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słu spożywczego, zakłady prowadzące prace w za-
kresie impregnacji drewna. Produkty biobójcze głów-
nie wykorzystywano w procesach uzdatniania wody, 
do dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętów. 
Kontrolowane zakłady zatrudniały 30,2 tys. pracowni-
ków, w tym ponad 5,5 tys. bezpośrednio przy stoso-
waniu produktów biobójczych. 

Podczas kontroli dokonano oceny ok. 1,2 tys. 
opakowań jednostkowych produktów biobójczych. 
Należy podkreślić, że prawie wszystkie (99%) kon-
trolowane produkty biobójcze przechowywane były
w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach 
jednostkowych, co wykluczało możliwość pomyłko-
wego zastosowania ich do innych celów, a w szcze-
gólności do spożycia. Oznakowanie opakowań 97% 
kontrolowanych produktów nie miało wprowadzają-
cych w błąd określeń typu „nietoksyczny”, „nieszko-
dliwy”oraz zawierało informacje na temat zakresu sto-
sowania. Szczegółowe dane nt. skali stwierdzonych 
nieprawidłowości przedstawia wykres.

Oprócz nieprawidłowości związanych z przestrze-
ganiem ustawy o produktach biobójczych stwierdzo-
no również uchybienia w zakresie przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich 
stosowaniu. 

45% kontrolowanych pracodawców nie opraco-
wało i nie udostępniło pracownikom do stałego 
korzystania instrukcji postępowania z produktami 
biobójczymi stosowanymi w procesach pracy. 35% 
pracodawców nie posiadało aktualnych kart charak-
terystyki dla 195 produktów biobójczych sklasyfiko-
wanych jako niebezpieczne. Skutkiem tego pracow-
nicy nie posiadali wystarczającej wiedzy na temat 
zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy w wa-
runkach narażenia na szkodliwe działanie produktów 
biobójczych.

Niedokonywanie przez pracodawców analizy za-
grożeń występujących na stanowiskach pracy, jak rów-
nież niekorzystanie z informacji zawartych w kartach 
charakterystyki produktów biobójczych skutkowało 
niewłaściwym doborem środków ochrony indywidu-

alnej (27% kontrolowanych pracodawców). Zdarzały 
się również przypadki całkowitego braku wyposa-
żenia pracowników w ww. środki (np. pracowników 
pracujących z podchlorynem sodu nie wyposażo-
no w ubranie, rękawice i buty kwasoodporne oraz 
w filtropochłaniacz par organicznych).

W ramach działań prewencyjnych inspektorzy 
pracy skierowali do Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
72 pisma informujące m.in. o niewłaściwym oznako-
waniu opakowań produktów biobójczych. Ponadto do 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych skierowano 
26 pism informujących m.in. o braku zezwolenia na 
obrót produktem biobójczym, nieumieszczeniu przez 
producentów lub importerów wymaganych informacji 
na opakowaniach produktów biobójczych.

W ocenie pracodawców najczęstsze przyczyny 
naruszeń prawa to przede wszystkim brak środków 
finansowych na zapewnienie właściwych warunków 
pracy, w tym na zakup środków ochrony indywidu-
alnej itp. oraz brak dostępu do aktualnych przepisów 
prawa pracy.

Natomiast inspektorzy pracy zwracają uwagę na 
brak dostatecznej wiedzy o zagrożeniach powodo-
wanych przez produkty biobójcze, ich lekceważenie 
zarówno przez pracodawców, jak i przez pracowników,
a także bagatelizowanie informacji umieszczanych 
na opakowaniach oraz w kartach charakterystyk 
stosowanych produktów biobójczych.

Inspektorzy pracy, korzystając z Rejestru Pro-
duktów Biobójczych udostępnionego przez Prezesa 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, będą prowa-
dzić dalsze kontrole u pracodawców stosujących pro-
dukty biobójcze, ponieważ systematyczne kontrole
i towarzyszące im działania informacyjno-doradcze 
zmuszają pracodawców do podjęcia konkretnych 
działań skutkujących poprawą warunków pracy.

