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1. Kontrola legalności zatrudnienia

A. Kontrole ogółem

Od 1 lipca 2007 r., na mocy ustawy z dnia 13 kwiet-
nia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, kontrole
legalności zatrudnienia, w tym legalności zatrudnie-
nia cudzoziemców, są prowadzone przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 
w tym zakresie podlegają pracodawcy oraz przedsię-
biorcy, niebędący pracodawcami – na rzecz których 
jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym 
przez osoby wykonujące na własny rachunek działal-
ność gospodarczą.

Do nowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy 
należy:

kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej i wykonywania działalności;
kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej oraz wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców;
kontrola przestrzegania obowiązku:

informowania powiatowych urzędów pracy o za-
trudnieniu bezrobotnego lub powierzeniu mu 
wykonywania innej pracy zarobkowej,
informowania powiatowych urzędów pracy 
przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub działalności,
opłacania składek na Fundusz Pracy,
dokonania wpisu do rejestru agencji zatrud-
nienia działalności, której prowadzenie jest 
uzależnione od uzyskania wpisu do tego re-
jestru,

prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z wa-
runkami określonymi w przepisach o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy przejęte od 
1 lipca 2007 r. obejmują ponadto ściganie wykro-
czeń, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w cha-
rakterze oskarżyciela publicznego.

W 2007 r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącz-
nie prawie 12,2 tys. kontroli w zakresie legalności 
zatrudnienia. W tej liczbie przeprowadzono:
– 11,8 tys. kontroli obejmujących tematykę legalno-

ści zatrudnienia i innej pracy zarobkowej;
– 770 kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cu-
dzoziemców;

– 240 kontroli przestrzegania przez agencje zatrud-
nienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;

– 542 kontrole przestrzegania przepisów dotyczą-
cych zatrudniania pracowników, w tym pracowni-
ków sezonowych.

Kontrolami objęto prawie 12 tys. podmiotów,
w których świadczyło pracę blisko 800 tys. osób,
w tym 80 tys. – na podstawie umów cywilnopraw-
nych i 4,4 tys. osób wykonujących na własny rachu-
nek działalność gospodarczą.

Ponad połowa kontroli dotyczyła małych firm,
w których pracowało do 9 osób (58% kontroli). 

Strukturę branżową skontrolowanych zakładów 
przedstawia wykres.

Wykres 26. Branżowa struktura skontrolowanych zakładów
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Skontrolowano legalność zatrudnienia ponad 
100 tys. osób, w tym prawie 3,5 tys. cudzoziem-
ców. Kontrole z zakresu opłacania składek na Fun-
dusz Pracy objęły przeszło 200 tys. osób. Szcze-
gółowe dane dot. kontroli legalności zatrudnienia wg 
województw przedstawia mapa 2.

Nieprawidłowości dotyczące legalności zatrud-
nienia oraz przestrzegania przepisów ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwierdzo-

no w więcej niż połowie kontrolowanych podmiotów 
(53% kontroli). W co czwartym ujawniono nielegal-
ne zatrudnienie lub nielegalne powierzenie innej 
pracy zarobkowej, w co piątym zaś stwierdzono 
nieopłacanie lub nieterminowe opłacanie składek 
na Fundusz Pracy. 

Wśród skontrolowanych agencji zatrudnienia 7%
prowadziło działalność nielegalnie. Nielegalne wy-
konywanie pracy przez cudzoziemców stwierdzono 
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w co dziewiątym podmiocie zatrudniającym cudzo-
ziemców i w co czwartym – zatrudniającym cudzo-
ziemców, wobec których wymagane było zezwolenie 
na pracę.

W wyniku kontroli legalności zatrudnienia ins-
pektorzy pracy skierowali wystąpienia do prawie
6,5 tys. pracodawców i przedsiębiorców. Sformu-

łowano w nich ponad 11,7 tys. wniosków zobo-
wiązujących do usunięcia nieprawidłowości, któ-
re dotyczyły 94,2 tys. osób świadczących pracę
w kontrolowanych podmiotach. Dominowały wnios-
ki w kwestii odbierania przez pracodawcę pisem-
nych oświadczeń o pozostawaniu lub niepozostawa-
niu w rejestrze bezrobotnych (34%). Szczegółowe 
dane przedstawia wykres.

Mapa 2. Odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy 

Kontrolując problematykę legalności zatrudnienia, 
inspektorzy pracy ujawnili prawie 4 tys. wykroczeń, 
które zostały popełnione przez 2081 pracodawców 
i 1164 osoby wykonujące pracę. Szczegółowe dane 
dot. zakresu przedmiotowego wykroczeń przedsta-
wia wykres.

W stosunku do sprawców wykroczeń inspektorzy:
– nałożyli grzywny w drodze 355 mandatów kar-

nych na łączną kwotę 439,5 tys. zł (średnia wyso-
kość grzywny to 1238 zł);

– do sądów grodzkich skierowali 1697 wniosków 
o ukaranie (do 31 marca 2008 r. sądy wydały 
rozstrzygnięcia w 961 sprawach, przy czym w 929 

przypadkach orzeczono grzywny na łączną sumę 
1,54 mln zł – średnia kwota grzywny wyniosła po-
nad 1660 zł, a wobec 22 obwinionych orzeczono 
karę nagany);

– zastosowali 1193 środki oddziaływania wycho-
wawczego na podstawie art. 41 Kodeksu wykro-
czeń;

– w 111 przypadkach skierowali do prokuratury 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przes-
tępstwa. Dominowały sprawy dotyczące fałszo-
wania dokumentów (23 przypadki) oraz utrud-
niania bądź udaremniania inspektorom pracy 
wykonywania czynności służbowych (22).
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Realizując obowiązki określone w ustawie o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy oraz w porozumieniach
zawartych przez Głównego Inspektora Pracy, w dru-
gim półroczu 2007 r. w 3141 przypadkach za-
wiadomiono właściwe organy władzy i organy
nadzoru nad warunkami pracy o naruszeniach 
przepisów w zakresie legalności zatrudnienia. 
Dominowały powiadomienia kierowane do starostów 

– 1369 przypadków, Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych – 914 i urzędów skarbowych – 154. Ponadto
o każdym przypadku skierowania wniosku o uka-
ranie do sądu w związku z popełnieniem wykro-
czenia dotyczącego opłacania składek na Fundusz 
Pracy, informowano jako pokrzywdzonego Depar-
tament Funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

Wykres 27. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach 

prowadzenie agencji zatr. zgodnie z war. określonymi
w przepisach o promocji zatr. i instytucjach rynku pracy

zgodność rodzaju umowy
z charakterem świadczonej pracy

potwierdzanie na piśmie umów o pracę

powiadamianie powiat. urzędu pracy o zatr. osoby
zarejestr. jako bezrobotna lub powierzeniu jej

wyk. innej pracy zarobkowej

opłacanie składek na Fundusz Pracy

zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego osób
zatrudnionych lub wykonujących inną pracę zarobkową

odbieranie przez pracodawcę pisemnych oświadczeń
 o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych
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Wykres 28. Zakres przedmiotowy wykroczeń 

        %  wykroczeń     0    10    20  30 

pozostałe

zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach,
w których powinna być zawarta umowa o pracę

potwierdzanie na piśmie umów o pracę

opłacanie składek na Fundusz Pracy

zatrudnienie lub powierzenie wyk. innej pracy zarobkowej 
bezrobotnemu bez zawiadomienia pow. urzędu pracy

podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 
przez bezrobotnego bez zawiadomienia pow. urzędu pracy

W 2007 r. inspektorzy pracy w 211 przypadkach 
prowadzili wspólne kontrole w zakresie legalności 
zatrudnienia z innymi organami nadzoru i kontroli.
W 80 przypadkach przeprowadzono wspólną kontro-
lę z Policją, w 52 – ze Strażą Graniczną i w 19 – ze 
Służbą Celną. Poza tym w 340 przypadkach miały 
miejsce kontrole na wniosek organu współdziałające-
go. Przeważały wnioski powiatowych urzędów pracy 
(72 kontrole), urzędów skarbowych (63), Policji (51) 
oraz wojewódzkiego urzędu pracy (39). 

