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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. 
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Podczas demontażu płyt azbestowo-cemento-
wych stwierdzano prowadzenie prac bez środków 
ochrony indywidualnej, jak również bez jakiejkol-
wiek odzieży ochronnej i roboczej. Nagminną prak-
tyką są zaniechania w dopasowywaniu ochron 
układu oddechowego indywidualnie dla każdego 
pracownika. Niepokoić musi nieprowadzenie reje-

strów pracowników narażonych na działanie czyn-
ników rakotwórczych (ok. 40%), co w przyszłości 
może utrudniać lub uniemożliwiać orzekanie chorób 
zawodowych.

Podkreślić należy, że 31% pracodawców zarówno 
plany pracy z azbestem, jak i ocenę ryzyka zawo-
dowego wykonało w sposób powierzchowny, bez 
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jakiejkolwiek analizy zagrożeń i określenia środków 
minimalizujących narażenie.

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że nieprawi-
dłowości występują najczęściej w przedsiębiorstwach 
rozpoczynających prace z azbestem, bez właściwego 
przygotowania zawodowego do wykonywania tego 
rodzaju robót.

W Polsce nie ma bowiem obowiązku sprawdza-
nia umiejętności prowadzenia robót związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przed 
rozpoczęciem tej działalności. Brakuje też sankcji 
w stosunku do wykonawców, którzy prowadzą je 
nieprawidłowo, np. przez odebranie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Według inspektorów pracy przyczyny nieprawi-
dłowości to przede wszystkim: wybór – przez inwes-
torów – wykonawców oferujących najniższą cenę, 
bez analizy możliwości technicznych i doświadczenia 
wykonawcy, co skłania ich do ograniczania do mini-
mum środków przeznaczanych na bezpieczeństwo 
i higienę pracy; brak szkoleń lub ich niski poziom 
(zarówno pracodawców, jak i pracowników), a także 
nieznajomość prawa lub lekceważenie przepisów. 

Natomiast w opinii pracodawców zasadniczym 
powodem nieprawidłowości jest mnogość przepisów.

Skala i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości 
wskazują na potrzebę:

ukierunkowania kontroli na podmioty rozpoczy-
nające prace z azbestem, ponieważ u nich wystę-
puje najwięcej nieprawidłowości;
prawnego uregulowania – na wzór książeczek 
spawacza – problemu rejestrowania prac, których 
wykonywanie powoduje konieczność pozosta-
wania w kontakcie z czynnikami o działaniu ra-
kotwórczym oraz rejestrowania pracowników za-
trudnionych w warunkach narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych. Główny Inspektor Pra-
cy wystąpił w tej sprawie do Ministra Zdrowia.

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy
w zakładach, w których stosowane są 
(wytwarzane, magazynowane)
substancje i preparaty chemiczne 
stwarzające zagrożenie pożarem
i wybuchem

W 2007 r. skontrolowano 396 zakładów, głównie 
spoza branży chemicznej, zatrudniających ponad 52 
tys. osób, w tym 3665 na 903 stanowiskach pracy, 
na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. 
Największą grupę (307 zakładów – 78%) stanowiły 
zakłady, w których prowadzono natryskiwanie lub na-
pylanie powierzchni oraz inne prace malarsko-lakier-
nicze z użyciem substancji i preparatów tworzących
z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 

Inspektorzy ustalili, że w ponad 70% kontrolowa-
nych zakładów pracodawcy nie dokonali oceny ryzy-
ka związanego z możliwością wystąpienia atmos-
fery wybuchowej, a w co drugim zakładzie, w którym 
ocenę przeprowadzono, nie była ona kompleksowa. 
Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem nie 
posiadało ponad 82% skontrolowanych zakładów, 
w tym także 6 z 15 skontrolowanych zakładów seve-
sowskich, które w rozumieniu ustawy Prawo ochrony 
środowiska i dyrektywy Seveso II zostały zaklasyfiko-
wane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Niedoko-
nanie oceny ryzyka oraz brak dokumentu zabezpie-
czenia przed wybuchem budzić muszą uzasadniony 
niepokój, czy rzeczywiście stanowiska i miejsca pra-
cy, narzędzia pracy, urządzenia zabezpieczające i alar-
mujące są zaprojektowane, używane i konserwowane 
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obowiązu-
jących w atmosferach wybuchowych.

Szczegółowe dane liczbowe dot. najczęściej 
występujących nieprawidłowości przedstawiono na 
wykresie.

W wyniku kontroli ujawniono także inne nieprawi-
dłowości, w tym m.in.:
– w miejscach, gdzie mogą wystąpić atmosfery wy-

buchowe użytkowano 184 urządzenia i systemy 
zabezpieczające, dobrane niezgodnie z katego-
riami właściwymi dla stref zagrożenia wybuchem 
oraz 111 maszyn i urządzeń w nieodpowiednim 
stanie technicznym;

– w co trzecim zakładzie nie opracowano i nie udo-
stępniono pracownikom instrukcji bhp dotyczą-
cych prowadzonych procesów technologicznych;

– nie uwzględniono zagrożenia wybuchem w oce-
nie ryzyka zawodowego dla 522 stanowisk pracy, 
na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 
oraz nie poinformowano 981 pracowników o ry-
zyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną 
pracą;

– nie dokonano przed przekazaniem 322 stanowisk 
pracy, na których może wystąpić atmosfera wybu-
chowa, ich oceny pod względem zastosowanych 

Podczas kontroli inspektorzy pracy stwierdzali 
też, iż szczególnie w mniejszych zakładach, w któ-
rych zadania służby bhp wykonują firmy zewnętrz-
ne, istotny dla bezpieczeństwa problem, jakim jest 
zabezpieczenie stanowisk pracy przed wybuchem, 
często był niezauważany. Na przykład 815 pra-
cowników nie wyposażono w odzież i obuwie z ma-
teriałów antyelektrostatycznych niepowodujących 
wyładowań, w wyniku których mogłoby nastąpić 
zainicjowanie wybuchu, zaś w przypadku 66 po-
mieszczeń, w których mogły wystąpić atmosfery 
wybuchowe, powierzchnie podłóg wykonano z ma-
teriałów powodujących wyładowania elektrostatycz-
ne lub iskry mechaniczne.