26. Ocena i dokumentowanie
ryzyka zawodowego w zakładach
o znacznym stopniu zagrożeń
zawodowych

Kontrolami w roku 2007 objęto 730 pracodawców, 
zatrudniających blisko 111,9 tys. pracowników, w tym 
prawie 30,3 tys. kobiet oraz 469 pracowników młodo-
cianych. Największą grupą wśród skontrolowanych 
podmiotów były małe zakłady, zatrudniające od 10 do
49 pracowników (37%). Mikroprzedsiębiorstwa (do
9 pracowników) stanowiły 24% ogółu. 

Do kontroli dobierano zakłady charakteryzujące 
się wysokim wskaźnikiem wypadkowości lub zapadal-
ności na choroby zawodowe. Prowadziły one różną 
działalność. Najwięcej było zakładów produkcyjnych 
– 47% (np. produkujących artykuły spożywcze i napo-
je, metale i wyroby z metali, drewno i wyroby z drew-
na), zakładów zajmujących się naprawami i handlem 
(19%) oraz przedsiębiorstw budowlanych (13%). 

Najwięcej nieprawidłowości w zakresie ozna-
kowania opakowań produktów biobójczych pole-
gało na niezamieszczaniu informacji na temat: cza-
su wentylacji pomieszczeń poddanych zabiegowi 
produktem biobójczym (36% opakowań), odpo-
wiedniego czyszczenia sprzętu służącego do wy-
konywania zabiegów (31% opakowań) oraz numeru 
pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu 
do rejestru (22% opakowań). Odpowiedzialność za 
te uchybienia ponoszą producenci, importerzy 
lub dystrybutorzy, którzy wprowadzając produkt 
biobójczy do obrotu nie wywiązują się z obowiąz-
ków określonych w ustawie o produktach biobój-
czych, w szczególności nie zapewniają właściwego 
oznakowania opakowań. 
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Wyniki kontroli wskazują, że niestety istnieje 
liczna grupa pracodawców, którzy nie podejmują 
żadnych działań w zakresie oceny ryzyka zawodo-
wego, co skutkować może wypadkami przy pracy, 
a w dłuższej perspektywie schorzeniami, ponieważ 
pracownicy nieświadomi istnienia zagrożeń nieprawi-
dłowo wykonują pracę. Szczegółowe informacje nt. 
najważniejszych nieprawidłowości dot. oceny ryzyka 
zawodowego przedstawia wykres.

Wśród podstawowych nieprawidłowości podczas 
przygotowania do procesu oceny ryzyka zawodowe-
go należy wymienić: niesporządzenie wykazu stano-
wisk pracy, których ocena ma dotyczyć, niezapew-
nienie odpowiednio przygotowanych osób (częstym 
błędem pracodawców lub osób wykonujących za-
dania służby bhp było ograniczanie się do wypełnia-
nia gotowych list kontrolnych niedostosowanych do 
specyfiki zakładu), a także nieustalenie sposobów 
dokumentowania procesu i poinformowania o ryzyku 
zawodowym oraz zagrożeniach pracujących osób. 

Nieprawidłowości stwierdzane w zakresie zbie-
rania informacji niezbędnych do oceny ryzyka zawo-
dowego to przede wszystkim niezebranie danych na 
temat przemieszczanych ładunków oraz aktualnych 
wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy. 
Skutkowało to nieuwzględnieniem w ogóle w ocenie 
ryzyka zawodowego ręcznych prac transportowych, 
a także prac w narażeniu na czynniki chemiczne 
oraz szkodliwe czynniki biologiczne. W co drugim 
zakładzie pracy, w którym istniała taka potrzeba, nie 
określono kryteriów oceny ryzyka zawodowego dla 
pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych. 
Dotyczyło to najczęściej mikrozakładów, gdzie nie 
ma obowiązku tworzenia służby bhp, a ocenę ry-
zyka zlecano osobom z zewnątrz, które nie znały 

dostatecznie procesów technologicznych prowa-
dzonych w zakładzie lub polegały na informacjach 
ogólnych bez przeprowadzania wizytacji stano-
wisk pracy.