B. Kontrole legalności zatrudnienia i innej
pracy zarobkowej

W roku 2007 inspektorzy pracy przeprowadzili 
11,8 tys. kontroli w zakresie legalności zatrudnienia 
i innej pracy zarobkowej. Kontrolami objęto ponad 
11,6 tys. podmiotów, w których wykonywało pracę 
747,6 tys. osób. Wśród podmiotów kontrolowanych 
dominowały firmy, w których pracowało do 9 osób 
(58% kontroli).
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Nieprawidłowości dotyczące legalności zatrud-
nienia oraz przestrzegania przepisów ustawy o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwier-
dzono w ponad połowie kontrolowanych podmiotów. 
W 3050 kontrolowanych podmiotach inspektorzy
pracy ujawnili nielegalne zatrudnienie lub niele-
galną inną pracę zarobkową tj. zatrudnienie przez 
pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie
w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy
i jej warunków, niezgłoszenie osoby zatrudnionej 
lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpie-
czenia społecznego, podjęcie przez bezrobotnego 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 

Najwięcej przypadków nielegalnego zatrudnie-
nia lub nielegalnej innej pracy zarobkowej stwier-
dzono w podmiotach prowadzących działalność
w branżach: handel i naprawy – 944 jednostki 
(31%), przetwórstwo przemysłowe – 751 (25%) oraz 
budownictwo – 550 (18%).

Wykres 29. Podmioty, w których ujawniono nielegalne zatrudnienie
lub inną nielegalną pracę zarobkową – wg branż 
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bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego 
urzędu pracy oraz zatrudnienie lub powierzenie wy-
konywania innej pracy zarobkowej bezrobotnemu 
bez zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu 
pracy.

Analiza przypadków nielegalnego zatrudnienia 
lub nielegalnej innej pracy zarobkowej w ramach po-
szczególnych branż wykazała występowanie niepra-
widłowości w co trzecim kontrolowanym podmiocie 
należącym do sekcji gospodarki hotele i restauracje 
oraz w co czwartym podmiocie z następujących sek-
cji: budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, rolnic-
two i łowiectwo oraz handel i naprawy. Szczegółowe 
dane przedstawia wykres. Województwa, w których 
najczęściej stwierdzano takie przypadki to: śląskie 
(12%), wielkopolskie (11%) i dolnośląskie (8%).

Najbardziej godzące w prawa pracownicze 
formy nielegalnego zatrudnienia to zatrudnienie 
bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym termi-
nie rodzaju umowy o pracę i jej warunków lub 
niezgłoszenie osoby wykonującej pracę do ubez-
pieczenia społecznego – 1299 kontrolowanych pod-
miotów. Ogółem ujawniono 4306 nieprawidłowości. 
Najwięcej osób zatrudnionych bez potwierdzenia 
umowy o pracę na piśmie lub bez zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego wykazano w wojewódz-
twach: wielkopolskim (565), śląskim (484) i dolnoślą-
skim (353).

Ponadto inspektorzy pracy stwierdzili 2180 przy-
padków podjęcia przez bezrobotnych zatrudnie-
nia, innej pracy zarobkowej lub działalności, bez 
powiadomienia o tym właściwego powiatowego 

urzędu pracy. We wskazanej liczbie obowiązku po-
wiadomienia nie dopełniło 736 osób pobierających 
zasiłek dla bezrobotnych.

Zdecydowanie negatywnie należy również oce-
nić przestrzeganie przez pracodawców obowiązku 
odbierania od osób przyjmowanych do pracy pi-
semnych oświadczeń o pozostawaniu lub niepozo-
stawaniu w rejestrze bezrobotnych. Ponad 4,4 tys.
pracodawców, tj. 42% objętych kontrolą w powyż-

Najczęściej ujawniane nieprawidłowości z zakre-
su legalności zatrudnienia to:
– niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie do 

ubezpieczenia społecznego – stwierdzono w  2184
skontrolowanych podmiotach, łączna kwota nie-
opłaconych składek wyniosła ponad 12 mln zł
(dot. 2959 osób), natomiast obowiązku zgłosze-
nia nie dopełniono wobec 717 osób;

– zatrudnienie bez zawarcia pisemnej umowy o pra-
cę – ujawniono u 8% skontrolowanych praco-
dawców;

– zawieranie umów cywilnoprawnych w warun-
kach, w których powinna być zawarta umowa 
o pracę – ujawniono w 460 skontrolowanych 
podmiotach.
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szym zakresie, nie dopełniło obowiązku odbierania 
takich oświadczeń. Nie uzyskano ich od prawie
19,4 tys. (23%) nowo zatrudnionych osób. Z kolei 
niepowiadomienie przez pracodawcę właściwego 
powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu lub 
powierzeniu innej pracy zarobkowej osobie zare-
jestrowanej jako bezrobotna stwierdzono w 1549 
zakładach pracy. Dotyczyło to 2991 bezrobotnych, 
w tym 1003 bezrobotnych pobierających zasiłek. 
Kolejnych 965 pracodawców nie dotrzymało terminu 
zawiadomienia powiatowego urzędu pracy. 

Pracodawców razi nadmierna, ich zdaniem, for-
malizacja zawiadomienia powiatowego urzędu pra-
cy, np. brak możliwości komunikacji elektronicznej 
z urzędem oraz obowiązek informowania nawet
o zatrudnieniu bezrobotnych skierowanych do da-
nego pracodawcy przez urząd pracy z tzw. kartą 
referencyjną.

Z kolei niepowiadomienie powiatowego urzędu 
pracy przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej jest często skutkiem 
niewywiązywania się pracodawcy z obietnicy zalega-
lizowania zatrudnienia bądź wynika z zawierania 
krótkoterminowych umów cywilnoprawnych. Nie 
zapewniają one stałości pracy, a często – jak umowy

o dzieło – także ubezpieczenia społecznego oraz 
zdrowotnego. Dodatkowym utrudnieniem w zwal-
czaniu tego zjawiska jest społeczna aprobata wy-
konywania pracy przez osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne i nierzadko pobierające zasiłek.

