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Wykres 50. Transport wewnątrzzakładowy – wózki jezdniowe z napędem silnikowym
– naruszenia przepisów

dopuszczanie do obsługi wózków wyłącznie
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje

udostępnienie pracownikowi instrukcji bhp
dotyczącej obsługi wózka

prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej wózka

stan techniczny wózka

dopuszczenie przez UDT
wózka podnośnikowego do pracy

uwzględnienie w programach szkoleń bhp
zagadnień związanych z zagrożeniami wynikającymi

z użytkowania wózków

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego
wszystkich zagrożeń występujących

przy eksploatacji wózków

oznakowanie wózka wartością jego maksymalnego 
dopuszczalnego udźwigu 

oznakowanie dróg znakami drogowymi

opracowanie zasad ruchu
na drogach wewnątrzzakładowych
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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 



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2007 r.

 

życia, powodowanego głównie przez nieosłonięte 
bębny przenośników, w wyniku czego wstrzymali 
prace.

Podobnie jak w latach ubiegłych, pracodawcy 
jako główną przyczynę nieprawidłowości wskazywali
brak środków finansowych na modernizację wypo-
sażenia technicznego. Uskarżali się również na trud-
ności w pozyskaniu wysoko kwalifikowanych pra-
cowników (o wysokiej kulturze pracy), na nadmiar 
przepisów regulujących zagadnienia bhp – często 
zmienianych i niejasnych. 

Stwierdzone nieprawidłowości miały jednak
w większości charakter zaniedbań organizacyjnych, 
więc ich przyczyny – w ocenie inspektorów pracy 
– tkwiły głównie w:

Wykres 51. Transport wewnątrzzakładowy – przenośniki – naruszenia przepisów

  2007            2006

sygnalizacja (dźwiękowa lub świetlna)
uprzedzająca pracowników o uruchomieniu przenośnika 

wyposażenie przenośnika w urządzenie służące
do jego natychmiastowego zatrzymania

udostępnienie pracownikom instrukcji bhp
dotyczącej obsługi przenośnika 

okresowe przeglądy stanu technicznego

stan techniczny przenośnika

uwzględ. w programach szkoleń zagad. związanych
z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania przenośników 

prowadzenie rejestru kontroli stanu technicznego

zastosowanie wymaganych osłon lub urządzeń ochronnych

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawod. wszystkich zagrożeń 
występujących przy eksploatacji przenośników

zapewnienie ochron przed pochwyceniem
przez części ruchome
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– nieznajomości podstawowych przepisów i zasad 
bhp;

– tolerowaniu przez pracodawców i nadzór łamania 
przepisów i zasad bhp;

– braku dbałości o stan techniczny maszyn (praco-
dawcy dopuszczają do użytkowania niespraw-
ne środki transportu, gdyż nie obawiają się 
niespodziewanych kontroli na terenie zamknię-
tego zakładu pracy);

– braku nadzoru nad wykonywaniem prac;
– nieprowadzeniu rzetelnej kontroli warunków pra-

cy przez służby bhp;
– braku uregulowań wewnętrznych (np. zasad ru-

chu na drogach wewnątrzzakładowych, instrukcji 
bhp dotyczącej obsługi urządzeń);

– niewłaściwym przygotowaniu pracowników. 
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Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
kontynuowania kontroli przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa pracy związanych z transportem 
wewnątrzzakładowym, ze zwróceniem szczegól-
nej uwagi na spełnienie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa przy użytkowaniu 
starych wózków jezdniowych z napędem silniko-
wym i przenośników;
ujednolicenia przepisów określających tryb uzyski-
wania kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym (zagadnienie to regulowa-
ne jest obecnie trzema rozporządzeniami); 
upowszechniania wśród użytkowników wózków 
jezdniowych oraz przenośników obowiązujących 
przepisów i dobrych praktyk w zakresie eksploata-
cji tych urządzeń.

11. Przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach wydobywających
kopaliny pospolite

W 2007 roku Państwowa Inspekcja Pracy 
przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy w 313 zakładach wy-
dobywających kopaliny pospolite. Zatrudniały one 
prawie 9,1 tys. pracowników, w tym blisko 2,6 tys. 
bezpośrednio przy wydobywaniu kopalin.

Wykres 52. Zakłady wydobywające kopaliny pospolite – naruszenia przepisów

 
stan obiektów i pomieszczeń pracy

służba bhp

eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych

stan techniczny maszyn i urządzeń

instrukcje bhp

przeprowadzanie odpowiednich szkoleń bhp
dla pracowników oraz pracodawców

stan techniczny pomieszczeń
higienicznosanitarnych

udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy

przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych
na stanowiskach pracy

zapewnienie odpowiednich urządzeń ochronnych
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Kontrolowane zakłady wydobywały przede wszyst-
kim kruszywa naturalne (żwiry, pospółkę, piaski bu-
dowlane), surowce ilaste oraz torf. Wydobycie pro-
wadzono metodą odkrywkową, ścianową-wgłębną, 
a także spod lustra wody – sprzętem ustawionym na 
brzegu eksploatowanego zbiornika lub za pomocą 
pływających pomp ssąco-refulujących. Oprócz dzia-
łalności typowo górniczej polegającej na wydobywa-
niu kopalin, większość zakładów prowadziła również 
przerób i segregację surowca w bazach przeróbczych 
zlokalizowanych poza obszarem górniczym.

Szczegółowe dane liczbowe nt. najczęściej 
stwierdzanych podczas kontroli nieprawidłowości 
przedstawia wykres.

Wskaźnik częstotliwości wypadków wynosił w tych
zakładach w 2004 r. 18,78, w 2005 r. – 15,59, w 2006 r.
– 18,81. Były to głównie wypadki lekkie (wypadków 
śmiertelnych było odpowiednio 1;1 i 2, a wypadków 
ciężkich – 3;1;1). Do wypadków najczęściej docho-

Podczas kontroli najwięcej zastrzeżeń budził stan 
maszyn i urządzeń technicznych (41%), a szczegól-
nie brak wymaganych urządzeń ochronnych stref nie-
bezpiecznych eksploatowanych maszyn i urządzeń. 
Świadczy to o niewywiązywaniu się pracodawców
z obowiązku dostosowania maszyn do minimalnych 
wymagań. W co piątym zakładzie nie przeprowa-
dzono okresowych przeglądów maszyn i urządzeń.




