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rektyw nowego podejścia wymogi, jakim wyroby
użytkowane w środowisku pracy powinny odpo-
wiadać). 

Wyniki kontroli wskazują na zróżnicowany po-
ziom respektowania przepisów w zakresie oceny 
zgodności. Obok wyrobów bezpiecznych, spełnia-
jących wszystkie odnoszące się do nich wymaga-
nia, w obrocie dostępne są wyroby nieprawidłowo 
wykonane, którym często nie towarzyszy odpowied-
nia dokumentacja i instrukcje przeznaczone dla 
odbiorców.

Według oceny inspektorów pracy przyczyną 
stwierdzonych uchybień jest nadal niewystarczająca 
znajomość prawa. Zarówno producenci, jak i pra-
codawcy nabywający środki ochrony indywidual-
nej czy maszyny – nie zdają sobie w pełni sprawy
z wymogów, jakie powinny te wyroby spełniać. 

Wyniki działań Państwowej Inspekcji Pracy w za-
kresie nadzoru rynku prowadzą do następujących 
wniosków:

uzasadnione jest kontynuowanie w kolejnych 
latach kontroli ukierunkowanych – na podstawie 
analiz wypadków i chorób zawodowych –- na gru-
py maszyn i urządzeń stwarzających potencjalnie 
duże zagrożenie wypadkowe oraz grupy środków 
ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 
istotnymi szkodliwościami zawodowymi;
działania kontrolne wymagają stałego wsparcia
pozakontrolnymi formami oddziaływania o cha-
rakterze  edukacyjno-promocyjnym, w celu pod-
niesienia świadomości zarówno producentów 
i importerów maszyn, urządzeń technicznych
i środków ochrony indywidualnej, jak i pracodaw-
ców wyposażających w nie stanowiska pracy;
wskazane jest dalsze zacieśnianie współpracy
z innymi organami wyspecjalizowanymi w nadzo-
rze rynku wyrobów objętych kontrolami Państwo-
wej Inspekcji Pracy, a także z organami celnymi 
– w zakresie podejmowania wspólnych działań 
zmierzających do ograniczenia napływu z impor-
tu (zwłaszcza z krajów azjatyckich) wyrobów nie-
spełniających wymagań.

21. Przestrzeganie przepisów bhp
w zakładach prowadzących
działalność budowlaną

A. Zagadnienia ogólne

W roku 2007 inspektorzy pracy przeprowadzili 
5020 kontroli na 2 705 budowach. Na 1945 budo-
wach wykonywano prace na wysokości, na 296 
– roboty ziemne i w wykopach, a na 66 – roboty 
rozbiórkowe i remontowe. Skontrolowano 4286 pra-
codawców, zatrudniających 64,2 tys. pracowników,
w tym ponad 4,4 tys. kobiet i 498 młodocianych. 

Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone 
podczas kontroli przedstawiono na wykresach.

Skala stwierdzonych w 2007 r. naruszeń przepi-
sów bhp – w porównaniu do roku poprzedniego – jest 
nadal bardzo duża i w zasadzie nie uległa więk-
szym zmianom. Najwięcej nieprawidłowości stwier-
dzono podczas kontroli pracy na rusztowaniach 
(86% budów). Dotyczyły one przede wszystkim budo-
wy i stanu technicznego rusztowań, mimo że obecnie 
najczęściej użytkowane są rusztowania systemowe, 
których montaż powinien odbywać się na podsta-
wie dokumentacji techniczno-ruchowej. Niestety 
na 53% budów stwierdzono brak odbioru 284 rusz-
towań. Często są one montowane przez osoby 
nieposiadające odpowiednich uprawnień. Pode-
sty rozładunkowe nagminnie nie są  zabezpieczane
odpowiednimi balustradami. Montują je osoby przy-
padkowe z elementów dostępnych na budowie, 
najczęściej z  szalunków. Ani bezpośredni użytkow-
nicy, ani osoby nadzorujące pracowników (kierownik 
budowy) nie wiedzą, jakie jest ich dopuszczalne 
obciążenie. 

Istotnym problemem jest również tzw. tani im-
port. Hurtownicy i sprzedawcy poszukują możliwie 
najtańszych wyrobów, gdyż znajdują one chętnych 
nabywców. Przyczyn takiego stanu należy upatry-
wać także w minimalizowaniu przez pracodawców 
kosztów pracy. W warunkach gospodarki rynko-
wej i dużej konkurencji niejednokrotnie decydują-
cym kryterium zakupu jest niższa cena środków 
ochrony indywidualnej czy maszyn. Natomiast kwe-
stie jakości oraz wykonania zgodnie z wszystkimi 
przepisami Unii Europejskiej, nie zawsze brane są 
pod uwagę.

