
SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2008 r.

136

 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. 
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cych warunków. Nie uwzględniano w niej niektórych 
istotnych elementów, np. informacji o poziomie
i czasie narażenia, a także interakcji między hałasem
i drganiami mechanicznymi, ponieważ nadal niezna-
na jest ta zależność. Ponadto informacje o czasie 
trwania narażenia były niespójne z czasem narażenia 
udokumentowanym w sprawozdaniach z pomiarów 
hałasu (30% kontrolowanych zakładów) lub drgań 
mechanicznych (21%). Można stwierdzić, że praco-
dawcy wciąż formalnie oceniają ryzyko zawodowe na 
stanowiskach pracy, bez świadomości jego znacze-
nia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zatrudnio-
nych osób.

Informowanie pracowników o rodzajach zagro-

żeń wynikających z oddziaływania hałasu i drgań 
mechanicznych było efektywniejsze w porównaniu 
z rokiem poprzednim, ale nadal niewystarczające, 
w szczególności w małych zakładach. Na 1/5 kon-
trolowanych stanowisk pracy (w 2007 r. – 1/3), na 
których wielkości NDN hałasu zostały przekroczo-
ne, brak było oznakowania informującego o niebez-

pieczeństwie i o obowiązku stosowania ochronników 

słuchu. Zapewnienie odpowiedniego oznakowania 
nie wymaga dużych nakładów, a jego brak wynika 
wyłącznie z lekceważenia problemu. Ponadto 38% 
pracowników narażonych na hałas i drgania mecha-

niczne (w 2007 r. – 30%) poddano szkoleniom bhp 
nieuwzględniającym problematyki wskazanej w § 10 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierp-
nia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przy pracach związanych z narażeniem na hałas
lub drgania mechaniczne. Pracodawcy wciąż nie wie-
dzą, jak spełnić nałożony na nich w tym zakresie obo-
wiązek, bowiem mają wątpliwość, czy pracownikom 
narażonym na hałas i drgania mechaniczne należy 
organizować odrębne szkolenie, czy też wymienione 
zagadnienia powinny być przedstawione w ramach 
szkolenia bhp.

Pracodawcy na ogół wywiązują się z obowiązku 
zapewnienia opieki profilaktycznej pracownikom 
zatrudnionym w narażeniu na hałas i drgania mecha-
niczne. Zastrzeżenia budzi nadal jakość tych badań, 
bowiem lekarze nie otrzymują od pracodawców infor-

macji o hałasie na stanowisku pracy (26%, w 2007 r. 
– 23%) i drganiach mechanicznych (29%, w 2007 r. 
– 28%), w tym również o aktualnych wynikach badań 
i pomiarów. Współpraca pracodawców z lekarzami 
wykonującymi profilaktyczne badania lekarskie nadal 
jest sformalizowana i z reguły sprowadza się do 
przeprowadzenia badań i wydawania zaświadczenia. 
Lekarze najczęściej nie zapoznają się osobiście z wa-
runkami na stanowiskach pracy. 

Wykres 59. Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne 
– naruszenia przepisów
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W ocenie inspektorów pracy stwierdzone niepra-
widłowości w dużym stopniu wynikają z nieprzejrzy-
stej i skomplikowanej formy rozporządzenia MGiP,
na skutek połączenia problematyki hałasu i drgań 
mechanicznych w jednym przepisie, a także stoso-
wania zapisów niezrozumiałych dla pracodawców. 
Szkolenia w formie samokształcenia, z których coraz 
częściej korzystają, nie przynoszą oczekiwanych 
efektów ze względu na trudność w dokładnym za-
poznaniu się z wieloma materiałami przesłanymi 
przez firmy prowadzące taką działalność. Nie ma 
to jednak wpływu na otrzymanie zaświadczenia 
potwierdzającego odbycie szkolenia. Konsekwencją 
jest niski poziom wiedzy o zagrożeniach i sposobach 
bezpiecznego postępowania. 

