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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 
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skontrolowanych zakładów większość (60%) sta-
nowiły zakłady małe i średnie (do 49 pracowników). 
Były wśród nich m.in. pralnie odzieży, drukarnie
i zakłady poligraficzne, firmy uzdatniające wodę pitną 
i basenową, zakłady wykonujące prace malarskie 
oraz lakierowanie wyrobów z drewna i metalu.

Wyniki kontroli wskazują, że pracodawcy nie 
dysponują informacjami niezbędnymi do pełnej 
identyfikacji występujących w zakładzie niebez-
piecznych czynników chemicznych, w tym o właś-
ciwościach rakotwórczych, a także osób pracują-
cych w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi. 30% 
pracodawców nie typuje do pomiarów chemicz-
nych czynników szkodliwych lub typuje je niepra-
widłowo (w 2006 r. – 18%), ponieważ nie potrafi
ich właściwie identyfikować na stanowiskach pra-
cy, a także ze względów finansowych. W co piątym 
zakładzie, w którym dokonano pomiaru, nie pro-
wadzono dokumentacji z pomiarów (rejestr i karta 
pomiaru) lub prowadzono ją w sposób niezgodny
z przepisami. 

Szczególnie niepokojące są nieprawidłowości 
w zakresie informowania o zagrożeniu związanym 
z niebezpiecznymi chemikaliami, w tym o działa-
niu rakotwórczym i mutagennym. Prawie połowa 
pracodawców nie zapewniła pracownikom niezbęd-
nych informacji w tym zakresie. Niewystarczające jest 
zwłaszcza informowanie o zagrożeniach chemicz-
nych osób spoza zakładu. Aż 45% kontrolowanych 
zakładów w programach szkoleń nie uwzględnia-
ło problematyki zagrożeń chemicznych i sposobów 
ochrony przed nimi.

Brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodo-
wego stwierdzono w 22% kontrolowanych zakładów 
(w 2006 r. – 14%). Nieprawidłowość dotyczyła 12% 
ocenianych stanowisk pracy. Należy podkreślić, że
w 2/3 kontrolowanych zakładów ocena ta dla po-
nad połowy stanowisk pracy dokonywana była 
bardzo powierzchownie i często nieadekwatnie 
do istniejących warunków pracy. Pomijano bar-
dzo istotne elementy, m. in.: zagrożenie wynikające 
z właściwości substancji niebezpiecznych, w tym 
rakotwórczych i mutagennych, ilość i częstotliwość 
używanych substancji, rodzaj i czas trwania nara-
żenia, sposób wykonywania pracy oraz czynności, 
przy których mógł nastąpić wzrost narażenia na czyn-
niki chemiczne (remont, naprawy urządzeń, awarie). 

Działania zapobiegawcze – organizacyjne i tech-
niczne –- podejmowali prawie wszyscy kontrolowani 
pracodawcy, choć w bardzo różnym zakresie i nie-
wystarczającym stopniu. Wielu pracodawców nie 
zapewnia natrysków ratunkowych i myjek do prze-
mywania oczu w pobliżu stanowisk pracy, na któ-
rych występuje niebezpieczeństwo oblania środ-
kami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku 
(2007 r. – 45%, w 2006 r. – 39%). Ponadto co czwarty 
pracodawca nie zapewnił szatni przepustowej, po-
nieważ wymagania przepisów są niejednoznaczne
i w praktyce różnie interpretuje się co oznacza np. 
zapis „dla pracowników mających kontakt z substan-
cjami trującymi”. 

W 34% (w 2006 r. – 31%) kontrolowanych za-
kładów pracodawcy nie wyposażyli pracowników 
w środki ochrony indywidualnej na stanowiskach, 
które ze względu na wykonywane prace z niebez-
piecznymi chemikaliami tego wymagały. Nie zawsze 
też środki te były właściwie dobrane i prawidłowo sto-
sowane. Co czwarty kontrolowany pracodawca nie 
zapewnił prania zabrudzonej chemikaliami odzieży 
ochronnej lub roboczej. 

Pracodawcy na ogół wywiązują się z obowiązku 
zapewnienia opieki profilaktycznej pracownikom za-
trudnionym przy pracach w kontakcie z substancja-
mi i preparatami niebezpiecznymi. Wątpliwości bu-
dzi nadal jakość tych badań, bowiem lekarze nie 
otrzymują od pracodawców (37%) informacji o wy-
stępujących na stanowiskach pracy zagroże-
niach związanych z wykonywaniem pracy przy uży-
ciu niebezpiecznych chemikaliów, w tym również
o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia. Niezadowalająca jest 
także współpraca pracodawców (zwłaszcza w za-
kładach, w których występują czynniki chemiczne
o właściwościach rakotwórczych) z lekarzami spra-
wującymi profilaktyczną opiekę lekarską. Inspek-
torzy pracy ustalili, że lekarze z reguły nie zapozna-
wali się osobiście z warunkami na stanowiskach 
pracy.

