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Podczas kontroli placówek handlowych inspekto-
rzy pracy zebrali informacje o wypadkach przy pracy, 
jakie miały miejsce w latach 2004–2006. Szczegóło-
we dane liczbowe zestawiono w tabeli. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:
– niedostateczna znajomość przepisów prawa pra-

cy lub ich niewłaściwe stosowanie i interpretacja;
– lekceważenie zagrożeń wypadkowych przez oso-

by z nadzoru;
– niewłaściwe wykonywanie zadań przez służbę 

bhp – na co, w ocenie inspektorów, miało wpływ 
jej scentralizowanie (np. instrukcje bhp lub tabele 
przydziału odzieży i obuwia roboczego, a także 
środków ochrony indywidualnej opracowywane 
były na szczeblu centralnym, bez uwzględniania  
potrzeb poszczególnych placówek);

– mała pojemność magazynów w stosunku do do-
staw towarów;

– brak stosownych instrukcji bhp na stanowiskach 
pracy. 

7. Zagrożenia u osób pracujących
w placówkach ochrony zdrowia przy 
ręcznych pracach transportowych

W 2007 r. skontrolowano 245 zakładów opieki 
zdrowotnej (175 zakładów opiekuńczo-leczniczych 
i 70 zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych) pub-
licznych i niepublicznych, zatrudniających ogółem 

Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r.

Liczba wypadków ogółem 51 65 64

w tym: śmiertelnych 0 0 0

ciężkich 0 0 1

Wskaźnik częstości 25 28 25

Wypadki przy pracy w placówkach sieci „Selgros” w latach 2004–2006

Jak wynika z powyższego zestawienia, wskaźnik 
częstości wypadków przy pracy w placówkach sieci 
„Selgros” jest bardzo wysoki – wynosił za rok 2006 
– 25, podczas gdy wskaźnik ten dla całej gospo-
darki narodowej wyniósł w 2006 r. 8,83, a dla sekcji 
„Handel i naprawy” – 4,69. Skutki tych wypadków 
miały jednak charakter lekkich urazów (w 2006 r. 
zanotowano w rejestrach tylko 1 wypadek ciężki).

Stwierdzono również, że zespoły powypadko-
we wskazywały zwykle przyczyny wypadków leżące 
po stronie pracowników (dot. ich niewłaściwych za-
chowań), a nie dostrzegały przyczyn organizacyj-
nych, takich jak: brak nadzoru nad wykonywaniem 
prac, zła organizacja pracy, niewyposażanie praco-
wników w środki ochrony indywidualnej, brak stoso-
wnych zapisów w instrukcjach wykonywania prac. 

42,7 tys. pracowników, w tym ponad 35 tys. kobiet. 
Z własnych kuchni korzystało 112 zakładów. W po-
zostałych zakładach posiłki przywożone były z ze-
wnątrz przez inne podmioty gospodarcze. Pralnie 
funkcjonowały w 47 zakładach. W pozostałych zakła-
dach prowadzenie usług pralniczych pracodawcy 
zlecili wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Przy 
pracach obciążających układ mięśniowo-szkieleto-
wy zatrudnionych było ogółem 5368 pracowników,
w tym przy pracach związanych z ręcznym dźwiga-
niem i przenoszeniem pacjentów – 3230 pracowni-
ków (głównie – pielęgniarki i sanitariuszki), a przy 
innych pracach związanych z ręcznym dźwiganiem 
ciężarów – 2138 pracowników, w tym 1350 salowych 
i sprzątaczek oraz 635 pracowników kuchni i 153 pra-
cowników pralni. 

