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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 
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107 zakładów zatrudniających od 1 do 9 pracow-
ników, 109 zakładów – od 10 do 49 pracowni-
ków, 111 zakładów – od 50 do 249 pracowników
i 60 zakładów – o zatrudnieniu minimum 250 pracow-
ników.

Skontrolowano około 200 bibliotek (publicznych, 
szkolnych, uczelnianych i innych), 153 archiwa i in-
stytucje prowadzące usługi archiwalne, a ponadto 
m.in. archiwa szpitalne i archiwa sądów.

Ustalenia inspektorów wskazują na dużą skalę 
nieprawidłowości. Uwagę zwraca nagminne pomija-

nie zagrożeń biologicznych zarówno w programach 

szkoleń bhp, jak i w instrukcjach bhp oraz pierw-

szej pomocy, a także w skierowaniach na badania pro-

filaktyczne i w ocenie ryzyka zawodowego. Świadczy 
to o braku u pracodawców świadomości występują-

cych w zakładzie zagrożeń czynnikami biologiczny-
mi. Konsekwencją jest niezapewnienie koniecznych 
środków ochrony indywidualnej oraz środków do 
odkażania skóry i błon śluzowych.

Zastrzeżenia budził również stan techniczny po-

nad 26% pomieszczeń, w których wykonywano pra-
cę, w szczególności ze względu na zawilgocenie
i zagrzybienie ścian, pylenie podłóg, niedostateczną 
wentylację (22% obiektów). Trudne warunki pracy 
w archiwach i bibliotekach wynikają nie tylko ze 
wspomnianych zagrożeń biologicznych, ale również 
z niespełnienia podstawowych wymogów bezpie-
czeństwa w używanych obiektach – niestabilne re-
gały, zatarasowane przejścia do stanowisk pracy, 
niezabezpieczone lub nieoznakowane przeszkody
w ciągach komunikacyjnych.

Wykres 60. Przestrzeganie przepisów bhp dotyczących szkodliwych czynników biologicznych
w archiwach i bibliotekach – naruszenia przepisów
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W ocenie pracodawców na stwierdzone przez 
inspektorów pracy nieprawidłowości, rzutują przede 
wszystkim:
– wysokie koszty szkoleń, oceny ryzyka, badań 

identyfikacyjnych czynników biologicznych oraz 
odkażania;

– brak publikacji nt. szkodliwych czynników biolo-
gicznych;

– brak środków finansowych uniemożliwiający ko-
rzystanie z wykwalifikowanej służby bhp;

– niejednoznaczność zapisu § 7 ust. 9 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 roku 
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych 
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na
te czynniki, dotyczącego konieczności przepro-
wadzenia badań na obecność szkodliwego czyn-
nika biologicznego. 
Natomiast inspektorzy pracy, podsumowując

wyniki kontroli, wskazują zwłaszcza na:
– niski poziom wiedzy pracodawców w zakresie 

obowiązujących przepisów i skutków działania 
czynników biologicznych na zdrowie pracownika;

– powszechne bagatelizowanie zagrożeń wynika-
jące z przeświadczenia, że tzw. prace biurowe 
są bezpieczne, a także – lekceważenie zagrożeń 
wynikających ze złego stanu obiektów, w których 
wykonywana jest praca.

Podczas kontroli inspektorzy przekazywali pra-
codawcom materiały informacyjne na temat oceny 

ryzyka oraz udzielili 670 porad technicznych i 312 
porad prawnych. W 14 zakładach poinformowali 
przedstawicieli związków zawodowych i służby bhp 
o sposobach oceny ryzyka. Do Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych Skarbu Państwa oraz Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego skierowali pisma do-
tyczące złego stanu technicznego kontrolowanych 
obiektów. Ponadto o trudnych warunkach pracy spo-
wodowanych złym stanem technicznym obiektów poin-
formowany został dyrektor urzędu marszałkowskiego.

Zgodnie z dyrektywą 2000/54/WE pracodawca 
ma obowiązek ustalić i ocenić zagrożenie stwarzane
w miejscu pracy przez szkodliwe czynniki biologicz-
ne. Dla pracowników omawianej grupy zakładów
największe zagrożenie stanowią grzyby i pleśń. Nie-
stety, w praktyce taka ocena ciągle nastręcza trud-
ności. Przykładowo – interpretacja stężenia pleśni
w atmosferze środowiska pracy zależy od wilgotno-
ści, pory roku, czy nawet od pory dnia, a ponadto 
brak jest standaryzowanych metod próbkowania
i pomiarów.

Należy oczekiwać, że prace zainicjowane przez 
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie dotyczące zawo-
dowej ekspozycji na bioaerozole, przyczynią się do 
ustanowienia norm Wspólnoty Europejskiej umożli-
wiających wdrożenie dyrektywy 2000/54/WE.

Z uwagi jednak na przypuszczalnie długi okres 
tworzenia tych standardów, celowe wydaje się usta-
nowienie przepisu regulującego bezpieczeństwo i hi-
gienę pracy w archiwach będących pomieszczeniami 
stałej pracy, z określeniem wymagań dotyczących 
pomieszczeń, temperatury, wilgotności, środków 
ochrony (zarówno zbiorowej jak i indywidualnej) oraz 
wyposażenia stanowisk pracy.

27.  Ocena i dokumentowanie
ryzyka zawodowego w zakładach
o znacznym stopniu zagrożeń 
zawodowych

Skontrolowano 825 pracodawców, zatrudniają-
cych prawie 91,7 tys. pracowników, w tym 31,9 tys. 
kobiet oraz 3 299 pracowników młodocianych. Były
to zakłady pracy prowadzące różnorodną działal-
ność, charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem wy-
padkowości lub zapadalności na choroby zawodowe. 
Największą grupę (37% ogółu zakładów) stanowiły 
małe firmy, zatrudniające od 10 do 49 pracowników 
oraz mikroprzedsiębiorstwa (28%), zatrudniające do 
9 pracowników. 

Do oceny ryzyka zawodowego pracodawcy naj-
częściej wykorzystywali metodę opisaną w normie
PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny
ryzyka zawodowego oraz jakościową metodę oceny ry-
zyka zawodowego w miejscu pracy Risc score (war-
tościowanie ryzyka). Z ustaleń inspektorów pracy 
wynika, że w co 7. zakładzie pracy nie określono 
metody szacowania poziomu ryzyka zawodowego 
i kryteriów jego oceny. Nieprawidłowości w zakresie 
oceny ryzyka zawodowego występowały już na eta-
pie przygotowań do tego procesu, generując kolejne 
błędy. 

Wspomniane uchybienia polegały przede wszyst-
kim na niesporządzeniu wykazu stanowisk pracy, 
których ocena miała dotyczyć (21% kontrolowanych 
zakładów), na nieokreśleniu w dokumentach zakła-
dowych (np. w regulaminie pracy) sposobu poinfor-
mowania pracowników o zagrożeniach i ryzyku zawo-
dowym występującym na stanowiskach pracy (26%), 
a także niekonsultowaniu z pracownikami sposobu 
przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz in-
formowania o nim (35%). Niepokojące jest, że w co

3. kontrolowanym zakładzie nie zebrano aktualnych 

informacji niezbędnych do dokonania prawidłowej 

oceny ryzyka, najczęściej w zakresie obowiązujących 
przepisów, badań i pomiarów czynników szkodli-
wych występujących w środowisku pracy, pomiarów 
elektrycznych, dokumentacji technicznej i dokumen-
tacji z przeglądów użytkowanych maszyn i urzą-
dzeń technicznych oraz zaistniałych wypadków przy 
pracy. 


