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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
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U 3 pracodawców posiadających status prowa-
dzącego zakład pracy chronionej inspektorzy pracy 
stwierdzili nieprawidłowości w zakresie spełniania 
warunków określonych w art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, dotyczących wymagań 
bhp oraz przystosowania pomieszczeń zakładu i sta-
nowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Skiero-

wano powiadomienia do właściwych wojewodów. 
W wyniku wszczętego postępowania administracyj-
nego pracodawcy utracili status prowadzącego za-
kład pracy chronionej.

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakła-
dach aktywności zawodowej jest zadowalający. Nie 
stwierdzano w nich znaczących zaniedbań. Również 
w zakładach ubiegających się o nadanie statusu 
zakładu pracy chronionej, zakładu aktywności za-
wodowej lub przystosowujących stanowiska pracy 
dla osób niepełnosprawnych, stan przestrzegania 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa 
pracy był dużo lepszy niż w zakładach już posia-
dających status. Skala nieprawidłowości utrzymy-
wała się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich
i była znacznie niższa niż w zakładach pracy chro-
nionej.

Wykres 68. Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej – naruszenia przepisów
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badania lekarskie – wstępne,
okresowe i kontrolne

praca w godzinach nadliczbowych

urlopy

szkolenia w zakresie bhp

Nieprawidłowości stwierdzane są przede 
wszystkim w zakładach pracy chronionej. Szcze-
gółowe dane przedstawiają wykresy.

W zakładach kontrolowanych w roku 2007, w sto-
sunku do roku poprzedniego, dał się zauważyć 
znaczny wzrost nieprawidłowości w niektórych gru-
pach zagadnień. Dotyczył on zwłaszcza:
– stanu technicznego użytkowanych budynków i po-

mieszczeń pracy – najczęściej stwierdzano ubytki 
lub nierówności posadzek, pochylni lub schodów, 
brak oznakowania lub zabezpieczenia miejsc nie-
bezpiecznych (z 27% do 43%);

– wyposażenia pomieszczeń higienicznosanitar-
nych – najczęściej pomieszczenia nie były wy-

posażane zgodnie z przepisami, zużyte były ele-
menty armatury, urządzeń sanitarnych, itp. (z 34% 
do 41%);

– eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych –
głównie brak pomiarów skuteczności działania 
środków ochrony przeciwporażeniowej, uszko-
dzone gniazda elektryczne, stosowanie przedłu-
żaczy niezabezpieczonych przed uszkodzeniem 
mechanicznym (z 35% do 42%);

– eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych –
najczęściej: niesprawne technicznie elementy ma-
szyn, brak urządzeń ochronnych zabezpieczają-
cych przed wejściem pracownika w strefę niebez-
pieczną, zdemontowane lub uszkodzone osłony 

właściwego oprzyrządowania. Kontrolowano także 
przestrzeganie szczególnych uprawnień nadanych 
osobom niepełnosprawnym w zakresie zatrudnienia 
(m.in. czas pracy, urlopy dodatkowe). 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wyda-
no 2557 opinii, w tym 184 negatywne.
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części wirujących maszyn i urządzeń, itp. (z 33% 
do 41%).
Minimalnie (z 18% do 20%) wzrósł również odse-

tek zakładów pracy chronionej, w których stwierdzo-
no nieprzystosowanie obiektów lub pomieszczeń do 
potrzeb wynikających z dysfunkcji osób niepełno-
sprawnych. 

W roku 2007 nastąpił dalszy spadek zaintereso-
wania pracodawców ubieganiem się o uzyskanie 
statusu zakładu pracy chronionej. Świadczy o tym 
liczba wniosków o uzyskanie opinii skierowanych do 
organów Państwowej Inspekcji Pracy. W 2007 r. praco-
dawcy skierowali 73 wnioski, w 2006 r. – 100 wniosków,
w 2005 r. – 496 wniosków, a w 2004 r. – 729 wniosków. 
Maleje również liczba zakładów pracy chronionej. 
Wg rejestrów prowadzonych w Państwowej Inspek-
cji Pracy, w roku 2004 było ich 2772, natomiast w ro-
ku 2007 – 2329. Pracodawcy tracą status lub sami 
z niego rezygnują. Twierdzą, że przyczyną takiego 
stanu rzeczy są zbyt duże wymagania i obowiązki 
nałożone prawem na prowadzących zakłady pracy 
chronionej. Niejednokrotnie wyższych kosztów finan-
sowych związanych z prowadzoną działalnością nie 
rekompensują ulgi i dotacje ze strony państwa. Skut-
kiem jest nieinwestowanie w infrastrukturę wielu firm 
i tym samym pogarszający się stan materialnego 
środowiska pracy w zakładach pracy chronionej. 
Należy jednak podkreślić, że znaczna część niepra-
widłowości w tym zakresie została usunięta w trakcie 
prowadzenia kontroli, wynikała więc z braku dbałości 
pracodawców o sprawy bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a nie z braku środków finansowych.

Wzrosła natomiast liczba pracodawców przy-
stosowujących stanowiska pracy do potrzeb osób

Wykres 69. Zatrudnianie niepełnosprawnych – naruszenia przepisów

przystosowanie obiektów i pomieszczeń do potrzeb
osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne

budynki i pomieszczenia pracy

maszyny i urządzenia

pomieszczenia higienicznosanitarne

eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych
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zakłady ubiegające się o status
lub przystosowujące stanowiska pracy
dla osób niepełnosprawnych

zakłady pracy chronionej
i zakłady aktywności zawodowej

niepełnosprawnych, na otwartym rynku pracy. Wią-
że się to z coraz większą świadomością pracodaw-
ców, że można nie tylko być zwolnionym z obowiązku 
wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, ale obniżyć koszty pracy poprzez 
dofinansowanie do wynagrodzeń, ulgi w składkach 
na ubezpieczenie społeczne, itp., czyli osiągnąć wy-
mierne korzyści finansowe.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
monitorowania warunków pracy osób niepełno-
sprawnych, w szczególności w zakładach pracy 
chronionej;
rozwijania działań informacyjnych i poradnictwa dla
pracodawców, którzy chcą uzyskać status pro-
wadzącego zakład pracy chronionej lub przystoso-
wują stanowiska pracy dla osób niepełnospraw-
nych, w zakresie wymagań przepisów dotyczących
zatrudniania osób niepełnosprawnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dostosowania obiektów, 
pomieszczeń oraz stanowisk pracy do potrzeb 
wynikających ze zmniejszonej sprawności.

24. Kontrole przestrzegania przepisów 
ustawy o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych GMO

W roku 2007 przestrzeganie przepisów ustawy
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych skon-
trolowano u 33 pracodawców, prowadzących dzia-
łania zamkniętego użycia organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych, na podstawie zgody wydanej przez




