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padku wystąpienia nadgodzin – praca taka nie jest 
w żaden sposób rekompensowana. Z tych przyczyn, 
również w latach następnych PIP będzie prowadzić 
kontrole czasu pracy, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na ewidencjonowanie i rekompensowanie 
pracy w godzinach nadliczbowych.

3. Kontrole przestrzegania 
wymagań minimalnych w odniesieniu 
do maszyn i urządzeń technicznych 
(zakłady użytkujące sprzęt 
do tymczasowej pracy na wysokości)

Kontrole spełniania przez sprzęt do tymczasowej 
pracy na wysokości (pomosty robocze, wejścia z wy-
korzystaniem lin, drabiny, rusztowania itp.) minimal-
nych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przeprowadzono u 501 pracodawców, 
zatrudniających 35 tys. pracowników. Były to głównie 
małe i średnie zakłady pracy (od 1 do 9 pracowników 

– 44% oraz od 10 do 49 pracowników – 36%). Skon-
trolowano 1 273 sztuki sprzętu do tymczasowej pracy 
na wysokości: w tym 22% stanowiły drabiny, 58% 
– rusztowania, 7% – wejścia z wykorzystaniem lin 
oraz sprzęt do ustalania pozycji pracownika (uprzęże, 
ławeczki, linowe urządzenia krzesełkowe, zespoły ko-
twiczące itp.), a 13% – pozostały sprzęt do tymczaso-
wej pracy na wysokości. Podczas kontroli ustalono, 
że aż 81% pracodawców eksploatujących rusztowania 
udostępniło pracownikom sprzęt, który nie spełniał 
minimalnych wymagań bhp. Podobnie postąpiło 72% 
pracodawców eksploatujących wejścia z wykorzy-
staniem lin i sprzęt do ustalania pozycji pracownika; 
62% pracodawców eksploatujących drabiny oraz 
39% pracodawców eksploatujących pozostały sprzęt 
do tymczasowej pracy na wysokości. Większość 
kontrolowanych pracodawców nie dokonała udo-
kumentowanego przeglądu użytkowanego sprzętu 
do tymczasowej pracy na wysokości pod względem 
spełniania minimalnych wymagań (56%) oraz nie do-
konała oceny ryzyka zawodowego występującego na 
stanowiskach, na których jest on użytkowany (73%). 

poddanie pracowników badaniom lekarskim stwierdzającym brak 
przeciwwskazań do pracy na wysokości

poddanie pracowników szkoleniom bhp uwzględniającym 
zagrożenia związane z pracą na wysokości

dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

wyposażenie eksploatowanych przenośnych drabin w urządz. 
przeciwpoślizgowe lub w rozwiązania o równoważnej skuteczności

przeprowadzanie wstępnych kontroli sprzętu przed oddaniem go 
do eksploatacji

wyposażenie liny roboczej w ruchomy system zabezpieczenia 
pracownika przed upadkiem, który podąża za jego ruchami

wyposażenie liny roboczej w bezpieczne środki wejścia i zejścia 
oraz w samoblokujący się system zapobiegający upadkowi 

pracownika w przypadku utraty kontroli nad swoimi ruchami

przeprowadzanie okresowych kontroli sprzętu

rejestrowanie wyników kontroli sprzętu

wyposażenie eksploatowanych rusztowań w urządzenia 
ochronne

% pracodawców naruszających przepisy

Wykres 24. Spełnianie minimalnych wymagań bhp – sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości 
– naruszenia przepisów
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Należy zaznaczyć, że aż 21% pracodawców dopu-
ściło swoich pracowników do pracy bez wymaganych 
szkoleń bhp, mimo że z eksploatacją sprzętu do tym-
czasowej pracy na wysokości wiążą się bardzo duże 
zagrożenia.

Ponad połowa skontrolowanego sprzętu do tym-
czasowej pracy na wysokości (59%) nie spełniała 

minimalnych wymagań. Wśród nich najwięcej było 
rusztowań oraz wejść z wykorzystaniem lin i sprzętu 
do ustalania pozycji pracownika – odpowiednio 70% 
i 60%, a stosunkowo najmniej (chociaż skala zjawiska 
jest duża) drabin i pozostałego sprzętu do tymcza-
sowej pracy na wysokości – odpowiednio 48% i 30%. 
Należy zaznaczyć, że doprowadzenie tego sprzętu 
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do minimalnych wymagań w wielu przypadkach nie 
stanowiło dużego problemu. W szczególności przy 
rusztowaniach często sprowadzało się to do uzupeł-
nienia brakujących poręczy ochronnych, pomostów 
roboczych lub wykonania odpowiedniej liczby ko-
twień.

Najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy 
nieprawidłowości przedstawiono na wykresie.