Dużą skalę nieprawidłowości (dot. ponad 55 tys. 
osób – 26% objętych kontrolą) wykazano w zakresie 
opłacania składek na Fundusz Pracy. Nieopłace-
nie comiesięcznych składek na ten fundusz ujaw-
niono w 547 podmiotach. Stwierdzono, że składki na 
FP nie zostały opłacone za ponad 19,3 tys. pracowni-
ków (10% osób objętych kontrolą). Kwota nieopłaco-
nych składek to 6,2 mln zł. W kolejnych 1309 podmio-
tach odnotowano nieterminowe opłacanie składek 
na Fundusz Pracy. Opóźnienia, często kilkumiesięcz-
ne, dotyczyły składek za ponad 33,1 tys. pracow-
ników (16% objętych kontrolą). Inspektorzy pracy 
ujawnili ponadto wykroczenia polegające na niezgło-
szeniu do ZUS wymaganych danych lub zgłoszeniu 
nieprawdziwych danych mających wpływ na wymiar 
składek na Fundusz Pracy – nieprawidłowości takie 
dotyczyły zgłoszenia danych 754 osób. Szczegółowe 
informacje przedstawia wykres.

Wykres 30. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej – naruszenia przepisów 

     % pracodawców naruszających przepisy      0    10     20       30     40 50

zgłaszanie osób zatrudn. lub wykonuj. inną pracę zarobkową
do ubezpieczenia społecznego

zgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy 
(zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast  umowy o pracę)

opłacanie składek na Fundusz Pracy

potwierdzanie na piśmie rodzaju
i warunków umów o pracę

terminowość opłacania składek na Fundusz Pracy

terminowość powiadamiania powiat. urzędu pracy
o zatrudnieniu lub powierzeniu innej pracy zarobkowej

osobie zarejestrowanej jako bezrobotna

terminowość zgłaszania osób zatrudn. lub wykonujących
inną pracę zarobkową do ubezpiecz. społecznego

powiadamianie powiat. urzędu pracy o zatrudnieniu
lub powierzeniu innej pracy zarobkowej osobie

zarejestrowanej jako bezrobotna
uzysk. przez pracodawcę przed zatrudn. osoby

lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej pisemnego 
oświadczenia o pozostaw. lub nie w rejestrze bezrobotnych

Przeprowadzone kontrole wykazały, że zatrud-
nianie bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy 
o pracę i jej warunków, a także brak zgłoszeń do 
ubezpieczenia społecznego (lub dokonywanie ich po 
upływie obowiązującego terminu) to nadal dość czę-
sto spotykane nieprawidłowości, choć ich skala jest 
nieco mniejsza niż w latach ubiegłych. Z pewnością 

wpłynęły na to zmiany na rynku pracy, tj. sytuacja,
w której w niektórych branżach i zawodach pra-
codawcy poszukują pracowników, a kandydat nie 
jest zmuszony do podjęcia każdej zaproponowanej 
pracy.

Podstawową przyczyną nielegalnego zatrudnie-
nia jest chęć uniknięcia przez pracodawców dodat-
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kowych kosztów, jakie wiążą się z zatrudnianiem 
pracowników. Widać to zwłaszcza przy krótkotrwa-
łym zatrudnieniu, szczególnie w budownictwie (np. 
realizacja kontraktu na prace remontowe), w handlu 
(zastępstwo w czasie nieobecności pracownika z po-
wodu choroby, urlopu itd.) oraz przy pracach sezono-
wych w rolnictwie. Na nielegalną formę świadczenia 
pracy często godzą się również sami pracobiorcy, 
dla których może być korzystne otrzymywanie nie-
zadeklarowanego wynagrodzenia, zwłaszcza jeśli 
równocześnie pobierają zasiłek dla bezrobotnych 
albo korzystają z pomocy społecznej.

W ocenie inspektorów pracy równie niepoko-
jące jest „czasowe” nielegalne zatrudnianie, tzn. 
bezprawne stosowanie tzw. „okresów próbnych”, 
podczas których ocenia się przydatność danej oso-
by do określonej pracy. Pracuje ona wówczas bez 
pisemnej umowy, nie jest zgłoszona do ubezpiecze-
nia społecznego i w wielu przypadkach nie otrzymu-
je wynagrodzenia za pracę. Często przedkładano 
inspektorom pracy przygotowane umowy o pracę, 
które według pracodawców nie zostały potwierdzone 
przez strony z powodu braku czasu. Jednak zdaniem 
inspektorów pracy zaniechanie to miało na celu obej-
ście przepisów prawa.

Negatywnym zjawiskiem jest także zawiera-
nie umów cywilnoprawnych w przypadkach, w któ-
rych powinna być zawarta umowa o pracę. Mimo, 
że o rodzaju zawartej umowy mają prawo decydo-
wać obie strony, odnotowywano przypadki, że po-
tencjalny pracobiorca nie ma żadnego wyboru, jeśli
chodzi o podstawę prawną wykonywania pracy. Prak-
tyki takie są stosowane w celu ograniczenia dodatko-
wych kosztów pracy, np. kosztów szkoleń z zakresu 
bhp, badań lekarskich bądź składek na ubezpiecze-
nie społeczne (w przypadku umów o dzieło). Osoby 
zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych 
nie posiadają statusu pracowniczego, a pracodawca 
nie jest ograniczony przepisami Kodeksu pracy, np. 
dotyczącymi czasu pracy, ochrony wynagrodzenia 
czy zasad rozwiązywania umów o pracę.

Nieopłacanie składek na Fundusz Pracy –
oprócz przypadków, gdy wynika to ewidentnie z trud-
ności ekonomicznych lub wdrożenia procedury upa-
dłościowej – związane jest często z praktyką finan-
sowania bieżącej działalności firmy z należności, 
które powinny zostać odprowadzone na ubezpie-
czenie społeczne i Fundusz Pracy. Niepokojące 

Ujawnione klasyczne przypadki pracy „na czar-
no” (tzn. bez pisemnej umowy o pracę bądź bez 
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego) doty-
czyły najczęściej pracodawców zatrudniających do 
10 osób, którzy prowadzili działalność w gastrono-
mii, hotelarstwie, budownictwie, handlu, usługach 
lub rolnictwie.

jest dość powszechne przeświadczenie o bezkar-
ności takiego postępowania, zwłaszcza w zakresie 
krótkoterminowych opóźnień w opłacaniu składek, 
tj. zakładanie, że należności uda się opłacić przed 
kontrolą uprawnionego organu (zwolnienie z odpo-
wiedzialności na podstawie art. 122 ust 2 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Mając na względzie wyniki przeprowadzonych 
kontroli, za uzasadnione należy uznać:

podejmowanie działań profilaktycznych na rzecz 
upowszechniania znajomości przepisów doty-
czących legalności zatrudnienia, zarówno wśród 
pracodawców i przedsiębiorców, jak i wśród 
osób, którym podmioty te powierzają wykony-
wanie pracy zarobkowej (wydawnictwa promo-
cyjne, oddziaływanie za pośrednictwem mediów 
– zwłaszcza programów lokalnych i prasy regio-
nalnej itp.);
skoncentrowanie działań kontrolnych przede 
wszystkim na dziedzinach gospodarki, w których 
periodycznie następuje znaczny wzrost zatrud-
nienia (np. budownictwo czy rolnictwo).

