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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.
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Wykres 54. Substancje i preparaty chemiczne stwarzające zagrożenie pożarem i wybuchem
– naruszenia przepisów
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zabezpieczeń zapobiegających zainicjowaniu wy-
buchu i ograniczających jego skutki;

– w co piątym zakładzie nie zapewniono właściwej 
wentylacji pomieszczeń, w których może wystą-
pić atmosfera wybuchowa (nieprawidłowość wy-
stępowała na 98 stanowiskach pracy), jak również
w co piątym – właściwego oświetlenia elektrycz-
nego stanowisk pracy, obiektów i pomieszczeń, 
gdzie atmosfera ta może wystąpić;

– w co piątym zakładzie magazyny nie były przy-
stosowane do rodzaju magazynowanych sub-
stancji i preparatów chemicznych;

– w co piątym zakładzie, uwzględniając występujące 
zagrożenie wybuchem i pożarem, nie wyposażono 
jego terenu w odpowiednie znaki drogowe i infor-
macyjno-ostrzegawcze oraz także w co piątym nie 
oznakowano wyraźnie dróg ewakuacyjnych; 

– w co piątym zakładzie nie przestrzegano wyma-
gań ochrony elektrostatycznej w przestrzeniach 
zewnętrznych zagrożonych wybuchem; 

– w co ósmym zakładzie nie było ochrony odgro-
mowej obiektów, dla których takie instalacje są 
wymagane.

Konieczność wydania decyzji nakazowych zaszła 
aż w 98% skontrolowanych zakładów. W 172 podmio-
tach gospodarczych wszczęto postępowania w spra-
wie popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pra-
cownika. W ramach działań prewencyjnych, w trakcie 
prowadzonych kontroli, inspektorzy pracy udzielili 
pracodawcom ponad 680 porad prawnych i 1,6 tys. 
technicznych. 

Zaznaczyć należy także, że przepisy rozporządze-
nia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wy-
magań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, 
na których może wystąpić atmosfera wybuchowa są 
niespójne m.in. z dyrektywą 1999/92/WE Parlamentu 
Europejskiego z dnia 16 grudnia 1999 roku w spra-
wie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach pracy, na których może wystąpić 
atmosfera wybuchowa oraz rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 21 kwiet-
nia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, obiektów budowlanych i terenów. Z tego 
względu budzą wątpliwości interpretacyjne, co utrud-
nia pracodawcom przestrzeganie ich postanowień.
O ich nowelizację występował Główny Inspektor Pra-
cy w styczniu 2007 roku.

Pracodawcy jako przyczyny naruszeń prawa 
wskazywali m.in.:
– złożoność i niejednoznaczność obowiązujących 

przepisów prawa;

Analiza wyników kontroli wskazuje, że najpow-
szechniej występują nieprawidłowości dotyczące wy-
mogów formalnoprawnych. Sprawy te traktowane są
bowiem przez pracodawców jako mniej istotne, dru-
gorzędne, co świadczy o niedocenianiu istotnego 
ich wpływu na organizację i bezpieczeństwo pracy.
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– trudną sytuację na rynku wymuszającą uzyskanie 
wysokiej konkurencyjności przy jednoczesnym 
odpływie wysoko wykwalifikowanej kadry do in-
nych krajów oferujących wyższe płace;

– wysokie koszty pracy oraz analiz dotyczących 
identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka związanego 
z występowaniem zagrożenia wybuchem.
Natomiast według inspektorów pracy przyczyny 

nieprawidłowości to głównie:
– nieznajomość obowiązujących regulacji prawnych

i brak dostatecznej wiedzy u pracodawców, osób 
pełniących zadania służby bhp oraz nadzoru tech-
nicznego;

– lekceważące podejście części pracodawców do 
problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
traktowanie jako drugorzędnych spraw formalno-
prawnych dotyczących bezpieczeństwa biernego;

– przeświadczenie pracodawców, że wyposażenie 
w nowoczesne i kosztowne urządzenia technicz-
ne i instalacje (np. nowe kabiny lakiernicze) oraz 
stosowanie coraz bezpieczniejszych substancji
i preparatów chemicznych wystarczy do zapew-
nienia właściwego poziomu bezpieczeństwa;

– nierzetelnie przeprowadzane szkolenia w dziedzi-
nie bhp. 

