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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.
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Wykres 55. Zbiórka odpadów komunalnych – naruszenia przepisów
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Problemem o szczególnym znaczeniu w tego 
rodzaju zakładach jest brak właściwego zaplecza 
higienicznosanitarnego. Co trzeci pracodawca nie 
zapewnił ekipom zbierającym odpady odpowiednich 
pomieszczeń higienicznosanitarnych, a co drugi nie 
wyposażył tych pomieszczeń w wymagane urządze-
nia. Co trzeci pracodawca nie zapewnił ekipom 
zbierającym odpady dostępu do bieżącej wody. 
Zdarzały się również przypadki użytkowania szatni 
niezgodnie z przeznaczeniem, np. w szatni urządzo-
no miejsce do spożywania posiłków. 

Brak wiedzy o działaniu szkodliwych czynników 
biologicznych skutkował również zatrudnianiem pra-
cowników we własnej odzieży.

W 36% kontrolowanych zakładów środki ochro-
ny indywidualnej nie były dobierane pod kątem 
ochrony przed działaniem szkodliwych czynników 
biologicznych. Pracownicy zatrudnieni przy zbiórce 
odpadów przeważnie wyposażani byli w rękawice 
chroniące jedynie przed otarciami naskórka, a nie 
przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Brak 
było masek chroniących drogi oddechowe, okularów 
oraz hełmów ochronnych. 

W 23% kontrolowanych zakładów stwierdzono, 
że kabiny eksploatowanych pojazdów są nieprzys-
tosowane do łatwego czyszczenia, a w 19% nie pro-
wadzi się ich regularnego czyszczenia i dezyn-

fekcji. Część z nich nie spełniała również wymagań 
w zakresie stanu technicznego pokrycia siedzisk. 
Nieprawidłowości takie skutkują gromadzeniem się 
i namnażaniem organizmów chorobotwórczych, po-
wodując wzrost zagrożenia szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi.

Ustalenia w zakresie prawnej ochrony pracy wska-
zują, iż znaczącym problemem, z którym borykają 
się pracodawcy, są braki kadrowe, które wpływa-
ją równocześnie na organizację pracy. Świadczą
o tym stwierdzone nieprawidłowości w zakresie udzie-
lania urlopów wypoczynkowych oraz przestrzega-

32% kontrolowanych pracodawców nie dostar-
czyło zatrudnionym pracownikom odzieży oraz obu-
wia roboczego, a 57% nie zapewniło bezpiecznych 
warunków odkażania, czyszczenia, a w razie ko-
nieczności – niszczenia odzieży roboczej i środków 
ochrony indywidualnej, które uległy skażeniu ma-
teriałem biologicznym. Pracodawcy wypłacali pra-
cownikom ekwiwalent pieniężny w zamian za pranie 
skażonej biologicznie odzieży roboczej we włas-
nym zakresie (w domu), co stwarzało dodatkowe 
zagrożenie przeniesienia źródeł chorób poza teren 
zakładu.
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nia przepisów o czasie pracy, w szczególności zle-
canie pracy w warunkach przekroczenia norm czasu 
pracy.

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa:
W ocenie pracodawców: 

– brak środków finansowych na zapewnienie właś-
ciwych warunków pracy, a także na przeprowadza-
nie szczepień ochronnych, zakup nowych środ-
ków ochrony indywidualnej itp.,

– brak dostępu do aktualnych przepisów prawa 
pracy;

– nieliczne i mało dostępne publikacje informujące 
o zagrożeniach szkodliwymi czynnikami biologicz-
nymi oraz o obciążeniu układu mięśniowo-szkie-
letowego;

– brak możliwości kontroli ekip wykonujących pra-
cę w terenie;

– stosunkowo drogi tabor specjalny do zbiórki i prze-
wozu odpadów komunalnych (co zmusza praco-
dawców do użytkowania przestarzałych samo-
chodów, bardzo często wycofanych z eksploatacji 
w krajach zachodnich).
W ocenie inspektorów pracy: 

