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wych, po których przenoszono materiały, stwierdzono 
na 4% budów.

Pracodawcy na ogół, w szczególności na więk-
szych budowach, stosują rozwiązania techniczno-
-organizacyjne ograniczające konieczność wykony-
wania przez pracowników ręcznych prac transpor-
towych. Do transportu materiałów, nawet niewielkiej 
ilości, stosowane są maszyny i urządzenia budowlane 
– najczęściej żurawie lub dźwigi towarowo-osobowe. 
Brak stosowania tego rodzaju rozwiązań stwierdzono 
jedynie na 5% kontrolowanych budów. 

22. Bezpieczeństwo i higiena pracy
przy wykonywaniu robót drogowych
i mostowych

Budownictwo drogowe i mostowe charakteryzuje 
się wysokim stopniem ryzyka zawodowego i wypad-
kowego, ze względu na specyfikę stosowanych tech-
nologii, warunki atmosferyczne, zmienność frontu 
robót, prowadzenie prac na terenie otwartym, pozba-
wionym elementów infrastruktury społecznej i tech-
nicznej (lasy, pola, przeszkody wodne i techniczne 
– magistrale, sieci). 

W roku 2007 inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole na 506 budowach mostów, wiaduktów kole-
jowych i autostrad, przebudowach i remontach dróg 
powiatowych i krajowych oraz węzłów komunikacyj-
nych. Skontrolowano 652 pracodawców, zatrudniają-
cych ponad 17,7 tys. pracowników, w tym 1414 ko-
biet i 78 młodocianych. Szczegółowe informacje nt. 
najważniejszych nieprawidłowości przedstawiono na 
wykresie.

Kontrole wykazały niezadowalający stan warun-
ków i organizacji pracy przy wykonywaniu robót dro-
gowych i mostowych. Najczęściej spotykane niepra-
widłowości to: niewłaściwe prowadzenie prac na
wysokości oraz niewłaściwa budowa i stan tech-
niczny rusztowań, montowanych często przez oso-
by nieposiadające uprawnień kwalifikacyjnych. 
Niezabezpieczenie i nieoznakowanie stref i miejsc 

niebezpiecznych stwierdzono na co drugiej budo-
wie, m.in. w pobliżu pracujących specjalistycznych 
maszyn i urządzeń do robót ziemnych, drogowych
i budowlanych. 

Ze względu na stałe przemieszczanie się maszyn 
i osób wykonujących pracę (na co czwartej budowie) 
– brak było w miejscach wykonywanych robót właś-
ciwych pionowych znaków drogowych lub urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu; często stwarzało to zagroże-
nie publiczne.

Większość robót ziemnych dotyczyła formowa-
nia nasypów bądź układania warstw nośnych pod 
nawierzchnie drogowe, niemniej w trakcie kontroli 
stwierdzono również wiele zagrożeń i nieprawidło-
wości dotyczących prowadzenia szeroko pojętych 
robót ziemnych, w tym wykopów. Polegały one 
na braku zabezpieczenia ścian wykopów poprzez 
odpowiednie skarpowanie lub ich obudowanie, bra-
ku bezpiecznych zejść i wejść do stanowisk pracy
w wykopie, a także na nieprawidłowym wydobywaniu 
i składowaniu urobku (42% budów).

Brak zabezpieczenia placu budowy przed dos-
tępem osób postronnych stwierdzono na 23% bu-
dów. Zarówno pracodawcy, jak i osoby kierujące 
pracownikami uważają, że na terenie robót przeby-
wają tylko osoby wykonujące pracę, zapominając, 
że roboty powodują utrudnienia i zagrożenia dla 
uczestników ruchu drogowego – zmotoryzowanych 
i pieszych.

Niepokojące jest zjawisko niestosowania środ-
ków ochrony indywidualnej przez pracowników 
(38% budów), którzy tłumaczą, że „przeszkadzają 
im one w pracy, bo są niewygodne”.

Dla 36% budów nie opracowano instrukcji bez-
piecznego wykonywania robót, co wiązało się z nie-
właściwie wykonywanymi pracami, w tym pracami 
szczególnie niebezpiecznymi. 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości 
w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycz-
nych dotyczyły głównie braku ich zabezpieczenia 
przed możliwością mechanicznego uszkodzenia (32%
budów). 