Duża skala nieprawidłowości jest skutkiem braku 
działań dostosowawczych do wymagań minimal-
nych lub ich ograniczonego zakresu. Dostosowanie 
do minimalnych wymagań użytkowanego przez 
pracowników sprzętu do tymczasowej pracy na 
wysokości często jest niemożliwe i wiąże się z jego 
wycofaniem z eksploatacji, a zakup nowego stanowi 
znaczący wydatek. Pracodawcy jako podstawową 
przyczynę nieprawidłowości wskazują najczęściej 
brak środków finansowych potrzebnych na zakup 
nowych lub wymianę zużytych elementów rusztowań 
wpływających na bezpieczeństwo oraz wysokie kosz-
ty wprowadzania w pełni bezpiecznych rozwiązań 
technicznych i nowoczesnego sprzętu do pracy na 
wysokości. W związku z powyższym pracodawcy, 
którzy podjęli działania, ograniczyli się do usunięcia 
najmniej uciążliwych finansowo uchybień. Pozostawili 
natomiast nieprawidłowości wymagające większego 
zaangażowania finansowego i organizacyjnego. Inne 
przyczyny to: terminy narzucane przez inwestorów 
(powodujące brak czasu na montaż rusztowań po-
siadających wszystkie wymagane elementy); bardzo 
duża rotacja pracowników, zniechęcająca pracodaw-
ców do inwestowania w ich szkolenie i podnoszenie 
kwalifikacji, z jednoczesnym brakiem na rynku pracy 
osób z odpowiednimi kwalifikacjami oraz duża kon-
kurencja wymuszająca zmniejszanie kosztów prowa-
dzenia działalności. 

Wysoce niezadowalający stopień bezpieczeństwa 
pracy z wykorzystaniem sprzętu do tymczasowej 
pracy na wysokości wynika także – jak podkreślają 
inspektorzy – z niedbalstwa pracodawców, pracowni-
ków oraz – co budzi największy niepokój – służb bhp. 
Istotny tutaj jest brak nadzoru nad pracownikami bądź 
tolerowanie przez nadzór zagrożeń wynikających np. 
z nieprawidłowo zmontowanego rusztowania. O ile 
na dużych budowach, o rozbudowanej strukturze or-
ganizacyjnej, nieprawidłowości związanych z użytko-
waniem sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości 
w stosunku do ogólnej liczby tego sprzętu jest niewie-
le, to przy niewielkich przedsięwzięciach problem ten 

staje się poważny. Bardzo często prowadzone prace, 
pomimo iż należą do szczególnie niebezpiecznych, 
nie są nadzorowane bądź nadzór pełnią osoby o nie-
wystarczających kwalifikacjach i wiedzy. Powoduje 
to samowolne działania pracowników, którzy nie 
przestrzegają elementarnych przepisów i zasad bhp 
oraz lekceważą występujące zagrożenia. Problemu 
nie rozwiązuje także powierzenie zadań służby bhp 
specjaliście spoza zakładu pracy, gdyż jego rola, 
w wielu przypadkach, ogranicza się do przeprowa-
dzenia wstępnych szkoleń pracowników i dostarcze-
nia pracodawcy wymaganych przepisami dokumen-
tów. Służby te nie dokonują na bieżąco kontroli wa-
runków pracy. Nie bez znaczenia jest chęć obniżenia 
kosztów związanych z wykonywaniem działalności 
i skrócenia czasu trwania prac oraz przeświadczenie 
uczestników procesu budowlanego, że w warunkach 
budowy, gdzie sprzęt jest wielokrotnie montowany, 
demontowany i przenoszony w inne miejsce można 
stosować rozwiązania prowizoryczne.

Skala i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości 
wskazują na potrzebę:

kontynuowania kontroli spełniania minimalnych 
wymagań przez sprzęt do tymczasowej pracy na 
wysokości również podczas kontroli z zakresu 
bhp na budowach;
podjęcia działań informacyjnych w szkołach za-
wodowych i technikach budowlanych, celem pod-
niesienia świadomości przyszłych pracowników 
i pracodawców o prawach i obowiązkach wynika-
jących ze stosunku pracy, a także o zagrożeniach 
związanych z pracą na wysokości i sposobach ich 
minimalizowania; 
intensyfikacji działań promocyjnych, upowszech-
niających wśród jak najszerszego grona praco-
dawców i pracowników problematykę minimal-
nych wymagań, także przy wykorzystaniu środ-
ków masowego przekazu. 

4. Wzmożony nadzór w zakładach różnych 
branż charakteryzujących się największym 
nasileniem zagrożeń zawodowych

Z wieloletnich doświadczeń wynika, że systema-
tyczne działania kontrolne w zakładach charakteryzu-
jących się największym nasileniem zagrożeń zawo-
dowych pozwalają w dłuższym przedziale czasowym 
osiągnąć poprawę warunków pracy. W programie 
długofalowym na lata 2007–2009 wzmożonym nad-
zorem objęto 76 zakładów, w tym 37 zakładów które 
były objęte wzmożonym nadzorem również w latach 
2004–2006. Są to zakłady pracy różnych branż, 
w których szczególnie duże ryzyko zawodowe wyraża 
się wysokimi przekroczeniami norm czynników szko-
dliwych dla zdrowia, znaczną liczbą chorób zawodo-
wych oraz wysokimi wskaźnikami wypadkowości. 

Należy podkreślić, że w zakładach pracy – szcze-
gólnie małych – prace z użyciem sprzętu do tymcza-
sowej pracy na wysokości prowadzone są tak długo 
aż nastąpi jego uszkodzenie. Niestety, takie uszko-
dzenia bardzo często wiążą się z wypadkami osób 
eksploatujących sprzęt.