Ponadto zasadne wydaje się rozważenie zmian 
następujących przepisów:

art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Ko-
deks pracy – wprowadzenie obowiązku zawarcia 
umowy o pracę w formie pisemnej przed dopusz-
czeniem pracownika do pracy, a nie jak dotych-
czas – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
art. 36 ust 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych – ustano-
wienie obowiązku zgłoszenia osób zatrudnio-
nych lub wykonujących inną pracę zarobkową do 
ubezpieczenia społecznego przed dopuszcze-
niem do pracy (aktualnie zgłoszeń można doko-
nywać w terminie do 7 dni);
art. 36 ust 6 i 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy – objęcie obowiązkiem uzyskania pisemne-
go oświadczenia o pozostawaniu lub niepozo-
stawaniu w rejestrze bezrobotnych od osoby 
przyjmowanej do pracy nie tylko pracodawców, 
lecz także innych podmiotów, które powierzają 
pracę zarobkową osobom fizycznym; to samo 
dotyczy obowiązku informowania właściwego 
powiatowego urzędu pracy o powierzeniu pracy 
zarobkowej osobie zarejestrowanej jako bezro-
botna (obecnie obowiązujące przepisy wprowa-
dzają nieuzasadnione dysproporcje pomiędzy 

W ocenie inspektorów pracy ujawnione naru-
szenia przepisów wynikały na ogół ze świadomego 
działania pracodawców i przedsiębiorców, podej-
mowanego często w celu osiągnięcia nienależnych 
korzyści finansowych.
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pracodawcami i podmiotami, które powierzają 
pracę wyłącznie na podstawie umów cywilno-
prawnych).

C. Kontrole legalności zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców 

W 2007 r. przeprowadzono 770 kontroli dotyczą-
cych legalności zatrudnienia i wykonywania pracy 
przez cudzoziemców. Kontrolom poddano 735 pod-
miotów, w których wykonywało pracę łącznie 3484 
cudzoziemców (na ogólną liczbę 246,8 tys. zatrud-
nionych), w tym 1313 cudzoziemców, od których
było wymagane zezwolenie na pracę na terytorium 
Polski.

Najwięcej spośród skontrolowanych podmiotów
prowadziło działalność w takich branżach jak: prze-
twórstwo przemysłowe (34%), handel i naprawy (19%)
oraz hotele i restauracje (9%).

Według kryterium liczby zatrudnionych, w niemal 
równym stopniu objęto podmioty, które zatrudniały: 
do 9 osób, od 50 do 249 osób i powyżej 250 osób 
– po 26 % skontrolowanych zakładów oraz od 10 do 
49 osób – 22 %.

Cudzoziemcy, których dotyczył obowiązek posia-
dania zezwolenia na pracę, byli zatrudnieni w 321 
(42%) skontrolowanych podmiotach.

Nieprawidłowości dotyczące legalności zatrud-
nienia bądź powierzenia innej pracy zarobkowej 
cudzoziemcom ujawniono w 82 podmiotach (26% 
podmiotów poddanych kontroli, które zatrudniały cu-
dzoziemców objętych obowiązkiem posiadania zez-
wolenia na pracę).

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziem-
ców – w szczególności bez wymaganego zezwolenia 
na pracę bądź na innym stanowisku lub na innych 
warunkach niż wynikające z udzielonego zezwole-
nia – dotyczyło w sumie 269 obcokrajowców (20% 
cudzoziemców).

Wykres 31. Legalność zatrudnienia cudzoziemców – naruszenia przepisów 

  liczba cudzoziemców, których dot. nieprawidłowość       0  20    40   60   80   100   120  140  160
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daty ważności zezwolenia na pracę 
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Najczęściej spotykanym uchybieniem był brak 
wymaganego zezwolenia na pracę cudzoziemca 
(stwierdzono podczas 60 kontroli). Inne naruszenia 
przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców, np. za-
wieranie z nimi umów na okres dłuższy niż wynosiła 
ważność zezwolenia na pracę czy powierzanie im 
pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach 
niż określone w zezwoleniu, występowały w znacz-
nie mniejszym stopniu. Szczegółowe informacje nt. 
stwierdzanych nieprawidłowości przy zatrudnianiu 
cudzoziemców zawiera wykres.

Szczegółowe informacje zawiera wykres.

Największą liczbę cudzoziemców nielegalnie wy-
konujących pracę wykazały kontrole przeprowadzone
w województwach: mazowieckim – 92 (34% stwier-
dzonych przypadków), wielkopolskim – 40 (15%), 
dolnośląskim – 30 (11%) oraz małopolskim – 29 
(11%). Nielegalnie pracujący cudzoziemcy koncen-
trowali się zatem głównie w dużych aglomeracjach 
miejskich (Warszawa, Poznań, Wrocław i Kraków).

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych kontroli, 
nielegalna praca cudzoziemców dominowała w ta-
kich branżach jak: budownictwo (24% nielegalnie 
zatrudnionych obcokrajowców – 64 osoby), prze-
twórstwo przemysłowe (21% – 57 osób), rolnictwo
i łowiectwo (19% – 52 osoby) oraz handel i naprawy 
(14,5% – 39 osób).

Z punktu widzenia kryterium wielkości zakładu 
największą liczbę nielegalnie pracujących cudzo-
ziemców stwierdzono u najmniejszych praco-
dawców i przedsiębiorców (zatrudniających do 9
pracowników) – było to aż 65% cudzoziemców 
(174 osoby). 

Najliczniejszą grupę, 167 osób, tj. 62% cudzo-
ziemców nielegalnie wykonujących pracę, stano-
wili obywatele państw graniczących z Polską, któ-
re nie należą do Unii Europejskiej. Byli to obywatele 
Ukrainy, Rosji oraz Białorusi. Natomiast w pozosta-
łej grupie dominowali: Malezyjczycy, Wietnamczycy, 
obywatele Republiki Korei oraz Chińczycy.
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Zarówno w ocenie pracodawców, jak i inspekto-
rów pracy, jedną z najistotniejszych przyczyn niele-
galnego zatrudnienia cudzoziemców jest niedosta-
teczna znajomość obowiązujących w tym względzie 
regulacji prawnych.

Z uwagi na postępującą liberalizację dostępu cu-
dzoziemców do polskiego rynku pracy, kontrola 
zagadnień dotyczących zezwoleń na pracę przesta-
je mieć pierwszoplanowe znaczenie. Coraz szersza 

skala podejmowania pracy przez obcokrajowców 
powoduje natomiast zwiększenie ryzyka naruszania 
ich praw pracowniczych w zakresie legalności za-
trudnienia – np. zatrudniania cudzoziemców bez za-
warcia umowy o pracę w formie pisemnej czy bez 
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Dlatego 
w bieżącej działalności kontrolnej należy położyć 
nacisk na przestrzeganie wobec cudzoziemców tych 
właśnie obowiązków.

Wykres 33..Liczba agencji zatrudnienia – wg rodzaju prowadzonej działalności

pośrednictwo pracy na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej 
pośrednictwo do pracy za granicą
u pracodawców zagranicznych obywateli 
polskich 
praca tymczasowa

doradztwo personalne 

poradnictwo zawodowe 
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Wykres 32..Cudzoziemcy nielegalnie wykonujący pracę w Polsce – według obywatelstwa

Ukraina 

Rosja

Białoruś

Malezja

Wietnam

Republika Korei

Chiny

Japonia

Gruzja

Indie

pozostałe

105

38

26
55

7
11

15

16

24

17

D. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia 
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy

W 2007 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 240 
kontroli przestrzegania przez agencje zatrudnienia, 
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. W agencjach objętych kontrolą 
pracowało ogółem ponad 21,1 tys. osób. Wśród pra-
cowników tych agencji było 4427 kobiet. Szczegóło-
we dane nt. struktury agencji zatrudnienia wg rodzaju 
prowadzonej działalności przedstawia wykres.

