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biegu procesów adaptacyjnych pracowników po-
dejmujących pracę pod ziemią;
wypracowania skutecznych sposobów oceny rze-
czywistej znajomości zagadnień wynikających
z kart oceny ryzyka – przez pracowników zatrud-
nionych na konkretnych stanowiskach.

10. Bezpieczeństwo pracy w transporcie 
wewnątrzzakładowym

Do kontroli stanu przestrzegania przepisów i za-
sad bezpieczeństwa pracy w transporcie wewnątrz-
zakładowym, jako tematu koordynowanego central-
nie powrócono w 2004 r., kiedy stwierdzono po raz 
kolejny duże zaniedbania pracodawców w zakre-
sie organizacji ruchu wewnątrzzakładowego, a także 
eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silni-
kowym i przenośników. Z tego względu podczas 
kontroli w 2005 r. zwracano szczególną uwagę na 
przestrzeganie przepisów dotyczących tych zagad-
nień, natomiast w latach 2006–2007 zakres kontroli 
ograniczono do użytkowania wózków jezdniowych
z napędem silnikowym oraz przenośników, ponieważ 
przy eksploatacji tych urządzeń ryzyko zawodowe 
utrzymywało się na najwyższym poziomie.

Jak wykazała analiza, wskaźnik częstotliwości wy-
padków przy pracy w zakładach użytkujących wózki 
jezdniowe (kontrolowanych po raz pierwszy w 2007 r.)
wynosił w 2004 r. – 16,3, w 2005 r. – 17,4, a w 2006 r.
– 19,3, a więc wykazał tendencję wzrostową i był
w 2006 r. dwukrotnie wyższy niż dla całej gospodar-
ki narodowej (8,83). 

Wypadki związane z użytkowaniem wózków 
jezdniowych stanowiły ok. 7% wszystkich wy-
padków odnotowanych w kontrolowanych zakła-
dach pracy, natomiast w zakresie wypadków 
ciężkich i śmiertelnych udział ten był trzykrotnie 
wyższy.

W kontrolowanych zakładach użytkujących prze-
nośniki wskaźnik częstotliwości wypadków przy pra-
cy w 2004 r. wyniósł 16,5, w 2005 r. – 17,3, a w 2006 r.
– 18, 5. 

Wypadki związane z użytkowaniem przenośni-
ków stanowiły 2% wszystkich wypadków odnoto-
wanych w kontrolowanych zakładach pracy. W za-

kresie wypadków ciężkich i śmiertelnych udział 
ten był sześciokrotnie wyższy.

A. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

W 2007 r. kontrole przeprowadzono w 515 zakła-
dach pracy zatrudniających ponad 115 tys. pracow-
ników. W szczególności kontrolą objęto zagadnienia 
bezpieczeństwa pracy 5710 pracowników, których 
praca związana była z eksploatacją 2655 wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym (85% z nich sta-
nowiły wózki podnośnikowe).

Najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone 
podczas kontroli w latach 2006–2007 przedstawiono 
na wykresie.

Niepokoić musi wzrost nieprawidłowości w za-
kresie przekazywania pracownikom niezbędnych in-
formacji, np. w trakcie szkoleń w dziedzinie bhp 
uwzględniających zagadnienia związane z użytkowa-
niem wózków czy przez udostępnianie instrukcji bhp. 
Inspektorzy pracy stwierdzili 72 przypadki bezpo-
średniego zagrożenia zdrowia lub życia pracowni-
ków przy użytkowaniu wózków (głównie ze względu 
na ich niewłaściwy stan techniczny), w wyniku czego 
wstrzymali prace.

Ponieważ wózki podnośnikowe podlegają do-
zorowi technicznemu, sprawdzano również legal-
ność ich eksploatacji w świetle przepisów o dozorze 
technicznym. Wprawdzie odsetek kontrolowanych 
pracodawców, którzy dopuścili do eksploatacji wózki 
podnośnikowe bez uzyskania stosownej zgody 
Urzędu Dozoru Technicznego był w 2007 r. mniejszy 
niż w 2006 r., to niestety, pozostał na niezmienio-
nym poziomie odsetek (16%) eksploatowanych 
tego typu wózków bez ww. decyzji. O przypadkach 
eksploatacji wózków niezgodnie z przepisami o dozo-
rze technicznym inspektorzy pracy  powiadamiali na 
bieżąco inspektorów UDT. 

Pracodawcy dopuścili 156 pracowników do ob-
sługi wózków, mimo że nie posiadali oni stosownych
kwalifikacji. W celu zapobieżenia wypadkom, które 
mogliby spowodować podczas obsługi wózków, 
inspektorzy pracy skierowali tych pracowników do 
innych prac.
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B. Przenośniki

Kontrole przeprowadzono u 255 pracodawców za-
trudniających ponad 84 tys. pracowników. W szcze-
gólności kontrolą objęto zagadnienia bezpieczeństwa 
pracy 6647 pracowników, których praca związana 
była z korzystaniem z 3414 przenośników (głównie 
taśmowych), ich obsługą i konserwacją.

Najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone pod-
czas kontroli w latach 2006–2007 przedstawiono na 
wykresie.

Wyniki kontroli wskazują, że w 2007 r. – w porów-
naniu z 2006 r. – nastąpiła poprawa w dostosowaniu 
przenośników do minimalnych wymagań technicz-

nych (szczególnie w zakresie wyposażenia ich we 
właściwe zabezpieczenia przed pochwyceniem). Mi-
mo to skala nieprawidłowości była nadal wysoka. 

Nadzór nad prawidłową eksploatacją przenośni-
ków należy do pracodawców. Nie wywiązywali się 
oni jednak z tego obowiązku należycie – znaczna
ich część nie dokonała okresowych przeglądów sta-
nu technicznego przenośników, nie prowadziła do-
kumentacji z przeglądów, nie przekazała też pra-
cownikom niezbędnych informacji związanych z za-
grożeniami wynikającymi z użytkowania przenośni-
ków. Inspektorzy pracy stwierdzili 48 przypadków, 
w których pracownicy wykonywali pracę w wa-
runkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub 




