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łych dla pracodawców. Ponadto sami pracodawcy 
lekceważą stosowanie ochron słuchu w strefach 
zagrożonych hałasem, nie są więc dobrym przykła-
dem dla pracowników. Za małe jest także zaanga-
żowanie osób wykonujących zadania służby bhp 
w małych i średnich zakładach, które nie analizują 
wyników pomiarów hałasu i drgań mechanicznych 
w kontekście rzeczywistych warunków pracy, co 
prowadzi m.in. do wykonywania pomiarów tylko na 
niektórych stanowiskach i niewłaściwego identyfiko-
wania narażenia pracowników na hałas i drgania 
mechaniczne. 

Pracodawcy natomiast, w szczególności zatrud-
niający do 9 osób, wskazują na duże koszty związane 
z eliminowaniem lub minimalizowaniem hałasu i drgań
mechanicznych. Skarżą się też na brak bezpłatnych 
poradników (np. w Internecie) nt. wymagań doty-
czących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób 
wykonujących prace w narażeniu na hałas i drgania 
mechaniczne. 

Wyniki kontroli wskazują konieczność:
nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy pracach związanych
z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne 
m.in. przez doprecyzowanie zapisów dotyczą-
cych doboru ochron słuchu, trybu przeprowa-
dzania szkoleń w zakresie odnoszącym się do 
wyników oceny ryzyka zawodowego;
prowadzenia przez PIP działań informacyjnych
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
związanego z występowaniem w miejscu pracy 
hałasu i drgań mechanicznych, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na ocenę ryzyka zawodowe-
go i dobór ochron słuchu – zbiorowych i indywi-
dualnych. 

17. Przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach przemysłu spożywczego 
produkujących napoje (spirytusowe, 
piwowarskie i gazowane) 

W 2007 r. skontrolowano 238 zakładów wytwa-
rzających napoje, w tym 67 zakładów wytwarzają-
cych napoje spirytusowe oraz 171 zakładów wytwa-
rzających napoje piwowarskie i gazowane. Ponadto 
sprawdzono obsługę amoniakalnych instalacji chłod-
niczych w 26 zakładach. W skontrolowanych zakła-
dach było zatrudnionych 24,5 tys. osób, w tym 7,9 tys.
kobiet i 45 młodocianych. 

W zakładach tych w latach 2004–2006 doszło do 
1334 wypadków przy pracy (423 – w 2004 r., 427 –
w 2005 r., 484 – w 2006 r.), głównie o skutkach lek-
kich. Miały one najczęściej miejsce przy przezbraja-

niu linii produkcji napojów, usuwaniu awarii urządzeń 
wchodzących w skład tych linii, obsłudze i czyszcze-
niu maszyn oraz poruszaniu się pracowników po 
śliskich nawierzchniach.

A. Zakłady wytwarzające napoje spirytusowe

W zakładach wytwarzających napoje spirytusowe 
najistotniejsze problemy – jak wskazuje wykres – wy-
stępowały w zakresie organizacji stanowisk pracy 
oraz utrzymania obiektów i pomieszczeń pracy.

W 28% zakładów pracodawcy nie zapewnili kon-
troli zawartości tlenu w pomieszczeniach, w których 
w trakcie procesu technologicznego dochodzi do
wydzielania się pyłów i par substancji lub substan-
cji palnych, których stężenie w powietrzu również 
nie było kontrolowane. Nie przeprowadzano pomia-
rów i badań czynników szkodliwych występujących 
na stanowiskach pracy. Brak poszczególnych rodza-
jów pomiarów oraz badań środowiskowych związany 
był częstokroć z ograniczaniem wydatków zakładu, 
jak też z niezapewnieniem dostatecznej liczby pra-
cowników, którzy dokonywaliby bieżącego monitoro-
wania powietrza w pomieszczeniach pracy.

Ponadto stwierdzono niedostateczne zabezpie-
czenia termoizolacyjne i ochronne powierzchni ma-
szyn i urządzeń technicznych, przy obsłudze któ-
rych istnieje niebezpieczeństwo poparzenia oraz brak 
wyposażenia w osłony wirujących części maszyn
i urządzeń technicznych.

Wśród zaniedbań formalnoprawnych, mających
bezpośredni wpływ na niedostatek wiedzy o za-
grożeniach i sposobach ochrony przed nimi należy 
wymienić brak: wykazu prac szczególnie niebezpiecz-
nych, instrukcji bhp dotyczących maszyn i urządzeń 
technicznych, dokumentu zabezpieczenia stanowisk 
pracy przed wybuchem oraz udokumentowanej oce-
ny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowi-
skach pracy. Braki w dokumentacji dla stanowisk pra-
cy, na których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, 
wynikały z niewiedzy pracodawców o konieczności 
jej opracowania. 

