhp w tych nadleśnictwach 
oraz regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, 
przedstawiciele kierownictw niektórych stowarzyszeń 
przedsiębiorców leśnych, a także związków zawo-
dowych. W trakcie ww. narad omawiano wyniki 
kontroli u pracodawców leśnych, przyczyny stwier-
dzonych zaniedbań oraz sposoby ich eliminowania. 
Uczestników narad zapoznawano m.in. ze zmianami 
w przepisach prawnych interesujących pracodaw-
ców i pracowników. Prowadzono także kolportaż wy-
dawnictw PIP. W wielu przypadkach narady połączo-
ne były z prezentacją odzieży i obuwia roboczego, 
środków ochrony indywidualnej oraz nowych roz-
wiązań technicznych i sprzętu do prac w leśnictwie.
W części nadleśnictw zorganizowano pokazy tereno-
we i szkolenia w zakresie bezpiecznej ścinki w warun-
kach szczególnych zagrożeń (wiatro- i śniegołomy) 
oraz weryfikację kwalifikacji pilarzy.

Analiza wyników kontroli z 2008 r. potwierdza
aktualność wniosków sformułowanych w 2007 r. 
Przede wszystkim dotyczy to potrzeby podjęcia dzia-

łań na szczeblu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, mających na celu ustalenie stawek za prace 
leśne adekwatnie do kosztów, jakie faktycznie pono-
szą wykonujące je firmy. Chodzi o to, by uzyskiwane 
dochody z tytułu świadczenia usług leśnych, oprócz 
środków niezbędnych na wynagrodzenia pracow-
ników oraz utrzymanie właściciela firmy, pozwalały 
na inwestowanie w jej rozwój, tj. zakup i amortyzację 
sprzętu do prac leśnych, a także w poprawę warun-
ków bhp. 

Ustalenia inspektorów wskazują ponadto na po-
trzebę:
 kontynuowania kontroli prywatnych firm leśnych 

oraz nadleśnictw w systemie nadzoru specja-
listycznego; celowe jest przy tym rozszerzenie 
zakresu rzeczowego kontroli o inne – obok pozy-
skiwania i zrywki drewna prace – jak np. wywóz 
drewna, prace szkółkarskie i odnowieniowe, che-
miczne zwalczanie szkodników leśnych;

 objęcia kontrolami również przedsiębiorców leś-
nych zatrudniających pracowników na podsta-
wie umów cywilnoprawnych. W związku z nierów-
nomiernością rozłożenia prac w ciągu roku (co 
wynika z okresowych ograniczeń zbytu drewna) 
wzrasta udział firm, które ograniczają zatrudnianie 
pracowników na rzecz zlecania prac tzw. podwy-
konawcom;

 wystąpienia do Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych o niezwłoczne wprowadzenie w ży-
cie znowelizowanej instrukcji bhp przy wykony-
waniu podstawowych prac z zakresu gospodarki 
leśnej.

24.  Przestrzeganie przepisów
dotyczących spełniania wymagań 
zasadniczych wyrobów przez 
producentów i dostawców –
działania w ramach nadzoru rynku

W 2008 r. Państwowa Inspekcja Pracy kontynu-
owała kontrole w ramach nadzoru rynku wyrobów, 
dla których wymagania określono w dyrektywach 
nowego podejścia. Sprawdzano, czy maszyny i urzą-
dzenia techniczne użytkowane przez pracowników 
oraz dostarczone im środki ochrony indywidualnej 
spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa
w zakresie konstrukcji i instrukcji użytkowania, a tak-
że inne wymagania określone w przepisach, takie 
jak: oznakowanie znakiem CE, deklaracja zgodności, 
czy sposób dokonania oceny zgodności. 

Inspektorzy pracy skontrolowali wyroby podlega-
jące przepisom rozporządzeń Ministra Gospodarki, 
wdrażającym do prawa polskiego postanowienia 9 dy-
rektyw nowego podejścia znajdujących się w kom-
petencji Państwowej Inspekcji Pracy (rozporządze-
nia w sprawie zasadniczych wymagań dla: środków
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ochrony indywidualnej, maszyn i elementów bezpie-
czeństwa, urządzeń dźwigowych, sprzętu elektrycz-
nego, urządzeń spalających paliwa gazowe, urządzeń 
ciśnieniowych, urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagro-
żonych wybuchem, dźwigów, urządzeń używanych 
na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska). 

