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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
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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
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Ministra Środowiska. Ponadto 3 kontrole przeprowa-
dzono na wniosek Ministra Środowiska w związku
z potrzebą potwierdzenia, czy wnioskodawcy spełnia-
ją wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w za-
kresie pracy z organizmami genetycznie modyfiko-
wanymi. 

Wśród kontrolowanych były wyższe uczelnie, 
placówki naukowo-badawcze, zakłady opieki zdro-
wotnej oraz laboratoria inspekcji (sanitarnej, wetery-
narii). Jednostki te prowadziły działania zaliczone do
I kategorii zagrożenia, czyli niepowodującej zagro-
żeń. Tylko jeden zakład starał się o uzyskanie zgody 
na prace z mikroorganizmami zaliczonymi do II i III 
kategorii zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. 
Skontrolowane zakłady zatrudniały łącznie 31,5 tys. 
pracowników, w tym 230 bezpośrednio przy pracach 
związanych z zamkniętym użyciem GMO. Dane licz-
bowe nt. najczęściej stwierdzanych podczas kontroli 
nieprawidłowości przedstawia wykres.

Podczas kontroli nie stwierdzono istotnych niepra-
widłowości w zakresie przestrzegania przepisów usta-
wy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, co 
wynika ze szczególnych wymagań, jakie stawiane
są podmiotom występującym o zgodę na zamknięte 
użycie GMO. Przygotowując wniosek, pracodawca 
dokonuje oceny zagrożeń dla zdrowia ludzi i środo-
wiska, wybiera środki hermetyczności odpowiednie 
do ustalonej kategorii zagrożenia oraz opracowuje 
plan postępowania na wypadek awarii powodującej 
niekontrolowane rozprzestrzenianie się GMO. Tak 
więc, nieprawidłowości eliminowane są już na etapie 
projektowania operacji zamkniętego użycia GMO. Je-
dynym problemem, stwierdzonym w ponad połowie 
kontrolowanych zakładów, okazało się niedopełnie-
nie obowiązku przekazywania planów postępowa-

posiadanie instrukcji bhp dotyczących obsługi użytkowanych 
urządzeń

posiadanie procedur przeprowadzenia dezynfekcji w przypadku 
rozprzestrzeniania się GMO

przestrzeganie przepisów dotyczących odzieży i obuwia 
roboczego

przeprowadzanie szkoleń okresowych w dziedzinie bhp

posiadanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz 
ustalenia wymagań bhp przy wykonywaniu tych prac

przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych

przekazanie organom właściwej gminy planu postępowania na 
wypadek awarii

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń 
wynikających z prowadzenia działania zamkniętego użycia GMO
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nia na wypadek awarii organom właściwej gminy. 
Zdaniem pracodawców, tworzone dla I stopnia her-
metyczności plany postępowania na wypadek awarii 
są z zasady proste, gdyż nie przewiduje się wielkich 
awarii.

W zakresie przestrzegania przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy najwięcej nieprawidłowości 
dotyczyło stosowania niebezpiecznych substancji
i preparatów chemicznych. Użytkowanie szerokiej 
gamy niebezpiecznych preparatów stwarza bowiem 
pracodawcom problemy z prawidłowym rozeznaniem 
czynników szkodliwych w celu wytypowania ich do 
oznaczenia w środowisku pracy. Uchybienia w tym 
zakresie stwierdzono w co drugim kontrolowanym 
zakładzie. Jednak prawie wszyscy pracodawcy po-
siadali aktualny spis użytkowanych niebezpiecznych 
substancji i preparatów oraz karty charakterystyki. 
Chociaż wiele czynników chemicznych posiadało 
właściwości żrące, trujące i palne, a także charakte-
ryzowało się działaniem rakotwórczym i mutagen-
nym, aż 41% skontrolowanych pracodawców nie opra-
cowało wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 
oraz nie ustaliło wymagań bhp przy wykonywaniu 
tych prac.