Aż na 81% kontrolowanych budów stwierdzo-
no naruszenia przepisów i zasad bhp podczas 
wykonywania prac na wysokości. Wśród niepra-
widłowości stwarzających bezpośrednie zagroże-
nie dla zdrowia i życia ludzkiego należy wymienić 
w szczególności: brak środków ochrony zbiorowej 
przed upadkiem z wysokości (69% budów), nie-
stosowanie środków ochrony indywidualnej zabez-
pieczających przed upadkiem z wysokości (61%), 
pracę na rusztowaniach nieposiadających prawi-
dłowych balustrad (78% budów). Najczęściej wy-
nika to ze specyficznego dla budownictwa szyb-
kiego tempa prowadzenia robót; nieuwzględnienia
w harmonogramie wykonywania robót budowla-
nych – prac zabezpieczających; lekceważenia tzw. 
krótkotrwałych zagrożeń, które znikną samoistnie 
wraz z zakończeniem prac na wysokości. Najbar-
dziej niepokojące jest to, że nieprawidłowości po-
wtarzają się na różnych kondygnacjach wznoszo-
nych obiektów.
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Wykres 64. Budownictwo – naruszenia przepisów

2006

posiadanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 

zabezpieczenie stanowisk pracy przed spadającymi 
przedmiotami

wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej

prowadzenie robót remontowych i rozbiórkowych zgodnie 
z przepisami bhp
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mechanicznymi

stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników
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prowadzenie robót ziemnych i w wykopach zgodnie
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Generowanie nieprawidłowości zaczyna się już 
jednak  na etapie przygotowania inwestycji, bo inwes-

torzy nie mają świadomości, iż zabezpieczenia sta-
nowisk pracy muszą pochłaniać część kosztów inwe-
stycji. Wybór na generalnego wykonawcę przedsię-
biorcy, który nie zatrudnia pracowników, a zapewnia 
jedynie nadzór techniczny nad prowadzonymi praca-
mi, skutkuje przerzucaniem odpowiedzialności za 
stan bhp na podwykonawców, którzy mają dużo 
mniejsze możliwości organizacyjne i finansowe. 

Należy też zwrócić uwagę na zbyt krótkie terminy 
realizacji inwestycji narzucane przez inwestorów. 
„Wyśrubowany harmonogram” jest często elemen-
tem konkurencji pomiędzy firmami startującymi do
przetargu. Inwestor określa termin, biorąc pod 
uwagę jedynie ekonomię, z pominięciem wymo-

Należy zaznaczyć, że brak zabezpieczeń na 
stanowiskach pracy wiąże się z małą skuteczno-
ścią nadzoru odpowiedzialnego za ochronę pracy. 
Często występuje nawet ciche przyzwolenie na wy-
konywanie prac w warunkach permanentnego za-
grożenia zdrowia i życia pracowników, ponieważ 
uzyskanie jak najkorzystniejszego wyniku finansowe-
go jest priorytetem firm, zwłaszcza małych, o słabej 
kondycji ekonomicznej, zatrudniających przypadko-
we osoby bez przygotowania zawodowego. 
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gów technicznych. Nacisk wywierany na kierow-
ników budów, dotyczący planowej realizacji inwe-
stycji powoduje, że nadal sprawą pierwszorzędną 
jest terminowość wykonania pracy, a nie jej bez-
pieczeństwo. 

Lukę, jaka powstała na rynku budowlanym na 
skutek emigracji wykwalifikowanych pracowni-
ków, wypełniają małe firmy borykające się z wielo-
ma problemami, nie mające odpowiedniej wiedzy 
ani zaplecza. Mniejsza konkurencja na rynku pra-
cy nie powoduje zwiększenia zysków firm i możli-
wości inwestowania w lepszy sprzęt  czy szkolenia, 
gdyż znaczną część środków finansowych pochła-
niają zwiększające się oczekiwania płacowe pra-
cowników.

Wyniki kontroli uzasadniają potrzebę:
kontynuowania przyjętego kierunku działania, po-
legającego na systematycznym przeprowadza-
niu kontroli na placach budów w ciągu całego 

Wykres  65. Budownictwo – prace na wysokości – naruszenia przepisów
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daszki ochronne, osłony z siatek ochron. na ruszt. usytuow. przy 
drogach, przejściach dla pieszych

piony komunikacyjne na rusztowaniach

pomosty na rusztowaniach

udokumentowany odbiór rusztowania przez osoby uprawnione

tablice informacyjne na rusztowaniach

zabezp.  przejść do stanowisk pracy oraz klatek schod. przed 
upadkiem z wysokości

stosowanie wymag. środków ochrony indywid. przed upadkiem 
z wysokości   

zabez. otworów w stropach, ścianach zewn., szybów dźwig. itp. 
przed wpadnięciem 

stosowanie wymaganych środków ochrony zbiorowej przed 
upadkiem z wysokości   
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% budów, na których naruszono przepisy