Wśród skontrolowanych 236 podmiotów prowa-
dzących agencje zatrudnienia dominowały podmioty 
małe, zatrudniające do 9 pracowników (65% kontroli).

Nieprawidłowości stwierdzono w 72% agencji 
poddanych kontroli. Szczegółowe informacje przed-
stawia wykres.

Z ustaleń dokonanych przez inspektorów pracy 
wynika, że 16 agencji prowadziło działalność niele-

galnie, tj. bez certyfikatu na co najmniej jeden rodzaj 
usług. Najwięcej takich przypadków dotyczyło dzia-
łalności w zakresie pośrednictwa do pracy za grani-
cą u pracodawców zagranicznych (10 podmiotów). 
Ponadto nielegalnie działało po 5 agencji doradztwa 
personalnego i poradnictwa zawodowego oraz po 4 
agencje pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.

Dominującymi uchybieniami w prowadzeniu agen-
cji były: niezamieszczanie w dokumentach, ogłosze-
niach i ofertach numeru wpisu do rejestru (49% agen-
cji) oraz niedopełnienie obowiązków informacyj-
nych w stosunku do marszałka województwa (24%), 
w tym blisko 15% agencji nie przedstawiło marszał-
kowi województwa rocznej informacji o działalności 
agencji zatrudnienia w obowiązującym terminie.

W co trzeciej agencji świadczącej usługi w za-
kresie pośrednictwa do pracy za granicą inspektorzy 
pracy stwierdzali niezawarcie pisemnej umowy po-
między agencją i osobą kierowaną do pracy za gra-
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nicą lub nieprawidłową treść takiej umowy (obo-
wiązek ten naruszono wobec 1285 osób). Natomiast 
w co piątej agencji pośrednictwa do pracy za granicą 
analogiczne nieprawidłowości odnosiły się do umowy 
pomiędzy agencją i pracodawcą zagranicznym.

Niedozwolone opłaty (tzn. opłaty inne niż wymie-
nione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy) pobierało około 4% skontrolowanych 
agencji. Opłatami tymi – w łącznej kwocie 42,6 tys. zł 
– agencje obciążyły 68 osób poszukujących zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej.

Wśród przyczyn nieprawidłowości w agencjach 
zatrudnienia inspektorzy pracy najczęściej wskazywali:
– niedostateczną znajomość uregulowań dotyczą-

cych prowadzenia agencji zatrudnienia bądź ich 
nieprawidłową interpretację;

– brak należytej staranności przy realizacji obowiąz-
ków wynikających z przepisów prawa (w szczegól-
ności obowiązków informacyjnych i rejestracyj-
nych);

– złą wolę osób działających w imieniu agencji za-
trudnienia, przejawiającą się w świadomym i celo-
wym nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących 
agencji zatrudnienia w celu maksymalizacji zys-
ków agencji.
Przedsiębiorcy prowadzący agencje zatrudnienia 

jako przyczyny nieprawidłowości podawali natomiast:
– trudności w stosowaniu ustawy o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy;
– niejasne i nieprecyzyjne sformułowania zawarte 

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy;

– konieczność ograniczania kosztów prowadzonej 
działalności, w tym kosztów związanych z obsłu-
gą prawno – administracyjną.

Inspektorzy pracy realizują kontrole agencji za-
trudnienia od niedawna. Niejasność i niejednoznacz-
ność wielu obowiązujących uregulowań utrudnia pro-
wadzenie kontroli oraz wpływa negatywnie na stan 
przestrzegania prawa przez przedsiębiorców. 

W związku z powyższym konieczne jest dokona-
nie zmian w obowiązujących przepisach w celu 
wyeliminowania niejasności związanych z ich stoso-
waniem (np. zastrzeżenie formy pisemnej dla umów 
zawieranych pomiędzy agencją pośrednictwa do pra-
cy za granicą i osobą kierowaną do pracy oraz po-
między taką agencją i pracodawcą zagranicznym; 
uwzględnienie przedsiębiorców, na rzecz których nie 
świadczą pracy osoby fizyczne – w katalogu podmio-
tów podlegających kontroli organów PIP w zakresie 
przestrzegania przepisów dotyczących agencji za-
trudnienia).

Wykres 34. Agencje zatrudnienia – naruszenia przepisów 

dokonanie przez agencję zatrudnienia zwrotu certyfikatu
w okresie miesiąca od dnia otrzymania decyzji

o wykreśleniu agencji z rejestru
prowadzenie przez agencję zatr. działalności

na podstawie wymaganego wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrudnienia

inf. osób kierowanych do pracy za granicą o zaliczaniu 
udokumentowanych okresów zatrudn. za granicą u pracodawców 

zagr. do okr. pracy w RP w zakr. uprawnień prac.
spełnianie przez agencję zatrudnienia wymogów

w zakresie warunków lokalowych, wyposażenia technicznego
i kwalifikacji personelu

prawidłowość zawierania przez agencje pośrednictwa
do pracy za granicą  umów z pracodawcami zagranicznymi,

do których agencja zamierza kierować obywateli polskich

prawidłowość sporządzania przez agencje pracy tymczasowej 
dokumentów, ogłoszeń i ofert

dopełnienie przez agencję zatrudnienia obowiązków 
informacyjnych wobec marszałka województwa

oznaczanie ofert pracy ogłaszanych przez agencję pracy 
tymczasowej jako “oferty pracy tymczasowej”

prawidłowość zawierania przez agencje pośredn. do pracy za 
granicą umów z osobami kierowanymi do pracy za granicą 

podawanie numeru wpisu do rejestru w dokumentach, 
ogłoszeniach i ofertach
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Wyniki kontroli agencji zatrudnienia, przeprowa-
dzonych w 2007 r. wskazują, że stan przestrzega-
nia prawa przez te podmioty jest wysoce nieza-
dowalający. Jednocześnie należy zwrócić uwagę 
na systematyczne zwiększanie się liczby agencji 
zatrudnienia, co jest związane z rosnącym popytem 
na usługi oferowane przez te podmioty, szczególnie 
w zakresie pośrednictwa pracy. 
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E. Kontrole przestrzegania przepisów
dotyczących zatrudniania pracowników,
w tym pracowników sezonowych

Prawidłowość zatrudniania pracowników (w tym 
również sezonowych) inspektorzy pracy skontrolo-
wali u 1119 pracodawców, którzy zatrudniali 52,8 tys.
pracowników, w tym blisko 28,2 tys. kobiet i 417 mło-
docianych.

Mając na względzie, ustaloną podczas kontroli
w poprzednim roku, niepokojąco wysoką skalę nie-

prawidłowości, w roku 2007 zintensyfikowano działa-
nia kontrolne w ww. zakresie. W porównaniu z 2006 r. 
przeszło czterokrotnie zwiększono liczbę przeprowa-
dzonych kontroli i objętych nimi pracodawców.

Kontroli poddano w przeważającej mierze pra-
codawców zatrudniających do 9 pracowników –
51% kontroli. U pracodawców zatrudniających od
10 do 49 pracowników inspektorzy pracy prze-
prowadzili 33% kontroli. Główne nieprawidłowości 
stwierdzane podczas kontroli przedstawiono na wy-
kresach.