O braku wiedzy pracowników i osób nadzoru-
jących prace świadczy m.in. palenie papierosów
w pobliżu miejsc występowania preparatów palnych 
i wybuchowych lub miejsc zagrożenia wybuchem, 
przechowywanie substancji chemicznych w pojem-
nikach po środkach spożywczych, pranie w domu 
odzieży zanieczyszczonej chemikaliami, w tym tak-
że o działaniu rakotwórczym.

Monitoringiem biologicznym, obejmującym po-
miar stężenia ołowiu we krwi osób narażonych, 
nie zostało objętych 225 pracowników (66%) w 2/3 
zakładów, w których wykonywano prace z ołowiem
i jego związkami. Przyczyną było niepoinformowa-
nie lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę le-
karską o występowaniu ołowiu, a czasem – mimo 
znajomości warunków pracy – uznanie za nieko-
nieczne przeprowadzenie takiej analizy. Formali-
styczne podejście do profilaktycznych badań lekar-
skich wynika m.in. z niedoskonałego prawa w tym 
zakresie, które pilnie wymaga weryfikacji. Główny 
Inspektor Pracy w 2007 r. występował w tej sprawie 
do Ministra Zdrowia.
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Wykres 56. Bezpieczeństwo pracowników zw. z występowaniem czynników chemicznych
– naruszenia przepisów

pomieszczenia oraz sposób i warunki
składowania chemikaliów

spis substancji i preparatów niebezpiecznych

rejestr pracowników zatrudnionych
przy pracach z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi

instrukcje bhp dotyczące postępowania
z substancjami niebezpiecznymi, w tym rakotwórczymi

i mutagennymi  

oznakowanie miejsc narażenia na subst. o dział. rakotw.
i mutagen. oraz rurociągów, pojemników

i zbiorników z niebezp. chemikaliami

działania zapobiegawcze

procedury informowania osób z firm obcych,
wykonujących prace na terenie zakładu o zagrożeniach 

chemicznych i bezpiecznym postępowaniu 

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego
zagrożeń chemicznych

monitoring biologiczny ołowiu we krwi osób pracujących
w warunkach narażenia na ołów
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Gorsze wyniki kontroli wiążą się głównie z obję-
ciem w 2007 r. dwukrotnie większej liczby zakładów 
małych i średnich w stosunku do roku 2006. Ponad-
to w zakładach tych, wg opinii inspektorów pracy, 
zadania służby bhp nie są właściwie wypełniane. 
Powierzano je przeważnie podmiotom zewnętrznym, 
prowadzącym działalność gospodarczą polegającą 
na świadczeniu doradztwa w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy dla zakładów o bardzo zróżni-
cowanym profilu działalności. Najczęściej nie radzą 
sobie z problemami w zakresie zagrożeń związanych 
z czynnikami chemicznymi.

Szczegółowe dane dot. najważniejszych niepra-
widłowości przedstawiono na wykresie.

W ocenie inspektorów pracy przyczyny nieprawi-
dłowości to:

– niedostateczna znajomość przez pracodawców 
przepisów regulujących problematykę bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia osób wyko-
nujących prace z niebezpiecznymi chemikaliami,
w szczególności z czynnikami o działaniu rako-
twórczym i mutagennym oraz działającymi szko-
dliwie na rozrodczość;

– brak dostatecznej wiedzy pracodawców, umożli-
wiającej prawidłową identyfikację czynników che-
micznych występujących w miejscu pracy;

– lekceważenie przez pracodawców wymagań 
prawnych zobowiązujących do sporządzania spi-
sów i wykazów związanych z użytkowaniem che-
mikaliów, a także do opracowania instrukcji bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz magazynowania 
i składowania;
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– brak osób wykonujących zadania służby bhp wy-
specjalizowanych w zakresie zagrożeń związa-
nych z czynnikami chemicznymi.

Pracodawcy natomiast wskazują na:
– brak możliwości bezpłatnego korzystania ze spec-

jalistycznego doradztwa i merytorycznego wspar-
cia w zakresie bezpieczeństwa chemicznego;

– brak środków finansowych na spełnienie wyma-
gań dotyczących przeprowadzenia kosztownych, 
powtarzanych okresowo, pomiarów i badań czyn-
ników szkodliwych na stanowiskach pracy;

– brak prawnych instrumentów finansowych za-
chęcających do inwestowania w bezpieczeństwo
i ochronę zdrowia pracowników (np. możliwość 
odliczania nakładów ze składek ZUS na Fundusz 
Pracy, niskooprocentowane kredyty);

– brak publikacji, mających charakter poradników 
dla pracodawców, na temat wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób wy-
konujących prace z niebezpiecznymi chemikalia-
mi, w tym oceny ryzyka zawodowego przy tych 
pracach.