Kontrolami objęto 981 pracodawców, u których 
sprawdzono 1 369 maszyn i urządzeń technicznych 
oraz środków ochrony indywidualnej wprowadzo-

nych do obrotu od 1 maja 2004 r. Inspektorzy pra-

cy zakwestionowali 458 (34%) wyrobów.
W ramach kontroli ukierunkowanych na monitoro-

wanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi tych 
grup wyrobów, których stosowanie wiąże się z du-
żym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia pra-
cowników, szczegółowej ocenie poddano: maszyny 
i urządzenia stosowane w budownictwie i przemyśle 
materiałów budowlanych oraz środki ochrony układu 
oddechowego. Inspektorzy pracy ujawnili następują-
ce uchybienia:

Wyniki kontroli z podziałem wg dyrektyw nowego podejścia

Dyrektywa
Liczba kontrolowanych 

wyrobów

Odsetek wyrobów do których 

zgłoszono zastrzeżenia

87/404/EWG proste zbiorniki ciśnieniowe 2 0

89/686/EWG środki ochrony indywidualnej PPE 561 19

90/396/EWG urządzenia spalające paliwa gazowe GAD 13 0

94/9/WE urządzenia i systemy ochronne przeznaczone 
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
ATEX

1 0

95/16/WE dźwigi i ich elementy bezpieczeństwa LD 2 0

97/23/WE urządzenia ciśnieniowe PED 13 54

98/37/WE maszyny i ich elementy bezpieczeństwa MD 724 45

2000/14/WE urządzenia używane na zewnątrz 
pomieszczeń, w zakresie emisji hałasu do środowiska 
NOISE

137 42

2006/95/WE sprzęt elektryczny niskonapięciowy LVD 197 54

 w zakresie maszyn i urządzeń stosowanych

w budownictwie i przemyśle materiałów budowla-

nych (sprawdzono 373 wyroby, zakwestionowa-
no 120, tj. 32%, przy czym spośród 175 spraw-
dzonych maszyn budowlanych przejezdnych 
– zakwestionowano 43, tj. 25%, a spośród 198 
maszyn stosowanych w przemyśle materia-
łów budowlanych – zakwestionowano 76, czyli 
38%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych dot. 

konstrukcji, budowy i wyposażenia, m.in.: 
brak urządzeń ochronnych, zabezpieczenia 
stref roboczych, tabliczek znamionowych pro-
ducenta, napisów ostrzegawczych w języku 
polskim, znaków i barw bhp w miejscach nie-
bezpiecznych – 77 wyrobów (21%), 

– nieprawidłowości dotyczące instrukcji użyt-
kowania, w tym: brak instrukcji bezpiecz-
nej obsługi, nieprzetłumaczenie instrukcji 
na język polski, brak wymagań związanych
z bezpieczną obsługą – 68 wyrobów (18%),

– brak lub nieprawidłowe deklaracje zgodności, 
w tym m.in. brak wyszczególnienia aktów 
prawnych, których wymagania spełnia ma-
szyna; brak podpisów osób uprawnionych 

do wystawiania deklaracji zgodności – 69 wy-
robów (19%),

– brak lub niewłaściwe oznakowanie CE –
27 wyrobów (7%);

 w zakresie środków ochrony układu oddechowe-

go (sprawdzono 417 wyrobów, zakwestionowano 
58, tj. 14%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych, m.in.: 

niewłaściwe oznaczenia na wyrobie i opako-
waniu; brak instrukcji użytkowania w języku 
polskim lub niekompletna jej zawartość, 
np. bez podania klasy ochrony, zagrożeń 
związanych z jakością powietrza, informacji 
o wyposażeniu dodatkowym, prawidłowym 
zakładaniu i dopasowaniu; niedołączanie in-
strukcji do najmniejszych opakowań środków 
ochrony układu oddechowego dostępnych
w sprzedaży – 41 wyrobów (10%);

– błędne deklaracje zgodności, m. in. niezawie-
rające danych jednostki notyfikowanej, która 
uczestniczyła w procedurach oceny zgodności, 
a także wystawienie deklaracji przez osoby do
tego nieuprawnione, głównie przedstawicieli 
handlowych czy dystrybutorów – 33 wyroby (8%);
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– uchybienia związane z oceną zgodności,
w tym brak poddania półmasek określonych 
jako przeciwpyłowe – ocenie typu WE oraz 
brak informacji o jednostce notyfikowanej 
uczestniczącej w procedurze zapewnienia ja-
kości produkcji – 7 wyrobów (2%),

– nieprawidłowe oznakowanie CE (nietrwałe, 
np. w postaci naklejki na aparacie wężowym 
sprężonego powietrza wyposażonym w hełm, 
przeznaczonym do ochrony pracowników na 
stanowisku obróbki strumieniowo-ściernej, 
brak podania obok znaku CE numeru jednost-
ki notyfikowanej nadzorującej jakość środków 
ochrony układu oddechowego na etapie pro-
dukcji) – 12 wyrobów (3%).