Wykres 35. Zatrudnianie pracowników, w tym pracowników sezonowych – naruszenia przepisów

potwierdzanie na piśmie rodzaju i warunków umów o pracę

prawidłowość opracowania regulaminu pracy

sporządzanie umów o pracę

treść świadectw pracy

zapozn. pracownika z obwieszczeniem dot. systemów i rozkł. 
czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych (art. 150 

§ 1 Kp) 

udostępnienie pracownikom tekstu przepisów dot. równego 
traktowania w zatrudnieniu

udzielenie pracownikom pisemnej informacji o warunkach 
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Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają na
stwierdzenie, że w 2007 r. – w porównaniu do lat 
poprzednich – odnotowano poprawę we wszystkich 
kontrolowanych obszarach. Natomiast najczęściej 
ujawniane naruszenia przepisów dotyczyły: niewła-
ściwego prowadzenia akt osobowych pracowni-
ków, niedoręczenia im pisemnej informacji o warun-
kach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych 
oraz nieuzyskiwania od nich przed zatrudnieniem 
pisemnego oświadczenia o pozostawaniu lub nie-
pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych. Występo-
wały one w co drugim kontrolowanym zakładzie. 
Nadal 14% pracodawców nie przestrzegało obo-
wiązku zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na 
piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Zawiera-
nie umów cywilnoprawnych zamiast wymaganych 
umów o pracę stwierdzono natomiast tylko w nie-
spełna 6% skontrolowanych zakładów. 36% praco-
dawców dopuszczało pracowników do pracy bez 
wstępnych badań lekarskich, 30% zaś bez wstęp-
nych szkoleń bhp. 

Główne przyczyny stwierdzonych nieprawidło-
wości w ocenie inspektorów pracy to:
– brak dostatecznej wiedzy pracodawców w kwe-

stiach dotyczących prowadzenia spraw pracow-
niczych;

– brak staranności albo wręcz lekceważenie obo-
wiązków pracodawcy;

– świadome naruszanie przepisów, których prze-
strzeganie wiąże się z koniecznością poniesienia 
nakładów finansowych.

Stan przestrzegania przepisów dotyczących 
zatrudniania pracowników daleki jest od doskona-
łości. Wymaga on poprawy zwłaszcza w takich dziedzi-
nach jak: poddawanie pracowników – przed dopusz-
czeniem do pracy – wstępnym badaniom lekarskim
i szkoleniom bhp, pobieranie od osób przyjmowanych 
do pracy pisemnych oświadczeń o pozostawaniu
lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych.

Wykres 36. Zatrudnianie pracowników, w tym pracowników sezonowych – naruszenia przepisów
(zagadnienia kontrolowane po dniu 1 lipca 2007 r.)
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F. Powództwa o ustalenie istnienia
stosunku pracy

W wyniku kontroli przestrzegania przepisów 
dotyczących nawiązywania stosunku pracy i zgłasza-
nia pracowników do ubezpieczenia społecznego 
inspektorzy pracy w 2007 r. skierowali do sądów 143 
powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 
239 osób. Spośród tych osób 124 były zatrudnione 
na podstawie umowy zlecenia, 68 – na podstawie 
umowy o dzieło, 16 – na podstawie umowy agen-
cyjnej, a 31 osób świadczyło pracę bez jakiejkol-
wiek umowy.

W 24 przypadkach – w wyniku uwzględnienia 
przez sądy powództw inspektorów pracy – zapadły 
wyroki ustalające istnienie stosunku pracy. Ponadto
w 16 przypadkach strony zawarły przed sądami 
ugody, dzięki czemu również nastąpiło potwierdzenie 
przez pracodawców faktu zawarcia umów o pracę.

W ocenie inspektorów pracy należy rozważyć do-
konanie zmian przepisów w zakresie nałożenia na 
pracodawcę obowiązku zawarcia z pracownikiem 
umowy o pracę w formie pisemnej oraz zgłoszenia 
danej osoby do ubezpieczenia społecznego przed 
dopuszczeniem jej do pracy. Inspektorzy bowiem 
często spotykają się z tłumaczeniem praco-
dawców, że dana osoba pracuje „od dzisiaj”, 
gdy w rzeczywistości świadczy ona pracę już od 
dłuższego czasu, bez pisemnej umowy o pracę,
a także częstokroć bez zgłoszenia do ubezpie-
czenia społecznego oraz bez badań wstępnych
i szkolenia bhp.

Najbardziej efektywną formą oddziaływania in-
spektorów pracy w zakresie potwierdzenia istnienia 
stosunku pracy jest kierowanie do pracodawców 
wystąpień wnoszących o zastąpienie umów cywil-
noprawnych umowami o pracę.
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Większość pracodawców zastosowała się do 
wniosków zawartych w wystąpieniach, czego efek-
tem było przekształcenie stosunków cywilnoprawnych 
w stosunki pracy lub też doprowadzenie do zawarcia 
umów o pracę w sytuacji dopuszczenia pracownika do
pracy bez potwierdzenia na piśmie warunków umo-
wy o pracę (dane liczbowe w tym zakresie zawarte są
w rozdziale VI. „Efekty działalności kontrolnej”).

2. Przestrzeganie prawa pracy wobec
pracowników tymczasowych
zatrudnionych w agencjach pracy 
tymczasowej oraz przez pracodawców 
użytkowników

Kontrole przeprowadzono w 49 agencjach pracy 
tymczasowej, w których zatrudniano 12,5 tys. pracowni-
ków, w tym 6,3 tys. kobiet oraz 17 młodocianych. Kon-
trolowane agencje zatrudniały ponadto 20,6 tys.
osób na podstawie umów prawa cywilnego.

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że formuła 
pracy tymczasowej jest stosowana przede wszystkim 
w różnego rodzaju działalności produkcyjnej (prze-
twórstwo spożywcze, tworzyw sztucznych, produkcja 
odzieży) oraz w handlu i usługach.

Kontrole wykazały, że najpowszechniej stwier-
dzaną nieprawidłowością jest nierzetelne sporzą-
dzanie umów o pracę z pracownikami tymcza-
sowymi. Najczęściej występujące w tym zakresie 
nieprawidłowości polegały na:
– nieokreślaniu w umowach o pracę miejsca wyko-

nywania pracy,
– niewłaściwym określaniu długości okresów wypo-

wiedzenia,
– nieprecyzyjnym określaniu rodzaju pracy i stano-

wiska pracy. 
Tego typu nieprawidłowości stwierdzono w 35% 

kontrolowanych agencji. 
Kontrole wykazały ponadto, że w 26% kontrolo-

wanych agencji wydano świadectwa pracy z opóź-
nieniem lub w ogóle ich nie wydano, a akta osobo-
we często nie były prowadzone prawidłowo (u 44% 
kontrolowanych pracodawców). Często stwierdzano 
też zaniżanie wysokości wynagrodzenia za urlop 

Podstawową przesłanką, jaką kierują się pra-
codawcy świadomie zawierający umowy cywilno-
prawne zamiast umów o pracę, jest chęć obniżenia
kosztów związanych z zatrudnieniem pracowni-
ków. Osoby świadczące pracę na podstawie umów
zlecenia czy umów o dzieło w warunkach, w któ-
rych powinna zostać zawarta umowa o pracę,
mają świadomość bezprawności działań praco-
dawcy, ale w obawie przed utratą źródła utrzymania 
godzą się z zaistniałym stanem faktycznym i nie są 
zainteresowane jego zmianą.

wypoczynkowy lub ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop (28% kontrolowanych agencji).

