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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. 



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2007 r.
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ochrona antyelektrostatyczna
w przestrzeniach zewnętrznych zagrożonych

wybuchem i pożarem

zapewnienie ochrony odmierzaczy
i zbiorników magaz. LPG przed najechaniem

na nie pojazdów

zabezpiecz. przed uszkodzeniami mechanicznymi zaworów
i krućców butli z gazem płynnym składowanych

na terenie stacji

 
dodatkowe kwalifikacje

 

szkolenie pracowników w dziedzinie bhp

ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

 
opracowanie i udostępnienie instrukcji bhp

dot. prowadzonych procesów technologicznych

oznakowanie stacji znakami drogowymi
i informacyjno-ostrzegawczymi

wyznaczenie i oznakowanie stref zagrożenia wybuchem

wyposażenie pracowników w odzież i obuwie ochronne
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dowych w zawory samoodcinające, zabezpiecza-
jące przed awaryjnym wyciekiem gazu;

– nieudostępnienie pracownikom co czwartej stacji 
instrukcji postępowania w sytuacjach awaryj-
nych;

– nieprzydzielenie 470 pracownikom odpowiednich 
środków ochrony indywidualnej;

– niepoddanie 286 pracowników profilaktycznym 
badaniom lekarskim.

Pracodawcy – podobnie jak w latach ubiegłych 
– jako przyczyny naruszeń prawa wskazywali naj-
częściej:
– znaczną liczbę obowiązujących regulacji praw-

nych, często wprowadzane do nich zmiany, zło-
żoność i niejednoznaczność przepisów oraz trud-
ności z właściwą ich interpretacją; 

– słabą kondycję finansową i wysokie koszty pracy; 
– ograniczone możliwości zatrudnienia w małych 

podmiotach gospodarczych odpowiednio wy-
kształconej kadry, również z powodu emigracji 
zarobkowej.
W ocenie inspektorów pracy ujawnione niepra-

widłowości w większości są wynikiem nieznajomości 
przez pracodawców przepisów oraz zasad bhp; ba-
gatelizowania zagrożeń (stosowanie niewłaściwych 
urządzeń elektroenergetycznych w strefach zagrożo-
nych wybuchem, brak skutecznego zabezpieczenia 
instalacji gazowych przed mechanicznym uszkodze-
niem przez tankujące pojazdy, niewłaściwe składo-
wanie butli z gazem, niewyposażenie pracowników
w rękawice chroniące dłonie przed odmrożeniem, an-
tyelektrostatyczną odzież ochronną i in.) oraz nieprzy-
wiązywania należytej wagi do niektórych wymogów 
przepisów (np. w zakresie stosowania określonych 
zabezpieczeń, barw i znaków ostrzegawczych, ozna-
kowania stref zagrożenia wybuchem, prowadzenia 
wymaganej dokumentacji, przestrzegania terminów 
okresowych przeglądów i instalacji).

Generalnie można stwierdzić, że coraz więcej 
jest stacji, w których nie zgłoszono zastrzeżeń do 
stanu parku maszynowego, natomiast stwierdzono 
nieprawidłowości formalnoprawne, np. brak instruk-
cji bhp, wymaganych dokumentów i ocen, a tak-
że niezapewnienie szkoleń, badań lekarskich, itd. 
Pracodawcy są bowiem coraz bardziej świadomi 
zagrożeń, jakie spowodować może eksploatacja 
niewłaściwie dobranych i konserwowanych urzą-
dzeń pracujących np. w strefach zagrożenia wybu-
chem. Zdają sobie także sprawę, że uszkodzenie 
parku maszynowego skutkować będzie przestojami 
w pracy, generując straty finansowe, co mobilizuje 
ich do utrzymania urządzeń w należytym stanie 
technicznym. Nadal nie doceniają jednak skutków, 
jakie mogą spowodować błędy ludzi niedostatecz-
nie przygotowanych do pracy. 

Niezależnie od zastosowanych środków praw-
nych inspektorzy PIP w ramach współpracy z innymi 
organami i instytucjami – uwzględniając ich właści-
wość rzeczową – skierowali w 110 sprawach pisma 
informujące o stwierdzonych podczas kontroli 
nieprawidłowościach. Kierowano je przede wszyst-
kim do powiatowych inspektoratów nadzoru budow-
lanego, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Dozoru 
Technicznego, powiatowych komend Państwowej 
Straży Pożarnej i Policji. 

W trakcie kontroli udzielono także ponad 4,9 tys. 
porad z zakresu prawa pracy, z czego 58% stanowiły 
porady dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Wyniki prowadzonych od kilku lat kontroli wska-
zują na konieczność przyspieszenia i zakończenia 
prac nad wprowadzeniem niezbędnych zmian legi-
slacyjnych, przede wszystkim do:

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 wrześ-
nia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozpro-
wadzaniu gazów płynnych;
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 ma-
ja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy pracow-
ników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na 
których może wystąpić atmosfera wybuchowa;
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lip-
ca 2001 r. w sprawie sprawdzania kwalifikacji wy-
maganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych. 
Główny Inspektor Pracy skierował do Ministra

Gospodarki (styczeń 2007) wystąpienie, w którym 
wskazał na pilną potrzebę wprowadzenia niezbęd-
nych zmian w obowiązujących rozporządzeniach. 
Do końca I kwartału 2008 r. sprawa nie została za-
łatwiona.

Niezbędne są również działania mające na celu 
podnoszenie wiedzy i świadomości pracodawców 
poprzez propagowanie bezpiecznych warunków 
pracy i korzyści płynących z podwyższania stan-
dardów bezpieczeństwa. W działaniach tych udział 
organizacji zrzeszających pracodawców branży gazu 
płynnego i branż pokrewnych powinien być bardziej 
aktywny.

Inspektorzy wskazują także na brak dostatecz-
nej wiedzy technicznej i doświadczenia w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej oraz dążenie 
pracodawców do jak najszybszego odzyskania za-
inwestowanych pieniędzy. Poszukiwanie oszczęd-
ności skutkuje prowizorycznymi rozwiązaniami 
zastępczymi, przystąpieniem do użytkowania stacji 
przed całkowitym zakończeniem robót i uzyska-
niem pozwolenia na jej użytkowanie, rezygnacją
z niektórych zabezpieczeń, np. zaworów samood-
cinających.