Ze względu na technologię produkcji związa-
ną ze stosowaniem materiałów niebezpiecznych,
w tym tworzących atmosfery wybuchowe, szcze-
gólnie niepokojący jest brak wyposażenia po-
mieszczeń, w których dochodzi do wydzielania 
się pyłów i par substancji lub substancji palnych,
w system wentylacji awaryjnej, a także niewłaściwy 
system lub stan techniczny urządzeń sygnalizacji 
zagrożeń oraz niewłaściwe oznaczenie i opisanie 
urządzeń kontrolno-pomiarowych (brak wskazania 
dopuszczalnych wartości). W większości przypad-
ków stan taki wynikał z lekceważenia zagadnień 
bhp oraz nieświadomości potencjalnych sytuacji 
awaryjnych i związanych z tym zagrożeń.
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posiadanie dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed 
wybuchem

przeprowadzenie pomiarów i badań czynników szkodliwych

kontrola stężenia pyłów i par substancji w powietrzu

kontrola zawartości tlenu w pomieszczeniach

posiadanie właściwie opracowanych instrukcji bhp 
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

wyposażenie maszyn i urządzeń technicznych w ochronną 
izolację cieplną

wyposażenie wirujących części maszyn i urządzeń technicznych 
w osłony

wyposażenie pomieszczeń w system wentylacji awaryjnej

zabezpieczenie i właściwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych

oznakowanie dopuszczalnego maksymalnego ciśnienia 
roboczego zbiorników i urządzeń ciśnieniowych
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B. Zakłady wytwarzające napoje piwowarskie
i gazowane

W zakładach wytwarzających napoje piwowar-
skie i gazowane największe zaniedbania stwierdzono 
w zakresie oznakowania maksymalnych parametrów 
pracy użytkowanych maszyn i urządzeń. Nieoznacze-
nie urządzeń pomiarowych powoduje konieczność 
sprawdzania i upewniania się przez pracujących co
do maksymalnych parametrów roboczych; zwłasz-
cza w sytuacjach awaryjnych wydłuża to czas reago-
wania. W ponad połowie zakładów nie oznakowano 
maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia robo-
czego manometrów zainstalowanych na zbiornikach 
i urządzeniach ciśnieniowych. Maszyny i urządzenia 
techniczne nie miały urządzeń ochronnych, w tym 
w szczególności osłon części ruchomych. 

W 28% kontrolowanych zakładów nie prze-
prowadzono badań i pomiarów czynników szko-
dliwych występujących w środowisku pracy. Należy 
zaznaczyć, że ograniczanie wydatków na pomiary 
środowiskowe skutkuje brakiem dostatecznej wiedzy 
w zakresie narażeń na stanowiskach pracy, co z kolei 
pociąga za sobą niestosowanie odpowiednio dobra-
nych do występujących zagrożeń środków ochrony 
indywidualnej.

Stwierdzono również niedostateczne stosowa-
nie ochron zbiorowych. Przykładowo: w 11% zakła-
dów nie było osłon zabezpieczających pracowników 
przed rozpryskiem szkła w urządzeniach do napełnia-
nia, zamykania i etykietowania opakowań szklanych. 
W części zakładów nie zapewniono ochronnej izolacji 
cieplnej lub osłon termoizolacyjnych maszyn i urzą-
dzeń, przy obsłudze których istnieje niebezpieczeń-
stwo poparzenia. 

Zbyt małą wagę przywiązywano do informowania
pracowników o zagrożeniach i sposobach ich ogra-
niczania, o czym świadczą nieprawidłowości w zakre-
sie: oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pra-
cy, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, okre-
ślenia podstawowych wymagań bhp przy wykony-
waniu prac szczególnie niebezpiecznych, stanowisko-
wych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
instrukcji dla maszyn i urządzeń, jak też szkoleń bhp. 

Poważnym problemem w kontrolowanych zakła-
dach był także niewłaściwy stan techniczny obiek-
tów i pomieszczeń pracy oraz zaniedbania eks-
ploatacyjne, np. niewłaściwa eksploatacja instalacji 
i urządzeń elektrycznych oraz niewłaściwy stan tech-
niczny dróg, przejść komunikacyjnych i ramp. 

Szczegółowe dane dot. najczęściej stwierdzanych 
nieprawidłowości przedstawiono na wykresie.

W co trzecim zakładzie, w którym takich badań 
dokonano, stwierdzono przekroczenia dopusz-
czalnych norm czynników szkodliwych (np. hała-
su, mikroklimatu oraz pyłów organicznych). Mimo to

pracownicy byli niedostatecznie wyposażeni w odpo-
wiednie do istniejących zagrożeń środki ochrony in-
dywidualnej (np. w odzież ochronną, środki ochrony 
rąk, twarzy, oczu, dróg oddechowych, czy słuchu).