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
sfinalizowania prac nad nowym rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wy-
magań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pra-
cy związanych z możliwością wystąpienia w mie-
jscu pracy atmosfery wybuchowej;
upowszechniania i pogłębiania wśród pracodaw-
ców, służb bhp i pracowników wiedzy dotyczą-
cej stosowania materiałów niebezpiecznych, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na właściwości 
pożarowo-wybuchowe;
objęcia kontrolami kolejnych zakładów, głównie 
spoza branży chemicznej, magazynujących nie-
bezpieczne substancje chemiczne lub prowa-
dzących procesy technologiczne charakteryzu-
jące się występowaniem substancji i preparatów 
chemicznych tworzących z powietrzem miesza-
niny wybuchowe, m.in. dużych zakładów obróbki 
drewna (tartaki), zakładów branży cukrowniczej, 
młynów, wytwórni betonu komórkowego.

14. Przestrzeganie przepisów prawa
pracy, w tym bezpieczeństwa
i higieny pracy w firmach zajmujących 
się zbiórką odpadów komunalnych

W 2007 r. skontrolowano 310 zakładów prowa-
dzących działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zatrud-
niały one 17,8 tys. pracowników, w tym prawie 5,3 tys. 
bezpośrednio przy zbieraniu odpadów komunalnych. 

Większość stanowiły zakłady zatrudniające do 50 
pracowników (60%). 

Wyniki kontroli wskazują na bardzo zróżnico-
wany stan przestrzegania przepisów prawa pra-
cy – od zakładów, w których stwierdzano tylko po-
jedyncze nieprawidłowości, do zakładu wymagają-
cego wydania decyzji o zaprzestaniu działalności
w zakresie obejmującym wykonywanie prac zwią-
zanych z sortowaniem i przeładunkiem odpadów 
oraz wykonywaniem napraw użytkowanych urządzeń
mechanicznych. Szczegółowe informacje nt. najczę-
ściej stwierdzanych nieprawidłowości przedstawia 
wykres.

Zdecydowanie najgorzej inspektorzy ocenili 
ochronę przed zagrożeniami szkodliwymi czynni-
kami biologicznymi.

Prawie połowa pracodawców nie uwzględniła
w ocenie ryzyka zawodowego narażenia na dzia-
łanie szkodliwych czynników biologicznych, a 20% 
pracodawców w ogóle nie dokonało oceny ryzyka.
W rezultacie pracownicy wykonujący prace zwią-
zane bezpośrednio ze zbiórką odpadów nie posia-
dali pełnej wiedzy o zagrożeniach występujących
na stanowiskach pracy. Skutkowało to również nie-
podejmowaniem działań prewencyjnych przez pra-
codawców. Prawie połowa pracowników (u 68% kon-
trolowanych pracodawców) nie miała możliwości 
skorzystania ze szczepień ochronnych, które zos-
tały wskazane do wykonania przepisami prawa. 

Aż w 27% zakładów pracodawcy nie dopełnili obo-
wiązku poddania pracowników wymaganym szko-
leniom bhp. Co drugi pracodawca nie uwzględnił
w programach szkoleń zagadnień związanych 
z zagrożeniami szkodliwymi czynnikami biolo-
gicznymi oraz problematyki obciążenia układu 
mięśniowo-szkieletowego. Na skutek braku szko-
lenia bhp lub pominięcia w programach szkoleń ww. 
kwestii pracownicy zatrudnieni przy zbiórce odpadów 
komunalnych nie nabyli niezbędnej wiedzy o bez-
piecznych sposobach wykonywania powierzonych 
im prac. W połączeniu z niskim poziomem ich ogól-
nego wykształcenia było to przyczyną lekceważące-
go podchodzenia do zasad bhp. 

Poważnym problemem jest nagminne niepoda-
wanie lekarzom sprawującym profilaktyczną opie-
kę medyczną informacji na temat wszystkich
zagrożeń. 62% pracodawców nie zamieszczało w skie-
rowaniach informacji o wykonywaniu pracy w warun-
kach obciążających układ mięśniowo-szkieletowy 
oraz w narażeniu na działanie szkodliwych czynników 
biologicznych, co uniemożliwiało lekarzom sprawu-
jącym opiekę profilaktyczną nad pracownikami doko-
nanie właściwej oceny. Należy zaznaczyć, iż podsta-
wą tych ustaleń, w większości przypadków, są jedynie 
stosowne oświadczenia pracodawców. Brak jest  bo-
wiem regulacji prawnych obligujących pracodawców 
do przechowywania kopii wydanych pracownikom 
skierowań na profilaktyczne badania lekarskie.