W przypadku środków ochrony układu oddecho-
wego część stwierdzonych nieprawidłowości związa-
na była ze sposobem ich dystrybucji.

Pozostałe kontrole wyrobów prowadzone były
w związku z rutynowymi działaniami u pracodawców, 
badaniem wypadków przy pracy oraz sprawdzaniem 
informacji wskazujących, że dany wyrób może nie 
spełniać deklarowanych przez producenta przepisów 
i norm. 

W ramach tych kontroli ujawniono następujące 
nieprawidłowości:
 w zakresie maszyn i urządzeń technicznych 

(sprawdzono 435 wyrobów, zakwestionowano 
229, tj. 53%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych, m.in.: 

brak lub nieprawidłowe urządzenia ochronne, 
niewyznaczenie stref niebezpiecznych, brak 
lub nieprawidłowe oznaczenia elementów ste-
rowniczych i wyłączników awaryjnych, brak 
identyfikacji wyrobu, brak lub niewłaściwe 
oznakowanie miejsc niebezpiecznych barwa-
mi i znakami bhp – 134 wyroby (31%),

– brak lub nieprawidłowe instrukcje użytkowa-
nia (brak instrukcji, warunków bezpiecznej 
konserwacji i napraw, niepodanie wartości 
emitowanego hałasu) – 114 wyrobów (26%),

– brak lub nieprawidłowe deklaracje zgodno-
ści, w tym m.in. brak potwierdzenia udziału 
jednostki notyfikowanej w procedurach oceny 
zgodności maszyny – 119 wyrobów (27%),

– brak lub niewłaściwe oznakowanie CE – 60 
wyrobów (14%);

 w zakresie środków ochrony indywidualnej 

(sprawdzono 144 wyroby, zakwestionowano 51, 
tj. 35%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych, m.in.: 

nieprawidłowości w wykonaniu; niekomplet-
ne oznaczenia na wyrobie, bez piktogramów 
wskazujących na rodzaj zagrożeń, przed 
którymi chroniony jest użytkownik i na poziom 
ochrony, a także informacji pozwalających 
na zidentyfikowanie producenta; instrukcje 
użytkowania w języku obcym lub błędy w ich 
treści – 31 wyrobów (22%),

– brak lub wadliwe deklaracje zgodności,
w tym niezawierające danych jednostki noty-
fikowanej (poza wzorami prostymi), bez przy-
wołania przepisów i norm zharmonizowanych 
zastosowanych w toku produkcji; wystawienie 
deklaracji przez osoby do tego nieuprawnione 
– 26 wyrobów (18%),

– uchybienia związane z oceną zgodności, 
m.in. wybranie nieodpowiedniej do ryzyka 
–przed którym chroni wyrób – procedury oce-
ny zgodności; brak certyfikatu oceny typu WE
w przypadku ochron o konstrukcji innej niż 
prosta, np. fartuchów przeznaczonych dla 
spawaczy, ubrań chroniących przed dzia-
łaniem czynników gorących – 12 wyrobów 
(8%), 

– nieprawidłowe oznakowanie znakiem CE lub 
brak takiego oznakowania – 9 wyrobów (6%).

Jeśli oględziny wyrobów oraz analiza dostarczo-
nych dokumentów związanych z oceną zgodności 
budziły uzasadnione podejrzenia, że nie spełnia-
ją one zasadniczych wymagań, pobierano próbki

w celu przeprowadzenia badań w akredytowanych 
laboratoriach. Testom poddano m.in.: centrum ob-
róbczo-frezujące sterowane producenta austriackie-
go, rękawice nitrylowe chroniące przed czynnika-
mi chemicznymi i mechanicznymi wyprodukowane
w Sri Lance, rękawice ochronne dzianinowe o nie-
ustalonym miejscu wytworzenia. Wyniki badań po-
twierdziły niezgodność tych wyrobów z wymaganiami 
przepisów i norm zharmonizowanych. 