Potwierdza się także niewystarczające zaanga-

żowanie osób wykonujących zadania służby bhp

w małych zakładach. Nie przeprowadzają one kon-
troli warunków pracy, nie informują pracodawców
o zagrożeniach zawodowych, nie analizują wyników 
pomiarów hałasu i drgań mechanicznych w kontek-
ście rzeczywistych warunków pracy, co prowadzi 
m.in. do wykonywania pomiarów tylko na niektórych
stanowiskach i zaniżania czasu ekspozycji, a w kon-
sekwencji do niewłaściwej oceny narażenia pracow-
ników. Pracodawcy świadomie to akceptują, bowiem 

niewielkim nakładem finansowym spełniają formal-

ny wymóg posiadania służby bhp, a jednocześnie 

osoby wykonujące to zadanie nie „przeszkadzają” 

im w działalności. Właściciele firm nadal skarżą się 
na brak bezpłatnych poradników nt. wymagań do-
tyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób 
wykonujących prace w narażeniu na hałas i drgania 
mechaniczne, zawierających praktyczne wskazówki 
rozwiązań minimalizujących to narażenie; podkreśla-
ją, że wciąż brakuje wskazówek, w jaki sposób stoso-
wać zapisy § 4 ust 1 i § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, 
dotyczące oceny ryzyka zawodowego i ustalania, czy 
narażenie indywidualne pracownika na hałas i drga-
nia mechaniczne nie przekracza wartości NDN. 

Ponadto pracodawcy, w szczególności zatrudnia-
jący do 9 osób, wskazują na duże koszty związane
z eliminowaniem (minimalizowaniem) hałasu lub drgań
mechanicznych oraz na brak ulg i innych mechani-
zmów finansowych, ułatwiających realizację tech-
nicznych programów naprawczych. Większość z nich
uważa także, że niemożliwe jest rozwiązanie u nich pro-
blemu ponadnormatywnego hałasu lub drgań mecha-
nicznych; nie wiedzą, jakie rozwiązania mogą być

zastosowane, w tym mniej kosztowne, jak np. syste-
matyczny nadzór nad eksploatacją maszyn i urządzeń. 

Ze względu na potrzebę ułatwienia zrozumienia 
i efektywniejszego stosowania przez pracodawców 
postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem 
na hałas lub drgania mechaniczne, Główny Inspektor 

Pracy wystąpił w 2008 r. do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z wnioskiem o nowelizację ww. przepisu, 
m.in. przez doprecyzowanie zapisów dotyczących 
doboru ochron słuchu, określenie trybu zapewnienia 
informacji i szkolenia w zakresie odnoszącym się do 
wyników oceny ryzyka zawodowego. Minister nie 
podzielił jednak poglądu GIP i poinformował, że nie 
będzie prac nad nowelizacją rozporządzenia. W tej 
sytuacji Państwowa Inspekcja Pracy wyraża stanowi-
sko, że pracodawcom należy udostępnić narzędzie, 
na przykład w formie praktycznych wytycznych, w ce-
lu ułatwienia stosowania ww. rozporządzenia. Powin-
ny one być napisane prostym i zrozumiałym językiem 
i zawierać praktyczne informacje ułatwiające ocenę 
ryzyka zawodowego, zgodnie z § 4 ust 1, a także 
przykłady ustalania narażenia indywidualnego, zwią-
zanego z występowaniem hałasu lub drgań mecha-
nicznych. Opracowanie i udostępnienie pracodaw-
com praktycznych wskazówek mieści się w celach 
zawartych w przedstawionej przez Radę Unii Europej-
skiej wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeństwa
i higieny pracy na lata 2007–2012.

Natomiast ze względu na nadal występujące nie-
prawidłowości związane z typowaniem przez praco-
dawców stanowisk pracy do pomiarów hałasu i drgań 
mechanicznych, a także manipulowanie wynikami 
oceny narażenia przez zaniżanie czasu ekspozycji 
podawanego w obliczeniach, konieczne jest doko-
nywanie przez Państwową Inspekcję Sanitarną pra-
widłowości oceny narażenia pracowników na hałas
i drgania mechaniczne w kontekście przedstawianych 
przez pracodawców wyników pomiarów, ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na podawany w obliczeniach 
czas ekspozycji. 

Nadal aktualny jest wniosek dotyczący nowelizacji 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania ba-
dań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.) doty-
czący m.in. uregulowania obowiązku przechowywa-
nia przez pracodawców kopii skierowań na badania 
profilaktyczne pracowników, a także wizytowania sta-
nowisk pracy przez lekarzy sprawujących profilaktycz-
ną opiekę lekarską nad pracownikami. Brak nowelizacji
w tym zakresie w dalszym ciągu generuje formalistycz-
ne podejście do profilaktycznych badań lekarskich.

26.  Kontrole przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczących szkodliwych czynników 
biologicznych w archiwach i bibliotekach

Przeprowadzono 393 kontrole w 391 zakładach, 
zatrudniających ponad 7,1 tys. pracowników, w tym 
ponad 5,5 tys. kobiet. Wśród kontrolowanych było 