Na co czwartej budowie brak było zaplecza hi-
gienicznosanitarnego. Spowodowane było to trudno-
ściami w doprowadzeniu mediów i odprowadzeniu 
ścieków oraz rozciągnięciem prac w terenie.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to:
– niewłaściwy nadzór oraz organizacja i koordyna-

cja robót wykonywanych na budowach;

Należy zauważyć, że stwierdzone nieprawidło-
wości nie powodują bezpośredniego zagrożenia 
zdrowia lub życia pracowników wykonujących 
roboty budowlane. Kształtują natomiast uciążliwe 
warunki pracy zatrudnionych na placach budo-
wy. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy oraz 
osoby nadzorujące roboty nie mają wiedzy na te-
mat bezpiecznych sposobów ręcznego dźwigania 
i przenoszenia ciężarów. Bagatelizują zagrożenia 
związane z nieprawidłową organizacją i wykony-
waniem ręcznych prac transportowych, a przecież 
długotrwałe oddziaływanie zbyt dużych obciążeń na 
układ mięśniowo-szkieletowy pracowników powo-
duje narastające dolegliwości i w efekcie prowadzi 
do utrwalonych zmian chorobowych.

Zaznaczyć należy, że 222 osoby obsługujące 
maszyny i urządzenia budowlane nie posiadały 
wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych (na 22% 
budów). Osoby obsługujące oraz nadzorujące nie 
wiedziały nawet o obowiązku posiadania odrębnych 
uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi ciężkiego 
sprzętu budowlanego.
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– krótkie terminy realizacji zadań inwestycyjnych;
– brak środków finansowych na zapewnienie bez-

piecznych i higienicznych warunków pracy na 
budowie (szczególnie dot. to mikroprzedsię-
biorstw);

– duża rotacja pracowników na budowie, co zwięk-
sza nakłady na profilaktyczne badania lekarskie, 
szkolenia w zakresie bhp, uprawnienia kwalifika-
cyjne, wyposażenie pracowników w odzież i obu-
wie robocze;

– niechęć pracowników do przestrzegania prze-
pisów bhp, a zwłaszcza stosowania środków 
ochrony indywidualnej, wynikająca z niewłaściwe-
go przygotowania zawodowego osób trafiających 
do budownictwa.
Wysoka skala stwierdzonych nieprawidłowości,

a także zagrożenia o charakterze publicznym uzasad-
niają potrzebę prowadzenia dalszych konsekwent-
nych kontroli.

23. Przestrzeganie przepisów
dotyczących zatrudniania osób
niepełnosprawnych

W roku 2007 inspektorzy pracy przeprowadzili
2868 kontroli w 2437 zakładach pracy zatrudnia-
jących osoby niepełnosprawne. W zakładach tych 
ogółem zatrudnionych było 373,8 tys. pracowników. 
Sprawdzano warunki zatrudnienia prawie 72,1 tys. 

osób niepełnosprawnych, z których 40,8 tys. posia-
dało lekki stopień niepełnosprawności. 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nakłada 
na organy Państwowej Inspekcji Pracy obowiązek 
oceny warunków pracy osób niepełnosprawnych za-
trudnionych w zakładach posiadających status zakła-
du pracy chronionej i zakładu aktywności zawodo-
wej lub ubiegających się o niego; posiadających ten 
status lecz tworzących nowe oddziały, a także obo-
wiązek oceny stanowisk pracy przystosowanych dla 
osób niepełnosprawnych.

Kontrole w zakładach posiadających status za-
kładu pracy chronionej lub zakładu aktywności za-
wodowej oraz w zakładach ubiegających się o taki 
status miały na celu stwierdzenie, czy obiekty i po-
mieszczenia użytkowane przez zakład pracy spełnia-
ją wymagania przepisów i zasad bezpieczeństwa pra-
cy oraz uwzględniają potrzeby osób niepełnospraw-
nych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, 
pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komu-
nikacyjnych, a także  czy spełniają wymagania dos-
tępności do nich. W zakładach pracy organizujących 
stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych kon-
trolowano przede wszystkim warunki pracy tych osób 
oraz przystosowanie stanowisk pracy do ich potrzeb.

Wykres 67. Roboty drogowe i mostowe – naruszenia przepisów 

zatrudnianie operatorów maszyn budowlanych
z wymaganymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi

posiadanie zaplecza higienicznosanitarnego

stos. znaków drogowych zgodnie z zatw. proj.
w czasie prowadz. robót na zamkn. lub ogranicz.

odcinkach czynnego ruchu drog.

zabezpieczenie przewodów elektrycznych
przed uszkodzeniem mechanicznym

posiadanie instrukcji bezpiecznego
wykonywania robót

stosowanie środków ochrony indywidualnej
przez pracowników

prowadzenie robót ziemnych i w wykopach
zgodnie z przepisami

zabezpieczenie i oznakowanie stref
i miejsc niebezpiecznych

wykonanie rusztowań zgodnie z przepisami

prowadzenie prac na wysokości
zgodnie z przepisami
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Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano 
na występowanie barier architektonicznych, funk-
cjonalność stanowisk pracy oraz  zapewnienie  ich