W związku z ujawnieniem nieprawidłowości wy-
magających podjęcia szybkiej interwencji, inspekto-
rzy pracy wydali 15 decyzji zabraniających dalszego 

(na okres do dwóch miesięcy) przekazywania wyro-

bów, w tym: maszyn i innych urządzeń technicznych 
(8 decyzji), środków ochrony indywidualnej (7).

Wobec podmiotów odpowiedzialnych za wprowa-

dzenie do obrotu wyrobów wadliwych, okręgowi in-

spektorzy pracy wszczęli 159 postępowań dotyczą-
cych: maszyn i innych urządzeń technicznych (103 
postępowania) oraz środków ochrony indywidualnej 

Inspektorzy pracy ujawnili przypadki oferowa-
nia importowanych wyrobów, zwłaszcza półmasek, 
z instrukcjami i deklaracjami zgodności wystawio-
nymi przez pośredników handlowych, zamiast do-
kumentów producenta. Miały też miejsce sytuacje, 
gdy producent dołączył instrukcję do opakowania 
zbiorczego półmasek, a przy sprzedaży jednostko-
wej nie była ona powielana. Użytkownik nie otrzy-
mywał więc informacji niezbędnych do właściwego 
stosowania ochrony.
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(56). Ponadto do rejonowych prokuratur skierowano 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa przez producentów i importerów 5 wyrobów: 
zespołu urządzeń ciśnieniowych, prasy mimośrodo-
wej, fartucha spawalniczego, ubrania trudno palnego, 
kombinezonu ochronnego z polipropylenu. W dwóch 
sprawach postępowanie umorzono, zaś pozostałe są 
w toku (stan na dzień 24.04.2009 r.). 

W przypadku niektórych mniej istotnych zastrze-
żeń, producenci, importerzy i dostawcy – po poinfor-
mowaniu ich o ujawnionych przez inspektorów pra-
cy nieprawidłowościach – dobrowolnie podejmowali 
odpowiednie kroki naprawcze. Do takich nieprawi-
dłowości należały np. błędy formalne w deklaracji 
zgodności lub instrukcji, niemające jednak bezpo-
średniego wpływu na bezpieczeństwo użytkowni-
ków. W efekcie tych dobrowolnych działań jeszcze

w trakcie trwania czynności kontrolnych – zlikwido-

wane zostały uchybienia dotyczące 181 wyrobów 
(144 maszyn i innych urządzeń technicznych oraz
37 środków ochrony indywidualnej).

Działania prowadzone przez Państwową Inspek-

cję Pracy wspólnie ze służbą celną są istotnym 

elementem nadzoru rynku, gdyż wskutek negatyw-

nej opinii inspektora pracy całe dostawy wyrobów 

niespełniających wymagań przepisów zostają za-

trzymane zanim trafią do pracowników. Warto przy 
tym podkreślić, iż liczba wydawanych przez inspek-
torów pracy opinii wykazuje wyraźną tendencję 
wzrostową.

Niezależnie od kontroli, inspektorzy pracy podej-
mowali działania edukacyjno-promocyjne. Problema-
tyka oceny zgodności prezentowana była podczas 
spotkań i seminariów. Inspektorzy pracy udzielali 
też porad w trakcie kontroli i w siedzibach inspekcji 
oraz przekazywali specjalnie opracowane publikacje 
poświęcone zasadniczym wymaganiom dla środków 
ochrony indywidualnej, maszyn i innych urządzeń 
technicznych. Wybrane informacje w zakresie nadzo-

ru rynku dostępne są również na stronach interneto-
wych okręgowych inspektoratów pracy.

Analiza wyników kontroli wskazuje, że poziom 
przestrzegania przepisów dotyczących wymagań 
zasadniczych dla maszyn i urządzeń oraz środków 
ochrony indywidualnej jest zróżnicowany.

W ocenie inspektorów pracy przyczyną niepra-
widłowości jest ciągle niewystarczająca znajomość 
obowiązujących przepisów lub niewłaściwa ich inter-
pretacja. Zarówno producenci, importerzy, dystrybu-
torzy, jak i pracodawcy nabywający środki ochrony 
indywidualnej czy maszyny i urządzenia techniczne, 
nie mają dostatecznej wiedzy w kwestii wymogów, 
jakie powinny te wyroby spełniać. Dodatkowo in-
formacje o nowelizacji dyrektyw i związanych z nimi 
krajowych przepisów oraz norm zharmonizowanych –
do wielu producentów oraz pracodawców, szcze-
gólnie z małych lub średnich firm, nie docierają lub 
docierają z dużym opóźnieniem. 