W zakresie zastosowania właściwych działań 
zmniejszających ryzyko najwięcej nieprawidłowości 
występowało w mikrozakładach (26%). Nieplanowa-
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Najwięcej nieprawidłowości – podobnie jak w la-
tach ubiegłych – stwierdzono w zakresie identyfi-
kacji zagrożeń. Polegały one na nieuwzględnieniu 
w ocenie ryzyka zawodowego nawet poważnych 
zagrożeń wynikających z pracy w kontakcie z sub-
stancjami chemicznymi (występującymi np. w pro-
cesie trawienia powłok lakierniczych, neutralizacji 
ścieków, podczas spawania), w narażeniu na hałas 
(np. ultradźwiękowy podczas mycia detali), przy ma-
szynach z nieosłoniętymi elementami napędowymi 
(niespełniającymi minimalnych wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
ich wyposażenia) lub podczas obróbki cieplno-
-chemicznej (możliwość wybuchu).Wyraźną tenden-
cją było również nieidentyfikowanie jako zagro-
żeń przyczyn zaistniałych wypadków przy pracy, 
np. po 13 wypadkach podczas obsługi obrabia-
rek do drewna pracodawcy nadal „nie zauważali” 
zagrożenia, jakim był brak osłon, podobnie po 
wypadkach, jakie miały miejsce w toku prowadzenia 
prac remontowych bez wstrzymania ruchu zakładu 
pracy lub podczas ręcznych prac transportowych. 
Bez pełnej identyfikacji zagrożeń występujących na 
stanowisku pracy niemożliwe było również wypeł-
nienie przez pracodawców obowiązku informowa-
nia o nich pracowników. 
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nie działań korygujących i/lub zapobiegawczych wy-
nikało czasem z niechęci pracodawców do ujawnia-
nia mankamentów firmy swoim pracownikom oraz 
organom kontroli i nadzoru nad warunkami bhp. 
Było to jednak także skutkiem popełnienia błędu na 
etapie szacowania poziomu ryzyka zawodowego, 
które przeprowadzano kompleksowo dla stanowiska 
pracy, nie zaś dla poszczególnych zagrożeń. Takie 
postawy świadczą o niezrozumieniu istoty całego 
procesu oceny ryzyka. Niewiązanie wykonywanych 
na stanowisku pracy czynności z zagrożeniami oraz 
ich źródłami wpływa na nieczytelność dokonanej 
oceny ryzyka zawodowego, stwarzając prawdopodo-
bieństwo popełnienia błędów na etapie szacowania 
jego poziomu w odniesieniu do poszczególnych 
zagrożeń. Uśrednienie poziomu ryzyka, często wypa-
dające na korzyść pracodawcy, nie eliminuje ryzyka 
wystąpienia wypadku przy pracy lub schorzenia zwią-
zanego z pracą.

W roku 2008 Państwowa Inspekcja Pracy włączy 
się w kampanię na rzecz oceny ryzyka zawodowe-
go – realizowaną pod auspicjami Europejskiej Agen-
cji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą 
w Bilbao. Jak wynika bowiem z dotychczasowych 
doświadczeń, tam gdzie proces oceny ryzyka zawo-
dowego był przeprowadzony kompleksowo, widać 
wymierne efekty – w zmniejszonej liczbie wypadków 
przy pracy oraz większym zaangażowaniu pracowni-
ków w kształtowanie warunków pracy.

27. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy

Kontrole ukierunkowane na problematykę szko-
leń w dziedzinie bhp przeprowadzono u 1474 praco-
dawców zatrudniających ponad 87 tys. pracowników. 
Szczegółowe dane liczbowe dot. wyników kontroli 
przedstawia wykres.