Natomiast kontrole u pracodawców użytkowni-
ków wykazały przede wszystkim nieprawidłowości 
w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pra-
cy. U 18% kontrolowanych pracodawców użytkowni-
ków stwierdzono nierzetelne prowadzenie ewidencji 
czasu pracy, natomiast 17% pracodawców nie udzie-
liło pracownikom należnej liczby dni wolnych od pra-
cy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy.

3. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych

Szczegółowe kontrole przeprowadzono u 821 pra-
codawców, zatrudniających łącznie ponad 144 tys.
pracowników, w tym 73 tys. kobiet i 353 młodo-
cianych. Dane nt. stwierdzonych nieprawidłowości 
przedstawiono na wykresie.

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli stan 
przestrzegania przepisów dotyczących urlopów wy-
poczynkowych w roku sprawozdawczym utrzymuje 
się na podobnym poziomie jak w roku 2006. Zauwa-
żalną poprawę odnotowano w zakresie wypłacania 
pracownikom należnego ekwiwalentu pieniężnego 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy; zarazem 
jednak częściej stwierdzano zaniżanie wysokości 
tego świadczenia.

Prawie powszechnie występującą nieprawidło-
wością było nieudzielanie pracownikom urlopów 
wypoczynkowych w wymaganym przepisami ter-
minie (najpóźniej do końca pierwszego kwartału 
następnego roku kalendarzowego). Niedopełnienie 
obowiązku w powyższym zakresie stwierdzono aż
u 77% skontrolowanych pracodawców (w 2006 r. –
u 75% pracodawców). Nieprzestrzeganie przez pra-
codawców powyższego obowiązku w dużej mierze 
jest wynikiem niedostatecznej liczby zatrudnionych 
pracowników w stosunku do potrzeb danego zakła-
du pracy, a także braku nadzoru służb kadrowych 
bądź osób kierujących pracownikami nad realizacją 
planu urlopów.

Z kolei nieprawidłowe dzielenie urlopu wypo-
czynkowego, a tym samym niezapewnienie pra-
cownikom wypoczynku trwającego co najmniej 14 
kolejnych dni kalendarzowych, stwierdzono u 38% 
kontrolowanych pracodawców (w 2006 r. – u 36%). 
Główna przyczyna tego stanu to również zbyt mała 
liczba zatrudnionych pracowników. Pracownicy nato-
miast, z obawy przed utratą zatrudnienia, często nie 
zgłaszają roszczeń w zakresie naruszania przez pra-
codawcę przepisów o urlopach wypoczynkowych.
Należy podkreślić, że dzielenie urlopów wypoczyn-
kowych na krótsze okresy uniemożliwiało pracow-
nikom nabycie prawa do świadczenia urlopowego 
przewidzianego w ustawie o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych.
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Wykres 37. Urlopy wypoczynkowe – naruszenia przepisów
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U co szóstego kontrolowanego pracodawcy 
stwierdzono niewypłacenie pracownikom ekwiwa-
lentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Łącz-
na kwota niewypłaconych należności w tym zakresie 
wyniosła 156,5 tys. zł i dotyczyła 332 pracowników. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy było w wielu przy-
padkach nieprawidłowe ustalenie przysługującego 
pracownikom wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Nadal wielu pracodawców nieprawidłowo ustala 
plan urlopów wypoczynkowych. Nieprawidłowości 
polegają najczęściej na ujmowaniu w planie urlopów 
4 dni urlopu na żądanie i ustalaniu urlopu w taki
sposób, że żadna jego część nie obejmuje co naj-
mniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Z uwagi na wciąż niedostateczną znajomość 
przepisów o urlopach wypoczynkowych oraz dużą 
skalę nieprawidłowości stwierdzaną przez inspek-
torów w tym obszarze, konieczne jest prowadzenie 
działań kontrolnych w omawianym temacie w latach 
następnych, zwłaszcza w małych zakładach.

4. Wykonywanie przez pracodawców 
orzeczeń sądów pracy

Kontrole w zakresie wykonywania przez praco-
dawców orzeczeń sądów pracy przeprowadzono
u 715 pracodawców zatrudniających 274,1 tys. 

pracowników, sprawdzając wykonanie 1208 prawo-
mocnych wyroków i ugód zawartych przez sądami 
pracy.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzo-
no niewykonanie przez 151 pracodawców 310
orzeczeń sądów pracy dotyczących 385 pracow-
ników. Szczegółowe informacje przedstawiono na 
wykresach.

Odsetek niewykonanych wyroków i ugód sądo-
wych w 2007 r. – w stosunku do roku poprzedniego 
– nieznacznie wzrósł. Zmniejszył się natomiast od-
setek pracodawców niewykonujących orzeczeń. 
Znacząco spadła również liczba osób poszkodo-
wanych na skutek niewykonania wyroków (z 1396
w 2005 r. do 385 w 2007 r.).

Drugą w kolejności grupę rozstrzygnięć sądo-
wych stanowiły orzeczenia dotyczące świadczeń 
niepieniężnych, a więc przede wszystkim wydania 
lub sprostowania świadectwa pracy.

Spośród niezrealizowanych orzeczeń sądów 
pracy najliczniejszą grupę stanowiły – podobnie jak 
w latach poprzednich – wyroki nakazujące wypłatę 
świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku 
pracy, w szczególności wynagrodzenia za pracę, 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynko-
wy, odprawy emerytalnej lub rentowej. 
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W ocenie inspektorów pracy, najczęstszą przy-
czyną zaniechania realizacji wyroków i ugód sądo-
wych była trudna sytuacja ekonomiczna kontrolowa-
nych firm (brak środków pieniężnych został wskazany 
jako powód niewykonania 64% orzeczeń). W mniej-
szym stopniu niewykonanie orzeczeń sądów pra-
cy spowodowane było umyślnym działaniem praco-
dawców uchylających się od spełnienia nałożonych 
na nich sądownie obowiązków, bądź też wynikało
z braku świadomości prawnej podmiotów zatrudnia-
jących – w zakresie sposobu i terminu wykonania 
wyroku lub ugody sądowej.

Konsekwencją ujawnienia przez inspektorów pra-
cy faktu niewykonania orzeczeń sądów pracy było 
skierowanie do pracodawców wystąpień, wnoszą-
cych o wykonanie obowiązków określonych w wy-
danych wyrokach lub zawartych ugodach. Z tytułu 
niezrealizowania podlegającego wykonaniu wyroku 

Wykres 38. Niewykonane orzeczenia
sądów pracy

32%

26%

21% 22%

28%

50%

         2007        2006      2005

  odsetek niewykonanych wyroków i ugód 

  odsetek pracodawców niewykonujących orzeczeń

Wykres 39. Struktura niewykonanych orzeczeń 
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sądu pracy lub ugody zawartej przed tym sądem 
inspektorzy stosowali również – w ramach postę-
powania wykroczeniowego – przewidziane prawem 
sankcje w postaci mandatów karnych oraz wniosków 
o ukaranie kierowanych do sądów grodzkich. Nato-
miast w przypadkach szczególnie rażących naruszeń 
praw pracowniczych składali do prokuratury zawia-
domienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
W sytuacji w której brak realizacji wyroku lub ugody 
sądowej nie wynikał ze złej woli pracodawcy, lecz 
spowodowany był trudną sytuacją finansową unie-
możliwiającą lub znacznie utrudniającą realizację 
obowiązków pieniężnych wynikających z wydanych 
orzeczeń, inspektorzy korzystali ze środków oddzia-
ływania wychowawczego.

