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29.  Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy

Skontrolowano 2 045 zakładów (zatrudniających 
łącznie 195 tys. pracowników), wśród których 40% 
stanowiły firmy zatrudniające do 9 pracowników,
33% – od 10 do 49 pracowników, 18% – od 50 do
249 pracowników i 9% – nie mniej niż 250 pracow-
ników.

Wyniki kontroli wskazują, że nadal w dużej części 
zakładów pracy dochodzi do przypadków nieza-
pewnienia pracownikom przeszkolenia w dziedzinie 
bhp. Nieprawidłowości polegające na dopuszczeniu 
do pracy bez instruktażu wstępnego dotyczyły 12% 
pracowników objętych kontrolą. Szkolenia okreso-
wego w wymaganym terminie nie zapewniono dla 
22% pracowników. Także prawie co czwarty kontrolo-
wany pracodawca nie posiadał aktualnego przeszko-
lenia w dziedzinie bhp. 

Należy zaznaczyć, że większą skalę nieprawidło-
wości stwierdzano w mniejszych zakładach, w któ-
rych czasem żaden z zatrudnionych pracowników nie 
był poddany szkoleniu. Niezgodne z prawem praktyki 

dopuszczania pracownika do pracy „na próbę”, a do-
piero po takim sprawdzeniu poddanie go szkole-
niu wstępnemu, stosował co dziesiąty kontrolowany 
pracodawca. Nieprawidłowość ta dotyczyła 3% pra-
cowników objętych kontrolą. „Rekordzistą” okazał się 
pracodawca, który zdecydował się poddać szkoleniu 
wstępnemu swoich pracowników dopiero po 5 latach 
od ich zatrudnienia.

Nadal często stwierdzano brak programów szko-

leń. Uniemożliwiało to inspektorom pracy ocenę 
adekwatności doboru tematycznego odbytych przez 
pracowników szkoleń do rzeczywistych warunków 
pracy (zagrożeń). Należy jednak zaznaczyć tenden-
cję spadkową skali tych uchybień. 

Inspektorzy pracy mieli również zastrzeżenia do 
programów, które pracodawcy posiadali. Częstym 
uchybieniem, mającym wpływ na jakość (wartość) 
szkolenia, było niedostosowanie programów szkoleń 

do specyfiki danego zakładu pracy oraz do rodzajów 
i warunków prac (zagrożeń) wykonywanych na po-
szczególnych stanowiskach pracy.

Prawie co czwarty pracodawca, organizujący 
szkolenie okresowe dla swoich pracowników we 
własnym zakresie, nie spełniał wymagań stawianych 
takim organizatorom. Główne zastrzeżenia doty-
czyły braku stosownej dokumentacji: dzienników 
zajęć, protokołów z przebiegu egzaminów, rejestru 
wydanych zaświadczeń. Dowodzi to nieprzywiązy-
wania należytej wagi do staranności prowadzonych 
szkoleń. W 2009 r. inspektorzy obejmą kontrolą,
w zakresie wymagań stawianych organizatorom, 
również jednostki zewnętrzne organizujące takie 
szkolenia. 

Przepisy zobowiązują pracodawcę do konsul-

towania z pracownikami lub ich przedstawicielami 
działań dotyczących szkolenia w dziedzinie bhp. 
Niestety, aż 29% kontrolowanych pracodawców nie 
współpracowało w tym zakresie z pracownikami. Do 
zaniechania konsultacji dopuszczano się zazwyczaj 
w zakładach, w których nie działały związki zawodo-
we. Bez współpracy pracodawcy z pracownikami nie 
jest możliwe ustalenie rzeczywistych potrzeb progra-
mowych w zakresie szkolenia. 

Nie wszyscy pracodawcy, na szczęście, łamią 
prawo dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp. W 16% 

kontrolowanych zakładów pracy inspektorzy pracy

nie stwierdzili uchybień w tym zakresie, na przykład 
w Zakładach Metalurgicznych „SILESIA” w Kato-
wicach czy w Toyota Motor Manufakturing Poland
w Wałbrzychu. 

Podobnie jak w poprzednich latach, inspektorzy 
pracy w ramach działalności prewencyjnej i promo-

cyjnej omawiali zagadnienia szkoleń w dziedzinie
bhp na różnych spotkaniach, konferencjach, semina-
riach organizowanych dla pracodawców, związków 
zawodowych, społecznych inspektorów pracy, pra-
cowników służb bhp. Prowadzili również prelekcje 
dla uczniów szkół zawodowych. 

Podczas kontroli inspektorzy udzielili licznych po-
rad dotyczących systemu szkoleń, ich organizacji, 
programów. Udostępniali listy z pytaniami służące 
pracodawcom do samokontroli wywiązywania się
z obowiązków w tym zakresie.

Temat szkoleń pracowników, z inicjatywy inspek-
torów pracy, poruszany był na łamach regionalnej 
prasy i w telewizji.

Właściwe przeszkolenie (zgodnie z przyjętym 
programem) ma istotny wpływ na bezpieczeństwo 
pracy. Jedną z przyczyn wypadku, w którym zginęło 
dwóch pracowników, była nieumiejętność wykony-
wania demontażu opony z dzielonej tarczy koła (nie 
znali oni podstawowej zasady, że niedopuszczalne 
jest luzowanie śruby zanim nie zostanie spuszczone 
powietrze z dętki). W programie instruktażu stanowi-
skowego, jaki odbyli ww. pracownicy, nie uwzględ-
niono bowiem zagadnień dot. wymiany ogumienia 
na tego typu kołach jezdnych. Pracownicy nie zosta-

li zatem poinstruowani, jak bezpiecznie wykonywać 

te czynności. Skutek był tragiczny.