Inspektorzy pracy wskazują także na problemy 
związane z nieprecyzyjnymi zapisami w ustawie o sys-
temie oceny zgodności. Trudności organom kontroli 
przysparza zwłaszcza brak przepisów regulujących 
dobrowolne działania podejmowane przez podmio-
ty wprowadzające zakwestionowane wyroby do ob-
rotu lub zajmujące się ich dystrybucją. Przy dobrej 
współpracy zainteresowanych stron możliwe jest 
bowiem szybkie i skuteczne eliminowanie nieprawi-
dłowości w trybie uproszczonym na etapie kontroli 
wyrobu. 

Wyniki działań Państwowej Inspekcji Pracy w ob-
szarze nadzoru rynku wskazują na konieczność: 
 doprecyzowania przepisów ustawy z dnia 30 sierp-

nia 2002 r. o systemie oceny zgodności – w zakre-
sie działań dobrowolnych podejmowanych przez 
podmioty odpowiedzialne za nieprawidłowości 
dot. wyrobów;

 ścisłej współpracy z innymi organami wyspecjali-
zowanymi w zakresie kontroli wyrobów objętych 
dyrektywami nowego podejścia oraz z organami 
celnymi – w odniesieniu do wyrobów importo-
wanych spoza europejskiego obszaru gospodar-
czego;

W 2008 r. organy celne zwróciły się do Państwo-
wej Inspekcji Pracy o opinię w sprawie 99 wyrobów 
importowanych spoza europejskiego obszaru go-
spodarczego, co do których zachodziło podejrzenie, 
że mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa użytkowników. W 97 przypadkach inspektorzy 
pracy wydali opinie negatywne, w związku z czym 
niezgodne z wymaganiami wyroby (m.in. równiar-
ka produkcji kanadyjskiej, minikoparka produkcji 
USA, giętarko-krawędziarka oraz okulary ochronne 
i kamizelki ostrzegawcze produkcji chińskiej) nie 
zostały w ogóle dopuszczone do obrotu na polskim 
rynku lub zostały dopuszczone po usunięciu stwier-
dzonych uchybień.

Wyroby wytwarzane przez producentów
o ugruntowanej, zazwyczaj wieloletniej pozycji na 
rynku, spełniają wymogi w zakresie konstrukcji
i budowy, są poprawnie oznakowane i poddane 
właściwej procedurze oceny zgodności. Obok 
nich, w obrocie dostępne są wyroby nieprawidło-
we, którym nie towarzyszą odpowiednia dokumen-
tacja i instrukcje przeznaczone dla użytkowników. 
Najwięcej takich wyrobów pochodzi spoza Unii 
Europejskiej. 
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 rozwijanie działań edukacyjno-informacyjnych 
na rzecz upowszechniania przepisów w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochro-
ny indywidualnej, maszyn i innych urządzeń 
technicznych (w tym dystrybucja wydawnictw 
promocyjnych). Działania te powinny być adre-
sowane zarówno do podmiotów produkujących
i importujących ww. wyroby, jak i do pracodaw-
ców dostarczających je pracownikom.

25.  Bezpieczeństwo pracowników 
narażonych na hałas
i drgania mechaniczne

Skontrolowano 530 zakładów, w których wystę-
pował hałas oraz 133 zakłady, gdzie zidentyfikowano 
drgania mechaniczne. W narażeniu na hałas zatrud-
nionych było prawie 31 tys. osób (44% ogółu zatrud-
nionych w kontrolowanych zakładach), w tym 11 tys. 
(35%) – w warunkach ekspozycji o wielkości powy-
żej najwyższego dopuszczalnego natężenia (NDN). 
Na drgania mechaniczne narażonych było ponad 
2 tysiące osób (8% ogółu zatrudnionych), z których 
ponad połowa pracowała w narażeniu na drgania 
miejscowe. Wśród skontrolowanych zakładów, 49% 
stanowiły zakłady małe (do 49 pracowników), pro-
dukujące m.in. cement, wyroby z cementu, betonu 
i gipsu, tkaniny, oleje i tłuszcze roślinne, naczepy, 
pojazdy samochodowe oraz prowadzące działalność 
poligraficzną.