– brak dostatecznej wiedzy o zagrożeniach powo-
dowanych przez szkodliwe czynniki biologiczne 
oraz ich lekceważenie zarówno przez pracodaw-
ców, jak i przez pracowników;

– brak lub niska jakość szkoleń z dziedziny bez-
pieczeństwa i higieny pracy – nieuwzględnianie 
w programach szkoleń niezbędnej tematyki ade-
kwatnej do zagrożeń występujących na stanowi-
skach pracy;

– mała operatywność służby bhp i brak dostatecz-
nego jej przygotowania w zakresie wymogów bhp 
dotyczących czynników biologicznych występują-
cych w procesie technologicznym;

– korzystanie w ograniczonym stopniu z pomocy 
lub konsultacji osób oraz jednostek wyspecjalizo-
wanych;

– chęć obniżenia kosztów pracy, np. nieewidencjo-
nowanie przepracowanego czasu pracy, w tym 
pracy w godzinach nadliczbowych, naruszanie 
przepisów o urlopach wypoczynkowych.

W ramach działań prewencyjnych inspektorzy 
pracy informowali inne organa nadzoru i kontroli
o stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowoś-
ciach. I tak:
– do Urzędu Dozoru Technicznego skierowano 16 

pism informujących o braku decyzji zezwalają-
cych na eksploatację urządzeń poddozorowych;

– do Państwowej Inspekcji Sanitarnej skierowa-
no 7 pism informujących m.in. o braku przysto-
sowania wnętrza kabin pojazdów do łatwego 
czyszczenia, braku dopływu bieżącej wody do 
pomieszczeń higienicznosanitarnych, nieprowa-
dzeniu dezynfekcji pojemników, kontenerów na 
odpady oraz pojazdów specjalistycznych;

– do nadzoru budowlanego skierowano 3 pisma 
informujące m.in. o braku pozwolenia na użytko-
wanie obiektów budowlanych np. składu maku-
latury;

– do Inspekcji Ochrony Środowiska skierowano 1 
pismo informujące o braku decyzji zezwalającej 
na prowadzenie działalności w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości.

Wysoka skala naruszeń przepisów oraz zagrożeń 
uzasadnia potrzebę:

prowadzenia dalszych działań kontrolnych oraz 
informacyjno-doradczych w zakładach zajmują-
cych się zbiórką odpadów komunalnych, ponie-
waż zmuszają one pracodawców do podejmowa-
nia konkretnych działań skutkujących poprawą 
warunków pracy;
podjęcia działań promocyjnych, polegających na
informowaniu pracodawców o rzeczywistych za-
grożeniach ze strony czynników biologicznych 
oraz o sposobach przeciwdziałania im, m.in. po-
przez szczepienia ochronne;
znowelizowania rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spra-
wie zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosun-
kiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobo-
wych pracowników przez wprowadzenie przepisu 
zobowiązującego pracodawców do przechowy-
wania w aktach osobowych pracownika kopii 
skierowania na profilaktyczne badania lekarskie. 
W tej sprawie Główny Inspektor Pracy wystąpił 
do Ministra Pracy, który w odpowiedzi poinfor-
mował, że Minister Zdrowia przygotował projekt 
nowelizacji rozporządzenia z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pra-
cowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowot-
nej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich, 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy, wprowadzający obligatoryjny wzór skiero-
wania na badanie profilaktyczne oraz obowiązek 
przechowywania kopii skierowania w aktach oso-
bowych pracownika.

15. Przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
związanych z występowaniem
w miejscu pracy czynników
chemicznych (z wyłączeniem
zakładów branży chemicznej)

W 2007 r. skontrolowano 679 pracodawców, za-
trudniających ponad 100 tys. osób, w tym 27 tys. ko-
biet i 328 pracowników młodocianych. Bezpośrednio 
z chemikaliami pracowało prawie 13 tys. osób. Wśród 