W skontrolowanych zakładach w latach 2004–
–2006 wydarzyło się ogółem 1401 wypadków przy 
pracy (454 – w 2004 r., 434 – w 2005 r., 513 – w 2006 r.),
w tym 114 wypadków związanych z obciążeniem 
układu mięśniowo-szkieletowego (w 2004 r. – 24,
w 2005 r. – 40, w 2006 r. – 50). Poszkodowanych na
skutek obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego 
było ogółem 109 osób, w tym 104 kobiety – pielę-
gniarki i sanitariuszki, które uległy wypadkom 
podczas wykonywania prac związanych z podno-
szeniem i przenoszeniem pacjentów. Pozostałym
wypadkom uległy pracownice zatrudnione w kuch-
ni i pralni podczas dźwigania ciężarów (worków 
z warzywami, worków z bielizną) przekraczających 
wartości normatywne. Doznanymi urazami były głów-
nie urazy kręgosłupa na odcinku lędźwiowo-krzyżo-
wym i dyskopatie pourazowe kręgosłupa, a ponadto 
urazy rąk (nadgarstki, palce) i stóp. Urazy powypad-
kowe skutkowały w większości wypadków długo-
trwałymi zwolnieniami lekarskimi (nawet do 170 
dni), a łączna liczba dni niezdolności do pracy z po-
wodu wypadków wyniosła 7456. Zespoły powypad-
kowe – jako przyczyny większości wypadków – po-
dały wykonywanie pracy w niedostatecznej obsadzie 
(jednoosobowo) i brak ostrożności. W 6 protokołach 
powypadkowych zespół powypadkowy wskazał ja-
ko jedną z przyczyn brak urządzeń pomocniczych 
ułatwiających podnoszenie i przemieszczanie pacjen-
tów i we wnioskach profilaktycznych zalecił ich zakup. 
W pozostałych wnioskach profilaktycznych zalecano 
z reguły wykonywanie prac związanych z dźwiganiem 
pacjentów w zwiększonej obsadzie osobowej oraz 
omówienie wypadku z pracownikami podczas szko-
lenia bhp. W 16 protokołach powypadkowych zespół 
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nie sformułował żadnych wniosków profilaktycznych, 
co skutkowało brakiem konkretnych działań ze strony 
pracodawców w celu wyeliminowania przyczyn wy-
padków przy pracy.

Szczegółowe informacje nt. najistotniejszych nie-
prawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przed-
stawia wykres.

Wyniki kontroli wskazują, że najistotniejszym pro-
blemem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pie-
lęgnacyjno-opiekuńczych przy wykonywaniu prac 
związanych z ręcznym dźwiganiem ciężarów, w tym 
osób, jest niedostateczne uświadomienie pracowni-
kom zagrożeń, jakie wiążą się z wykonywaną pracą 
oraz sposobów przeciwdziałania nadmiernym obcią-
żeniom układu mięśniowo-szkieletowego.

Pielęgniarki twierdzą, że system kształcenia tej 
grupy zawodowej w sposób marginalny traktuje 
zagadnienia ergonomii i nadmiernego obciążenia 
układu mięśniowo-szkieletowego personelu pielę-
gniarskiego, skupiając się głównie na bezpieczeń-
stwie i zaspokojeniu potrzeb pacjentów. Problem jest
tym większy, że prowadzenie szkoleń bhp w zakła-
dach z reguły zlecane jest firmom zewnętrznym,
a programy szkoleń są często bardzo ogólne. W wie-
lu przypadkach są to programy ramowe, przepisa-
ne wprost z rozporządzenia w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, niedo-
stosowane do stanowisk i warunków pracy. Sytuację 
pogarsza niedokonanie lub niewłaściwe dokonanie 
oceny ryzyka. Brak udokumentowanej oceny ryzy-
ka zawodowego związanego z wykonywaną pracą 
stwierdzono w co trzecim zakładzie. Nagminne było 
nieuwzględnienie w dokonanej ocenie ryzyka za-
grożenia związanego z obciążeniem układu mię-
śniowo-szkieletowego pracowników. Często opra-
cowanie oceny ryzyka było zlecane firmom zewnętrz-
nym, które nie uwzględniały wszystkich zagrożeń 
występujących na danym stanowisku pracy, w tym 
także zagrożeń wynikających z obciążenia układu 
mięśniowo-szkieletowego. Niestety wielu pracodaw-
ców w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielę-
gnacyjno-opiekuńczych do dokonania oceny ryzyka 
zawodowego nadal podchodzi formalnie. Nie traktują 
oni tego procesu jako źródła informacji niezbędnych 

Wykres 48. Zagrożenia u osób pracujących w placówkach ochrony zdrowia
przy ręcznych pracach transportowych – naruszenia przepisów 

wyposażenie budynku wielokond. w dźwig osobowy dostos. do 
przewozu chorych na noszach i wózkach transport.

zapewnienie na zmianach robocz. obsady
personelu pielęgniarskiego odpowied. do liczby pacjentów 

wymagaj. szczególnej opieki
uwzględn. ćwiczeń praktycz. w zakresie bezpiecz. podnosz.