2007

0             20             40             60            80

Poważnym problemem jest wielość podmiotów 
wykonujących prace na terenie budowy. Długi łań-
cuszek podwykonawców powoduje, że rozmywa 
się odpowiedzialność za stan bhp, występują także 
trudności z nadzorowaniem pracy przez kierownika, 
zwłaszcza pracy wykonywanej przez osoby samo-
zatrudniające się.
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roku, ze szczególnym uwzględnieniem prac na 
wysokości, w wykopach oraz budowy, montażu 
i eksploatacji rusztowań;
objęcia szczególnym nadzorem tych placów bu-
dów, na których inspektorzy pracy rozpoznali du-
że zagrożenia, wynikające z charakteru zadania 
inwestycyjnego oraz przyjętych technologii; a ta-
kże budów, na których doszło do zdarzeń wypad-
kowych; 
zwiększenia trwałości uzyskanych efektów, po-
przez kilkakrotne powtarzanie kontroli w zakła-
dzie, w celu skutecznego egzekwowania decyzji 
i wniosków pokontrolnych;
zacieśnienia współpracy z nadzorem budowla-
nym, mającym największą styczność z projektan-
tami i inwestorami, w celu zminimalizowania błę-

dów, które popełnione na etapie przygotowania 
inwestycji mogą wpływać na stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy na budowie;
promowania wśród uczestników procesu inwesty-
cyjnego wiedzy o ich obowiązkach oraz przepi-
sach bhp.

B. Ręczne prace transportowe

Wykonywanie ręcznych prac transportowych 
sprawdzono na 792 budowach, prowadzonych przez 
1089 pracodawców, zatrudniających ponad 19,9 tys. 
pracowników, w tym 1283 kobiety i 165 młodocia-
nych.

Najważniejsze informacje o stwierdzonych niepra-
widłowościach przedstawiono na wykresie.

Wykres 66. Budownictwo – transport ręczny – naruszenia przepisów

prawidłowy kąt nachylenia schodów

dostosowanie dróg komunikacyjnych do środków transportu 
i przewożonego ładunku

prawidłowe wykonanie pochylni do ręcznego transportu 
materiałów

zapewnienie stabilnej, równej i nieśliskiej powierzchni ciągów 
komunikacyjnych, po których są ręcznie transportowane 

przedmioty

posiadanie inf. dot. przemieszczanych przedmiotów, 
w szczególności na temat ich masy i położenia środka ciężkości

uwzględnienie w instruktażu stanowiskowym zag. teoretycznych 
i ćwiczeń praktycznych dot. ręcznych prac transportowych

poinform. pracow. o ryzyku związ. z wyk. ręczn. prac transport. 
i o zasad. ochrony przed urazami, w szczeg. ukł. mięśn.-szkielet.

uwzględnienie w ocenie ryzyka zagrożeń zw. z wykonywaniem 
ręcznych prac transportowych

posiadanie instrukcji bhp dot. bezpiecznego wyk. prac związ. 
z podnoszeniem i przemieszczaniem ciężarów
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Wyniki kontroli wskazują, że pracodawcy budow-
lani nie przywiązują dużej wagi do zagrożeń wy-
nikających z nieprawidłowej organizacji ręcznych 
prac transportowych, co potwierdzają zwłaszcza nie-
prawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowe-
go. Jak wskazuje wykres, co trzeci pracodawca nie 
uwzględnił tych zagrożeń w ocenie ryzyka zawo-
dowego, a co czwarty nie poinformował pracowni-
ków o zasadach ochrony przed urazami związanymi 
z transportem ręcznym. Również co czwarty praco-
dawca, w ramach instruktażu stanowiskowego, nie 
przeszkolił teoretycznie i praktycznie pracowników 
odnośnie bezpiecznych metod wykonywania ręcz-
nych prac transportowych. 

Brak wiedzy nt. zagrożeń wynikających z trans-
portu ręcznego generował nieprawidłowości do-

tyczące organizacji i sposobów wykonywania tych 
prac. Zagadnienia te były trudniejsze do wychwy-
cenia podczas kontroli, ze względu na dużą różno-
rodność i zmienność robót budowlanych. Dlatego 
ich skala nie jest duża, niemniej jednak doświad-
czenie wskazuje, że ręczne prace transportowe są 
na budowach istotnym problemem. Świadczy o tym 
niedostosowanie dróg komunikacyjnych do rodzaju 
transportu oraz ładunku. Najczęściej drogi te nie były 
wyznaczone lub miały nieodpowiednią szerokość 
(10%). Nie zapewniono stabilnej, równej i nieśliskiej 
powierzchni ciągów komunikacyjnych (11%). Niepra-
widłowo wykonano pochylnie do ręcznego transpor-
tu materiałów (11%) – nie były one na stałe związane
z konstrukcją obiektu lub miały nieprawidłowy spa-
dek. Niewłaściwy kąt nachylenia schodów tymczaso-