Wyniki kontroli wskazują, że wnioski legislacyjne 
zgłoszone w 2006 r. nadal są aktualne. Ponadto ko-
nieczne jest:

uporządkowanie i ujednolicenie nazewnictwa do-
tyczącego chemicznych czynników niebezpiecz-
nych, stosowanego w załączniku nr 3 „Wymagania
dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitar-
nych” rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Soc-
jalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
prowadzenie przez PIP działań informacyjnych
w zakresie bezpieczeństwa związanego z wy-
stępowaniem w miejscu pracy czynników che-
micznych, w celu uświadomienia pracodawcom, 
w szczególności małym i średnim, a także part-
nerom społecznym oraz pracownikom powagi 
zagrożeń oraz możliwości ochrony przed nimi.

16. Bezpieczeństwo pracowników
narażonych na hałas i drgania
mechaniczne

W 2007 r. skontrolowano 697 zakładów, w których 
występował hałas oraz 198 – gdzie zidentyfikowano 
drgania mechaniczne. W narażeniu na hałas pra-
cowało ponad 50 tys. osób (42% ogółu zatrudnio-
nych), w tym 34% w warunkach ekspozycji o wielko-
ści powyżej najwyższego dopuszczalnego natężenia 
(NDN). Na drgania mechaniczne narażonych było 
prawie 6 tys. osób (12% ogółu zatrudnionych), w tym 
w narażeniu na drgania miejscowe powyżej wartości 
NDN – 25%, a na drgania ogólne – 16%. Wśród skon-
trolowanych zakładów były m.in. zakłady odlewnicze 

oraz zakłady produkujące: meble, betonowe wyroby 
budowlane, wyroby włókiennicze, artykuły spożywcze.
Połowę stanowiły zakłady małe, zatrudniające do 49 
pracowników.Najważniejsze informacje nt. stwierdzo-
nych nieprawidłowości przedstawiono na wykresie.

Pomiarów hałasu nie dokonało 5% pracodawców, 
a drgań mechanicznych – 10%. Niepokoić jednak 
muszą ujawnione w niektórych zakładach praktyki 
zaniżania czasu ekspozycji w celu uzyskania niż-
szego wyniku końcowego, uzasadniającego wydłu-
żenie okresu między pomiarami lub nawet niewyko-
nywanie pomiarów.

Nieprzestrzeganie 8-godzinnego czasu pracy i za-
trudnianie pracowników w godzinach nadliczbo-
wych na stanowiskach, na których stwierdzono 
przekroczenie NDN hałasu lub drgań mechanicz-
nych dotyczyło 1510 osób (16% ocenianych) narażo-
nych na hałas i 90 (8%) osób narażonych na drgania 
mechaniczne. 

Tylko niewielu pracownikom (3%) wykonującym 
pracę w warunkach przekroczenia wartości progu 
działania hałasu nie udostępniano środków ochrony
słuchu. Rękawic chroniących przed drganiami miej-
scowymi nie miało aż 35% pracowników, co wy-
nikało głównie z niewiedzy pracodawców i osób 
nadzorujących prace. Przy doborze ochronników 
słuchu pracodawcy na ogół nie dysponowali warto-
ściami niezbędnymi do określenia tłumienia dźwięku 
ochronnika słuchu w odniesieniu do wartości pozio-
mu dźwięku na stanowisku pracy. Nie znali też zale-
ceń dotyczących doboru, użytkowania, konserwacji 
codziennej i okresowej zawartych w Polskiej Normie 
PN-EN 458. W związku z tym nie byli w stanie ustalić 
rzeczywistego poziomu narażenia pracownika na ha-
łas po uwzględnieniu tłumienia uzyskanego w wyniku 
stosowania ochron słuchu. W ocenie inspektorów 
pracy niemożliwe jest także ustalenie przez praco-
dawców, czy narażenie indywidualne na drgania me-
chaniczne nie przekracza wartości NDN, ponieważ 
brakuje wskazówek, jak ustalać takie narażenie. 

Udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 
nie miało 6% ocenianych stanowisk pracy w 11% za-
kładów. Należy jednak podkreślić, że w ponad poło-

Około połowa kontrolowanych pracodawców 
– ze względu na przekroczenie wartości NDN hałasu 
(55%) oraz progu działania drgań mechanicznych 
(45%) – powinna opracować i wdrożyć organizacyj-
no-techniczny program naprawczy, ale uczynił to 
zaledwie co trzeci pracodawca. Należy też zazna-
czyć, że działania te najczęściej nie miały charakteru 
kompleksowego, w jak najmniejszym stopniu finan-
sowo obciążały pracodawcę i nie miały istotnego 
wpływu na obniżenie narażenia na hałas i drgania 
mechaniczne. Niektórzy pracodawcy obowiązek 
sporządzenia programu naprawczego potraktowali 
jako dodatkową formalność.