i przenosz. pacjentów w czasie szkol. wstęp.
pielęgn. i sanitariuszy

urządzenia pomocnicze do podnoszenia
i przemieszczania pacjentów

możliwość wyprowadz. łóżka z pokoju
bez konieczności przesuwania innych łóżek

zamieszczanie w skierowaniach na badania informacji
o wykonywaniu pracy w warunkach obciążających

układ mięśniowo-szkieletowy

instrukcje dot. bezpiecznego ręcznego podnoszenia
i przenoszenia pacjentów

ustawienie łóżek w sposób umożliwiający dostęp z trzech stron, 
w tym z dwóch dłuższych

uwzględnianie zagrożeń dot. obciążenia układu mięśniowo-
-szkieletowego w programach szkoleń

uwzględnianie zagroż. obciążeniem układu mięśn.-szkielet.
w ocenie ryzyka dla stanowisk pielęgniarek i sanitariuszy
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Większość pracodawców nie uwzględniła w pro-
gramach szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy – zagrożeń związanych z obciążeniem 
układu mięśniowo-szkieletowego, a w co trzecim 
zakładzie nie przeszkolono pracowników, których 
praca wiąże się z dźwiganiem ciężarów, w tym 
pacjentów – w zakresie bezpiecznego wykonywa-
nia tych prac. W co czwartym zakładzie, w którym 
pracowników przeszkolono, nie było jednak ćwi-
czeń praktycznych w zakresie prawidłowych spo-
sobów wykonywania ręcznych prac transportowych, 
w tym związanych z podnoszeniem i przenoszeniem 
pacjentów.
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do planowania działań korygujących i zapobiegaw-
czych w celu poprawy warunków pracy. Zastrzeżenia 
inspektorów budziła również w wielu przypadkach 
służba bhp, która nie wypełniała swoich obowiązków 
ustawowych.

Następnym problemem rzutującym na stan bez-
pieczeństwa przy wykonywaniu ręcznych prac trans-
portowych jest niewłaściwy sposób przeprowadzania 
profilaktycznych badań lekarskich pracowników za-
trudnionych przy podnoszeniu i przenoszeniu cię-
żarów, w tym osób. Inspektorzy pracy stwierdzili, że
w ponad 40% zakładów pracodawcy nie zamiesz-
czają w skierowaniach na badania informacji o wy-
konywaniu pracy w warunkach obciążających układ 
mięśniowo-szkieletowy oraz że lekarze sprawujący 
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami 
nie przeprowadzają  wizytacji stanowisk pracy. 

Podkreślić należy, że w ponad połowie skon-
trolowanych zakładów ustawienie łóżek pacjentów 
nie zapewnia personelowi medycznemu możliwości
dostępu do łóżek z trzech stron, w tym z dwóch dłuż-
szych. Natomiast w 40% zakładów nie zapewnione 
są wymagane odległości pomiędzy łóżkami a mo-
dularna szerokość pokoi łóżkowych uniemożliwia
wyprowadzenie każdego łóżka bez konieczności 
przesuwania innych łóżek. Poważnym utrudnieniem
przy przemieszczaniu pacjentów jest także, stwier-
dzony w co szóstym zakładzie, brak w budynku 
wielokondygnacyjnym dźwigu osobowego przy-
stosowanego do przewozu chorych na noszach 
lub wózkach transportowych. Wprawdzie więk-
szość pracodawców w celu dostosowania budyn-
ków, w których funkcjonują zakłady opiekuńczo-
-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, do wymagań 
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać
 pod względem fachowym i sanitarnym pomieszcze-
nia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, opra-
cowała programy dostosowawcze ujmując w nich 
także wyposażenie obiektów w wymagane dźwigi; 
należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z ww. rozpo-
rządzeniem pracodawcy mają czas na dostosowa-
nie zakładów do określonych w nim wymagań do
31 grudnia 2012 r. Z tego względu inspektorzy pra-
cy nie regulowali decyzjami nieprawidłowości ujętych 
w programach dostosowawczych.