Nadal, podobnie jak w 2007 r., pracodawcy (16%) 
zatrudniają pracowników w godzinach nadliczbo-

wych na stanowiskach, na których występuje kilku-

krotne przekroczenie NDN hałasu lub drgań mecha-

nicznych. W ciągu miesiąca liczba takich nadgodzin 

dla 1 pracownika wynosiła czasem od 20 do ponad 
200, a w jednym z zakładów dotyczyło to około 50 
osób. Pracodawcy tłumaczyli się brakiem dostatecz-
nej liczby pracowników chętnych do pracy, a niekiedy 
wyrażali zdziwienie, że przepis zabrania im zatrud-
niania w nadgodzinach pracowników wykonujących 
prace w warunkach przekroczenia NDN. 

Prawie połowa kontrolowanych pracodawców 
powinna opracować i wdrożyć program organizacyj-

no-techniczny dot. ograniczenia narażenia na hałas 
oraz drgania mechaniczne. W porównaniu do roku 
poprzedniego trochę więcej pracodawców opra-
cowało taki program, odpowiednio 41% (w 2007 r.
– 34%) i 29% (w 2007 r. 26%). Często jednak zawie-
rał on bardzo ogólne wymagania, a nie plan dzia-
łań adekwatnych do analizy warunków pracy oraz 
poziomów emisji hałasu lub drgań mechanicznych,
z podaniem kalendarza ich realizacji. Pomimo bra-
ku programu, pracodawcy podejmowali jednak róż-
ne działania organizacyjno-techniczne ograniczają-
ce narażenie pracowników na hałas, np. instalowano 
osłony lub wymieniano park maszynowy, wprowa-
dzano dodatkowe przerwy w pracy. Najczęściej jed-
nak działania te nie miały charakteru kompleksowe-
go i systemowego. Należy zaznaczyć, że poziom 
hałasu w kontrolowanych zakładach niekiedy kilku-
krotnie (a nawet 50-krotnie) przekraczał NDN.

Podobnie jak w 2007 r., tylko niewielu pracow-
nikom (3%) – wykonującym pracę w warunkach 
przekroczenia wartości progu działania hałasu –
nie udostępniono środków ochrony indywidualnej 

słuchu (pracę w warunkach przekroczonego progu 
działania stwierdzono w 83% kontrolowanych zakła-
dów). Natomiast rękawic ochronnych przed drga-
niami miejscowymi nie miało aż 67% pracowników 
(w 2007 r. – 35%), co wynikało głównie z niewiedzy 
pracodawców i osób z nadzoru nt. występowania 
drgań mechanicznych o poziomie przekraczającym 
próg działania. 

Nadal przy doborze ochronników słuchu praco-
dawcy z reguły nie dysponowali wartościami niezbęd-
nymi do określenia tłumienia dźwięku ochronnika 
słuchu w odniesieniu do wartości poziomu dźwięku 
na stanowiskach pracy. Szczególnie jest to istotne, 
jeśli na stanowisku pracy występuje bardzo wysoki 
poziom natężenia hałasu, na przykład ponad 100 dB. 
W ocenie inspektorów pracy nadal trudne jest także 
ustalenie przez pracodawców, czy narażenie indywi-
dualne na drgania mechaniczne nie przekracza war-
tości NDN, ponieważ brakuje wskazówek, jak ustalać 
takie narażenie.

Udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 

nie miało 7% ocenianych stanowisk pracy (w 2007 r. 
– 6%). Należy jednak podkreślić, że – podobnie jak
w roku poprzednim – w ponad połowie kontrolowa-
nych zakładów ocena ta dokonywana była bardzo 
powierzchownie i często nieadekwatnie do istnieją-

Podkreślić należy, że w roku sprawozdawczym, 
w porównaniu do roku poprzedniego, inspektorzy 
pracy aż czterokrotnie częściej stwierdzali niedo-

konywanie przez pracodawców pomiarów hała-

su (21%) i 2,5 krotnie częściej – pomiarów drgań

mechanicznych (25%). Ponadto w niektórych za-
kładach, w których dokonano pomiarów, ocena 
narażenia pracowników nadal budziła wątpliwości 
inspektorów, ponieważ czas ekspozycji na hałas 
lub drgania mechaniczne był zaniżany w stosunku 
do czasu faktycznego. Zaniżony czas ekspozycji 
pozwala pracodawcy na uzyskanie niższego wy-
niku końcowego, mieszczącego się poniżej NDN, 
co zwalnia go m.in. z opracowania i wdrożenia pro-
gramu działań organizacyjno-technicznych, nadzo-
rowania stosowania przez pracowników środków 
ochrony słuchu oraz zgłoszenia tych pracowników 
do ZUS. 