Programy zazwyczaj były zbyt ogólne, a często 
ramowe – przekopiowane z rozporządzenia w spra-
wie szkoleń w dziedzinie bhp. Na przykład – w jed-
nym z zakładów usług leśnych program szkolenia 
okresowego pilarzy nie zawierał w ogóle zagadnień 
bhp przy pozyskiwaniu drewna.
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Wykres 63. Szkolenie w dziedzinie bhp – naruszenia przepisów

poddanie pracowników instruktażowi ogólnemu

dostosowanie programów szkoleń do rodzajów i warunków prac 
wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy

poddanie pracowników instruktażowi stanowiskowemu

szkolenie pracodawcy

spełnienie przez pracodawcę będącego organizatorem
szkolenia wymagań stawianych takim organizatorom

konsultacje z pracownikami zagadnień dot. szkolenia

posiadanie przez pracodawcę programów szkoleń

poddanie pracowników szkoleniu okresowemu
w wyznaczonym terminie

      % pracodawców naruszających przepisy        0  5    10     15    20     25   30  35    40    45

 2008      2007     2006

Źródło: dane PIP.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości po-
zostają te same, jakie rozpoznano podczas kontroli
w latach 2006–2007, a mianowicie:
– brak zainteresowania problematyką szkoleń 

wśród pracodawców (traktują oni szkolenia ja-
ko uciążliwą konieczność) i przyzwalanie pracow-
nikom na omijanie przepisów w tym zakresie;

– traktowanie szkolenia tylko w kategoriach kosz-
tów, co przekłada się na złą jego jakość (doko-

nuje się wyboru najtańszych usług, łączy się dużą 
liczbę pracowników z różnorodnych stanowisk 
pracy w jedną grupę i prowadzi się dla niej szko-
lenie według jednego programu);

– brak należytej kontroli procesu szkolenia przez 
osoby, którym zlecono wykonywanie zadań służ-
by bhp w zakładzie pracy (szczególnie w małych 
firmach);

– duża rotacja pracowników;
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– brak ustanowionego nadzoru merytorycznego 
nad jakością szkolenia świadczonego przez 
jednostki zewnętrzne działające w warunkach 
wolnego rynku.

Osiągnięcie wyraźnej poprawy w przestrzega-
niu przepisów dotyczących szkolenia w dziedzinie 
bhp wymaga dalszego prowadzenia kontroli, z rów-
noczesnym zintensyfikowaniem działań promocyj-
nych, przybliżających wymagania dotyczące proce-
su szkolenia, a także wskazujących korzyści płynące 
z rzetelnego wyszkolenia pracowników.

Ponieważ wiele wątpliwości budzi jakość szkoleń 
prowadzonych przez jednostki zewnętrzne, zostaną 
one również objęte kontrolą pod kątem spełniania 
wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie 
szkoleń w dziedzinie bhp.

30.  Przestrzeganie przepisów dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych

Przeprowadzono 4 420 kontroli w 3 767 zakła-
dach pracy lub ich jednostkach organizacyjnych 
zatrudniających osoby niepełnosprawne. W kontro-
lowanych zakładach pracowało ogółem 554,4 tys.
osób. Sprawdzono warunki zatrudnienia prawie

70,7 tys. osób niepełnosprawnych, z których 37 255 
posiadało lekki stopień niepełnosprawności. 

Kontrole związane były z wypełnieniem obowiąz-
ków zawartych w przepisach ustawy o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych. W zakładach aktywności zawodowej, 
zakładach pracy chronionej, zakładach ubiegających 
się o taki status lub go już posiadających lecz two-
rzących nowe jednostki organizacyjne – sprawdzono 
spełnienie wymogów bhp w obiektach i pomieszcze-
niach pracy, a także przystosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych stanowisk pracy, pomieszczeń 
higienicznosanitarnych, ciągów komunikacyjnych,
i również dostępność do nich. W zakładach, w któ-
rych opiniowano stanowiska pracy dla osób niepełno-
sprawnych – kontrolowano warunki pracy tych osób
oraz przystosowanie stanowisk pracy do ich potrzeb 
(zwłaszcza funkcjonalność stanowisk i zapewnienie 
właściwego oprzyrządowania). Badano także prze-
strzeganie szczególnych uprawnień osób niepełno-
sprawnych w zakresie zatrudnienia (m.in. czas pracy, 
urlopy dodatkowe). 

Skontrolowano 592 zakłady pracy chronionej
zatrudniające ponad 69 tys. pracowników (w tym
blisko 45,8 tys. pracowników niepełnosprawnych) 
oraz 12 zakładów aktywności zawodowej zatrud-
niających 662 osoby, w tym 487 niepełnosprawnych. 
W wyniku 3 797 kontroli, związanych ze spraw-
dzeniem spełniania wymogów ustawowych, inspek-
torzy pracy wydali 4 210 opinii, w tym 199 negatyw-
nych.

Wykres 64. Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej – naruszenia przepisów

badania lekarskie – wstępne, okresowe i kontrolne

praca w godzinach nadliczbowych

urlopy

szkolenia w zakresie bhp
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Źródło: dane PIP.