Porównanie wyników kontroli z 2006 r. i 2007 r. 
wskazuje, że nie nastąpiła poprawa w przestrzega-
niu przepisów dotyczących szkolenia w dziedzinie 
bhp. Nadal najczęściej stwierdzaną nieprawidłowoś-
cią był brak w zakładzie pracy programów, na pod-
stawie których prowadzono szkolenia pracowników. 
Inspektorzy pracy mieli również zastrzeżenia do pro-
gramów, które pracodawcy posiadali. Częstym uchy-
bieniem było przekopiowanie ramowego programu 
z rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp i przyjęcie 

go w tej (ramowej) formie za program zakładowy 
– bez szczegółowego dostosowania do specyfiki 
danego zakładu pracy czy stanowiska pracy.

Brak szkolenia w dziedzinie bhp lub jego niewła-
ściwe przeprowadzenie ma znaczny wpływ na bez-
pieczeństwo pracy. Jedną z przyczyn 76 śmiertelnych 
wypadków przy pracy, jakie wydarzyły się w 2007 r., 
było dopuszczenie do pracy pracownika bez aktual-
nego przeszkolenia.

Niestety, znaczna część pracodawców nie pod-
dała pracowników takiemu szkoleniu. Wielu z nich 
dopuściło pracowników do pracy bez wstępnego 
przeszkolenia (w ramach instruktażu ogólnego i sta-
nowiskowego), np. w jednej ze spółdzielni kółek rolni-
czych wszystkie zatrudnione osoby (14 osób) nie były 
poddane takiemu szkoleniu, a niezgodne z prawem 
praktyki, polegające na „przetestowaniu” w pracy 
nowych pracowników, zanim zostali przeszkole-
ni, miały miejsce w 18% zakładów pracy. Nie prze-
strzegano również terminów szkoleń okresowych, 
zarówno pierwszych (po szkoleniu wstępnym), jak
i kolejnych, np. w jednym z zakładów opieki zdrowot-
nej na 709 zatrudnionych osób, aż 697 nie posiadało 
aktualnego szkolenia okresowego. Inspektorzy pra-
cy ujawnili również przypadki wydawania zaświad-
czeń ukończenia szkolenia okresowego pracow-
nikom, którzy nie uczestniczyli w takim szkoleniu. 
Niezależnie od nakazania pracodawcy zapewnienia 
przeszkolenia tym pracownikom, inspektorzy pracy 
powiadomili prokuratorów o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. 

Przepisy zobowiązują pracodawcę do konsul-
towania z pracownikami lub ich przedstawicielami 
działań dotyczących szkolenia w dziedzinie bhp. Nie-
stety, prawie co trzeci pracodawca nie wywiązał się 
z tego obowiązku – nieprawidłowość ta występowała 
częściej w zakładach, w których nie działały związki 
zawodowe.

Inspektorzy pracy w ramach działalności prewen-
cyjnej i promocyjnej omawiali zagadnienia szkoleń 
w dziedzinie bhp na różnych spotkaniach organizo-
wanych dla pracodawców, związków zawodowych, 
społecznych inspektorów pracy, pracowników służb 
bhp. Prowadzili również prelekcje dla uczniów szkół 
zawodowych. Temat szkoleń pracowników porusza-
ny był na łamach regionalnej prasy i w telewizji.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości są 
podobne do przyczyn rozpoznanych podczas kon-
troli w 2006 r., a mianowicie:

Z analizy wypadków przy pracy wynika również, 
że połowa ich przyczyn tkwi w nieprawidłowym za-
chowaniu się pracownika podczas pracy czy niewła-
ściwym posługiwaniu się środkami produkcji. Umie-
jętność właściwego zachowania się i posługiwania 
środkami produkcji powinien pracownik nabyć pod-
czas rzetelnie przeprowadzonego szkolenia.

Pracodawcy nadal do oceny ryzyka podcho-
dzą formalistycznie i nie doceniają jej znaczenia
w procesie kształtowania bezpiecznych warunków 
pracy. Często brakuje im także niezbędnej wiedzy 
do rzetelnego dokonania takiej oceny, a osoby wy-
konujące zadania służby bhp zbyt często korzystają 
z gotowych wzorów, nieadekwatnych do warunków 
występujących w konkretnym zakładzie.