Stwierdzono również wiele zaniedbań o cha-
rakterze organizacyjnym i proceduralnym, m.in.: 
nieuwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego 
zagrożeń wynikających z prowadzenia działania 
zamkniętego użycia GMO, nieustalenie rodzajów 
odzieży i obuwia roboczego na stanowiskach pracy, 
brak procedur przeprowadzania dezynfekcji w przy-
padku rozprzestrzeniania się GMO, brak instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących obsłu-
gi użytkowanych urządzeń. Usunięcie tych niepra-
widłowości nie wymagało nakładów finansowych, 
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a jedynie kompleksowego podejścia do spraw bhp 
oraz właściwej organizacji pracy. Tymczasem w wielu 
kontrolowanych zakładach występują problemy ze 
współpracą pomiędzy służbą bhp a kierownikami 
poszczególnych laboratoriów uczelnianych czy od-
działów szpitalnych. Zdarzały się nawet przypadki, 
że służba bhp dowiadywała się o prowadzeniu 
działań zamkniętego użycia GMO z przedstawione-
go przez inspektora pracy zakresu kontroli. 

Zdecydowana większość prowadzonych prac 
obejmowała I stopień hermetyczności, gdzie poten-
cjalne zagrożenie jest najmniejsze. Jedną z podsta-
wowych zasad jest ograniczanie do minimum liczby 
osób mających dostęp do GMO, co skutkuje ogólnie 
niewielką liczbą pracowników wykonujących prace
z zamkniętym użyciem GMO. Osoby wykonujące ta-
kie prace posiadały wymagane kwalifikacje, aktualne 
orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do wykonywanej pracy oraz w większości 
zostały wyposażone w odpowiednio dobrane środki 
ochrony indywidualnej. Kontrolowane pomieszcze-
nia pracy spełniały wymagania w zakresie wysoko-
ści, powierzchni i kubatury, przystosowania do sto-

sowanych technologii oraz oświetlenia naturalnego, 
elektrycznego, ogrzewania i wentylacji. Pracownikom 
zapewniono pomieszczenia higienicznosanitarne. 
Stanowiska pracy związane z zamkniętym użyciem 
GMO zostały prawidłowo zorganizowane. Kontrole 
nie wykazały poważniejszych nieprawidłowości w za-
kresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, 
w tym podlegających dozorowi technicznemu, urzą-
dzeń i instalacji elektroenergetycznych, ręcznych prac
transportowych, magazynowania i składowania. Pra-
ce związane ze stosowaniem niebezpiecznych sub-
stancji i preparatów chemicznych wykonywano pod 
dygestoriami wyposażonymi w wyciągi mechanicz-
ne, a wybrane operacje zamkniętego użycia GMO
w komorach laminarnych. Wszystkie zakłady posia-
dały sprawnie działający system neutralizacji odpa-
dów z użyciem autoklawów, które posiadały aktualne 
decyzje UDT dopuszczenia do eksploatacji. 

Na podstawie tych przesłanek można uznać, że 
dla zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakładach prowadzących dzia-
łania zamkniętego użycia GMO wystarczające będą 
kontrole prowadzone doraźnie w razie potrzeby oraz 
na wniosek Ministra Środowiska. 

25. Kontrole przestrzegania przepisów 
ustawy o produktach biobójczych

W 2007 r. skontrolowano 278 zakładów stosują-
cych produkty biobójcze. Były wśród nich zakłady 
gospodarki komunalnej, opieki zdrowotnej, przemy-
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dostarczenie pracownikom odzieży i obuwia roboczego, 
ustalenie zasad ich przydziału

inf. na temat środków ostrożności, jakie należy zachować
w czasie wyk. zabiegu, przechowywania i transportu

inf. na temat tożsamości wszystkich substancji czynnych i ich 
stężenia podane w jednostkach metrycznych

przydzielenie pracownikom odpowiednich
środków ochrony indywidualnej

inf. dot. odpowiedniego czyszczenia sprzętu służącego
do wykonywania zabiegów

inf. na temat nr pozwolenia, pozwolenia tymczasowego
lub wpisu do rejestru

posiadanie kart charakterystyk

inf. na temat czasu wentylacji pomieszczeń poddanych 
zabiegowi produktem biobójczym

posiadanie instrukcji postępowania z produktami biobójczymi
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Podkreślić należy, że prowadzone w latach 2004–
–2007 r. działania inspekcji pracy w zakresie prze-
strzegania przepisów ustawy o organizmach ge-
netycznie zmodyfikowanych nie wykazały przy-
padków prowadzenia prac w sposób zagrażający 
niekontrolowanym uwolnieniem się do środowiska 
GMO.