Nadmierne obciążenia układu mięśniowo-szkie-
letowego personelu wynikają także z niedosta-
tecznego wyposażenia zakładów w sprzęt ułatwia-
jący wykonywanie czynności związanych z pod-
noszeniem i przenoszeniem pacjentów. Brak lub 
niewystarczającą liczbę sprzętu pomocniczego uła-
twiającego podnoszenie i przenoszenie pacjentów 
(rolek, mat ślizgowych, podnośników, pionizatorów, 
mobilnych wózków – wanien) stwierdzono w niemal 
40% zakładów. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż 
w wielu przypadkach, pomimo posiadania przez 
zakłady urządzeń pomocniczych służących do pod-

noszenia i przemieszczania osób leżących (w tym 
podnośników mechanicznych), sprzęt ten nie zawsze 
był wykorzystywany. Jest to skutek zarówno braku 
umiejętności posługiwania się nim przez pracowni-
ków, jak również lęku pacjentów przed korzystaniem 
z takich rozwiązań technicznych. 

Przyczyny nieprawidłowości w ocenie praco-
dawców:
– brak dostatecznych środków finansowych na 

prowadzenie działalności podstawowej, w tym 
również na zakup nowego i wymianę przestarza-
łego sprzętu;

– niejednoznaczne regulacje prawne, połączone 
z niedostosowaniem ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej do przepisów ogólnie obowiązują-
cych; 

– prowadzenie działalności zakładu w obiektach 
niespełniających wymagań określonych w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomiesz-
czenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej;

– trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry 
medycznej i odpowiednich osób do zatrudnienia 
w zakładzie na stanowiskach pielęgniarek i sani-
tariuszy;

– nierzetelne wykonywanie obowiązków przez oso-
by, którym zlecono wykonywanie zadań służby 
bhp, opracowanie programów szkoleń z dziedzi-
ny bhp, dokonanie oceny ryzyka zawodowego, 
opracowanie instrukcji stanowiskowych. 
Inspektorzy pracy wskazują ponadto na takie 

przyczyny jak:
– brak dostatecznych środków finansowych na dos-

tosowanie pomieszczeń i stanowisk pracy do ak-
tualnie obowiązujących przepisów oraz na zakup 
nowych urządzeń technicznych i innych środków 
pomocniczych ułatwiających pielęgnację pacjen-
tów oraz ograniczających do minimum wysiłek 
fizyczny;

– niska świadomość pracodawców, osób kierują-
cych pracownikami oraz pracowników służb bhp 
na temat zagrożeń układu mięśniowo-szkieleto-
wego pracowników, wykonujących ręczne prace 
transportowe; 

Należy podkreślić, że wykonywanie przez ko-
biety (pielęgniarki i sanitariuszki) prac zwią-
zanych z dźwiganiem pacjentów, bez stosowa-
nia urządzeń pomocniczych, w niewystarczającej 
obsadzie osobowej i nieznajomości prawidłowych 
technik podnoszenia i przenoszenia pacjentów po-
woduje, że przestrzeganie dopuszczalnych norm 
dźwigania w zakładach opiekuńczo-leczniczych
i pielęgnacyjno-opiekuńczych przez tę grupę za-
wodową staje się praktycznie niemożliwe.
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– często zmieniające się, niespójne przepisy doty-
czące wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, co utrud-
nia realizację programów dostosowawczych;

– niedostateczna znajomość przepisów bhp przez 
pracodawców i pracowników służby bhp;

– brak należytej dbałości o sprawy związane z bez-
pieczeństwem i higieną pracy zwłaszcza w od-
niesieniu do wymagań formalnoprawnych, m.in.  
opracowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych zwią-
zanych z przenoszeniem i podnoszeniem osób, 
dokonania oceny ryzyka zawodowego oraz infor-
mowania o ryzyku;

– nieuwzględnianie w programach szkolenia pie-
lęgniarek – zagrożeń związanych z obciążeniem 
układu mięśniowo-szkieletowego.

Wyniki przeprowadzonych kontroli uzasadniają 
potrzebę:

upowszechniania wiedzy o zagrożeniach wynika-
jących z obciążenia układu mięśniowo-szkiele-
towego i sposobach ochrony przed nimi. (Pań-
stwowa Inspekcja Pracy opracowała publikację 
pt: „Jak chronić układ mięśniowo-szkieletowy 
podczas pracy” oraz plakat i ulotkę na temat bez-
piecznej opieki nad chorym bez narażania się na 
obciążenie mięśniowo-szkieletowe, które wydano 
w sierpniu 2007 r. w ramach zorganizowanej przez 
SLIC europejskiej kampanii „Mniej dźwigaj”. Ma-
teriały te zostały rozpowszechnione w zakładach 
opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej);
poszerzenia programów kształcenia pielęgnia-
rek o zagadnienia dotyczące bezpiecznych spo-
sobów i technik dźwigania, w tym pacjentów,
z uwzględnieniem zajęć praktycznych.

8. Przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
w stacjach autogazu

W 2007 r. skontrolowano 788 stacji paliw płyn-
nych prowadzących dystrybucję autogazu. Pracowało
w nich łącznie 5,6 tys. pracowników, w tym 57% z nich 
przy obsłudze urządzeń i instalacji gazu płynnego.

Co czwarta skontrolowana w 2007 r. stacja prowa-
dziła działalność na zasadach ajencyjnych, 31% przy-
należało do sieci koncernów naftowych (Orlen, Shell, 
BP, Statoil, Lotos itd.), zaś 5% stanowiły podmioty 
samozatrudniające się. W 62% stacji, poza dystrybu-
cją autogazu, sprzedawano benzynę i olej napędowy, 
a w 85% – gaz płynny propan-butan w butlach. Co 
druga skontrolowana stacja pracowała całodobowo. 
Na terenie co piątej stacji znajdowały się obiekty,
w których prowadzono działalność gastronomiczną 
(bar lub restaurację), zaś w 2/3 – handlową (sklep). 

Kontrolujący ujawnili – podobnie jak w latach ubie-
głych – przypadki eksploatowania stacji autogazu 
bez wymaganych koncesji i decyzji właściwych 
organów państwowych. Co trzynasta skontrolowa-
na stacja funkcjonowała bez decyzji administracji 
terenowej zezwalającej na jej użytkowanie. Również 
w co trzynastej ujawniono brak wymaganej konce-
sji Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami,
a pracodawca co ósmej stacji nie dopełnił obowiąz-
ku zawiadomienia na piśmie Państwowej Inspekcji 
Pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej dzia-
łalności. W 27 stacjach eksploatowano urządzenia 
poddozorowe (głównie zbiorniki ciśnieniowe LPG) 
bez stosownej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego. 
Zauważyć należy, że w stosunku do lat ubiegłych 
liczba naruszeń prawa w tym zakresie uległa zmniej-
szeniu.

Wprawdzie zarysowują się pewne symptomy 
poprawy przestrzegania przepisów prawa, to jed-
nak stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nie moż-
na uznać za zadowalający. 

Porównanie powszechnie występujących niepra-
widłowości przedstawiono na wykresie.

Stwierdzono także wiele innych nieprawidłowości, 
mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników 
stacji oraz osób kupujących gaz lub znajdujących się 
w pobliżu stacji. Przykładem nieprawidłowości ujaw-
nionych w 2007 r. mogą być m.in.: 
– eksploatowanie w 26 stacjach w strefach zagro-

żonych wybuchem – urządzeń w wykonaniu zwy-
kłym, a nie w wykonaniu przeciwwybuchowym;

– nieprzeprowadzenie w co drugiej stacji autogazu 
– na 432 stanowiskach pracy, na których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa – okresowej oce-
ny ryzyka;

– brak w 65% stacji okresowo aktualizowanego, 
zgodnego z wymaganiami, dokumentu zabezpie-
czenia stanowisk pracy przed wybuchem;

– niepoinformowanie 774 pracowników o ryzyku 
związanym z wykonywaną pracą;

– brak w co czwartej stacji potwierdzenia pomia-
rami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim;

– niezapewnienie w co szóstej stacji właściwej 
ochrony odgromowej obiektów, w których takie 
instalacje są wymagane;

– niewyposażenie 144 odmierzaczy gazu płynnego 
na stanowisku tankowania pojazdów samocho-

Uwagę zwracają liczne przypadki zatrudnienia
w stacjach autogazu pracowników bez wymagane-
go szkolenia i kwalifikacji. Łącznie w latach 2005–
–2007 kontrolujący ujawnili, że szkolenia w zakresie 
bhp nie odbyło 1744 pracowników stacji autogazu, 
a 1124 – obsługiwało instalacje LPG pomimo braku 
dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych. 




