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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
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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.
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dziło podczas prac remontowych, naprawczych i kon-
serwacyjnych.

Nieprzeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy w co trzecim kontrolowanym 
zakładzie, brak szkoleń bhp (24%) oraz badań i po-
miarów czynników szkodliwych w środowisku pra-
cy (36%) świadczy o nieznajomości istniejących za-
grożeń, a także nieprzygotowaniu pracowników do 
pracy.

Obok trudnych problemów, związanych m.in. z nie-
dostosowaniem maszyn do minimalnych wymagań, 
występowały nieprawidłowości (np. brak instrukcji 
bhp na stanowiskach pracy, nieokreślenie szcze-
gółowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych), których usunięcie nie
wymagało nakładów finansowych, a jedynie znajo-
mości przepisów bhp. Wynikało to z braku nadzoru 
oraz niewywiązywania się z zadań nałożonych na 
służbę bhp. Kontrole wykazały także, że w co pią-
tym kontrolowanym zakładzie pracodawcy nie 
utworzyli służby bhp.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 
pomieszczeń higienicznosanitarnych (26%), obiektów 
i pomieszczeń pracy (16%), m.in. niewłaściwy stan 
techniczny obiektów i pomieszczeń pracy w zakładzie 
górniczym, nieoznaczony tablicami ostrzegawczymi 
teren zakładu górniczego, wyrobisk górniczych oraz 
miejsc składowania; niewłaściwa eksploatacja urzą-
dzeń i instalacji energetycznych (23%).

Należy zaznaczyć, że inspektorzy pracy prowa-
dzili wspólne kontrole z inspektorami okręgowych 
urzędów górniczych, a także informowali OUG
o stwierdzonych nieprawidłowościach, dotyczących 
m.in.: użytkowania maszyn nieujętych w dokumenta-
cji eksploatacyjnej złoża (planie ruchu), prowadzenia 
szkoleń z zakresu bhp przez jednostkę nieposia-
dającą zgody dyrektora OUG na prowadzenie tych 
szkoleń, braku dozoru nad pracami przez osoby
z kwalifikacjami górniczymi.

Według inspektorów pracy przyczyny nieprawi-
dłowości to:
– wyeksploatowany park maszynowy;
– niedokonywanie okresowych przeglądów maszyn 

i urządzeń technicznych;
– nieznajomość lub lekceważenie przepisów prawa 

pracy, w szczególności przepisów bhp;
– przedkładanie wyniku finansowego firmy nad po-

prawę stanu bhp;
– brak lub niedostateczny nadzór nad stanem bez-

pieczeństwa i higieny pracy ze strony pracodaw-
ców;

– niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków 
przez służbę bhp;

– tolerowanie przez osoby nadzorujące prace od-
stępstw od zasad bezpiecznego wykonywania 
pracy.

Pracodawcy wskazują zaś w szczególności na: 
brak środków finansowych na przeprowadzenie re-

montów maszyn i urządzeń technicznych, wysokie 
koszty pracy, a także problemy z pozyskaniem pra-
cowników posiadających dostateczną wiedzę i kom-
petencje zawodowe.

W ocenie inspektorów pracy konieczne jest 
zmobilizowanie pracodawców do wywiązywania się 
z obowiązku dostosowania maszyn do minimalnych 
wymagań oraz do dokonywania okresowych prze-
glądów maszyn i urządzeń. Wzmocnienia wymaga 
nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy 
ze strony pracodawców, kadry kierowniczej  i służ-
by bhp. Trwała poprawa stanu bezpieczeństwa pracy 
w zakładach wydobywających kopaliny pospolite wy-
maga zarazem inwestycji eliminujących przestarzałe 
i niebezpieczne maszyny i urządzenia techniczne. 

12. Kontrole przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas usuwania wyrobów
zawierających azbest z obiektów
budowlanych i przemysłowych

W 2007 r. skontrolowano 164 zakłady zajmują-
ce się usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
– zarówno wyrobów twardych (azbestowo – cemen-
towych), jak i miękkich – z budynków mieszkalnych 
oraz obiektów przemysłowych. Zatrudniały one po-
nad 4 tys. pracowników. Bezpośrednio w narażeniu 
na azbest pracowało 787 osób.

Wyniki kontroli wskazują, że skala najczęściej 
stwierdzanych nieprawidłowości jest wysoka. Nie-
mniej jednak w stosunku do roku 2006 odnotowano 
poprawę (co wyraźnie ilustruje wykres).

Nadal jednak wielu pracodawców (19%) nie 
zgłasza wykonywanych prac związanych z azbe-
stem nadzorowi budowlanemu i inspekcji pracy. 
W ten sposób starają się oni uniknąć kontroli, co 
uzasadnia przypuszczenia, że prace wykonywane 
są niezgodnie z przepisami bhp. Jest to szczególnie 
niepokojące, bowiem usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest (pokryć dachowych, płyt elewacyjnych 
lub płyt chłodni kominowych, kształtek ciągów wen-
tylacyjnych i zsypowych, rur kanalizacyjnych, jak 
również otulin izolacji termicznych itp.) z obiektów 
budowlanych i przemysłowych odbywa się zwykle
w przestrzeni publicznej.

Każde zaniedbanie rozszerza krąg osób zagrożo-
nych, tym bardziej że prawie co trzeci pracodawca 
nie oznakował terenu prac z azbestem, a co szósty 
pracodawca nie wydzielił nawet takiej strefy. Brak 
informacji o zagrożeniu pyłem azbestu, a także nie-
prawidłowości w organizowaniu i wykonywaniu tych 
robót oraz w postępowaniu z odpadami azbestowy-
mi zwiększają prawdopodobieństwo narażenia nie 
tylko pracowników, ale również osób postronnych. 