Przeprowadzone kontrole potwierdziły zasadność 
interwencji inspektorów pracy w sytuacji niewyko-
nywania przez pracodawców wyroków i ugód sądo-
wych. Zdarzały się przypadki, w których samo skie-
rowanie sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy
i rozpoczęcie kontroli powodowało, iż pracodawcy 
przystępowali do realizacji orzeczeń sądowych.

Podjęte przez inspektorów pracy działania dopro-
wadziły do zrealizowania 113 niewykonanych orze-
czeń sądów pracy (36%). 

W związku z przeprowadzanymi kontrolami ins-
pektorzy pracy udzielali również pokrzywdzonym pra-
cownikom porad i wyjaśnień w zakresie trybu realiza-
cji roszczeń objętych wyrokami i ugodami sądowymi, 
w tym m.in. informacji o właściwości miejscowej
i rzeczowej komorników sądowych w przypadkach, 
w których mimo interwencji inspektorów pracy nie 
udało się wyegzekwować należnych świadczeń.

Działania inspektorów pracy w zakresie kontroli 
wykonywania przez pracodawców orzeczeń sądów 
pracy stanowią znaczącą pomoc dla pracowników,
gdy mimo wydania wyroku lub zawarcia ugody sądo-
wej pracodawcy nie wywiązują się z nałożonych na 
nich obowiązków. 
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5. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny
pracy, w odniesieniu do młodych
pracowników (w wieku do 26 lat)

A. Pracownicy młodociani

W 2007 roku przeprowadzono 320 kontroli przes-
trzegania przepisów przy zatrudnianiu młodocia-
nych, w tym 85% kontroli w zakładach zatrudniają-
cych do 50 pracowników. Kontrolowani pracodawcy 
zatrudniali ponad 12,1 tys. pracowników, w tym 1942 
pracowników młodocianych.

Wykres 40. Zatrudnianie pracowników młodocianych – naruszenia przepisów
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Wyniki kontroli wykazały, iż pracodawcy niechęt-
nie prowadzą różnego rodzaju ewidencje związane
z zatrudnianiem pracowników młodocianych. Często 
stwierdzanym naruszeniem był brak wykazu prac 
dozwolonych dla potrzeb odbycia przygotowania 
zawodowego (36% kontrolowanych pracodawców). 
Wykazu stanowisk pracy i prac wzbronionych nie 
opracowało 27% pracodawców. Co trzeci pracodaw-
ca nie prowadził ewidencji czasu pracy przy pra-
cach wzbronionych a dozwolonych w celu odbycia 
przygotowania zawodowego, a co piąty nie opracował 
programu kształcenia zawodowego młodocianych.



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2007 r.

70

Incydentalny charakter miały naruszenia pole-
gające na zatrudnianiu młodocianych w porze noc-
nej i w godzinach nadliczbowych oraz zatrudnia-
niu w nieprawidłowym dobowym wymiarze czasu 
pracy. Niewielki był również odsetek pracodawców 
naruszających przepisy w zakresie udzielania mło-
docianym pierwszego urlopu wypoczynkowego (8%)
i wypłacania wynagrodzenia (2%).

Wyniki kontroli wskazują, że w zakresie warunków 
i technicznego bezpieczeństwa pracy nadal najwię-
cej problemów stwarzają pracodawcom zagad-
nienia związane z oceną ryzyka zawodowego pra-
cowników młodocianych. Pracodawcy skupiali się 
głównie na ocenie ryzyka zawodowego związanego 
z pracą wykonywaną przez pozostałych pracowni-
ków. Oceny ryzyka zawodowego nie dokonano przy 
pracach wykonywanych przez 611 pracowników mło-
docianych. Problematyki związanej z niedojrzałością 
psychiczną i fizyczną, brakiem doświadczenia życio-
wego i zawodowego oraz brakiem świadomości wy-
stępujących zagrożeń nie uwzględniono w  ocenie ry-
zyka zawodowego 855 pracowników młodocianych. 
Ponadto nie zapoznano z ryzykiem zawodowym 519 
młodocianych w tych zakładach, w których zostało 
ono ocenione i udokumentowane. Nie powiadomio-
no przedstawicieli ustawowych 1027 młodocianych 
o ryzyku zawodowym występującym przy pracach 
przez nich wykonywanych. 

Niepokojące jest dopuszczanie do pracy pra-
cowników młodocianych bez wstępnych badań 
profilaktycznych oraz szkolenia wstępnego w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Orzeczeń 
lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania 
pracy na określonym stanowisku nie posiadało 317 
pracowników młodocianych. Ponadto pracodawcy 
zatrudniali 206 pracowników młodocianych bez świa-
dectwa lekarskiego wskazującego, że praca danego 
rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Nieprawidłowości 
dotyczyły również szkolenia wstępnego w zakresie 
bhp – 142 pracowników nie przeszło instruktażu 
ogólnego, a 158 instruktażu stanowiskowego. Zda-
rzały się też przypadki zatrudniania pracowników 
młodocianych przy pracach wzbronionych – 6 praco-
dawców zatrudniało w ten sposób 12 młodocianych.

Problemem w zakładach, w których pracowali 
młodociani, był także brak badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy – najczęściej hałasu i pyłu. Niektórzy pracodaw-
cy uznawali, że w prowadzonych przez nich zakładach 
takie czynniki nie występują. Stwierdzono natomiast, 
że w 9% zakładów, w których przeprowadzono pomia-
ry czynników szkodliwych, wystąpiły przekroczenia
dopuszczalnych norm dla pracowników młodocianych.

Należy zauważyć, że pracodawcy na ogół przy-
dzielali środki ochrony indywidualnej chroniące 
pracowników młodocianych przed zagrożeniami wy-
nikającymi z procesu pracy. Tylko 4% kontrolowa-
nych pracodawców nie dopełniło tego obowiązku. Nie 

można jednak tych przypadków bagatelizować, gdyż 
problem dotyczył 62 pracowników młodocianych. 
Znacznie więcej pracodawców (18%) nie przestrze-
gało przepisów dotyczących odzieży i obuwia robo-
czego. Stwierdzano wykonywanie pracy we własnej 
odzieży i obuwiu przez pracowników młodocianych, 
za co pracodawcy w wielu wypadkach nie wypłacali 
należnego ekwiwalentu oraz brak kart ewidencyjnych 
przydziału odzieży i obuwia roboczego. 

Obiekty i pomieszczenia pracy w większości 
zakładów zatrudniających pracowników młodocia-
nych spełniały wymagania pod względem wysokości, 
powierzchni i kubatury stosownie do wykonywanej 
technologii oraz rodzaju prac. Stwierdzono natomiast 
niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń w 12% 
zakładów pracy. Występujące nieprawidłowości to 
najczęściej ubytki powierzchni, nierówności posa-
dzek i stopni schodów oraz zniszczone powierzchnie 
ścian i sufitów.

Znaczna liczba nieprawidłowości związana była
z użytkowaniem maszyn i urządzeń. W obsługi-
wanych przez pracowników młodocianych 63 ma-
szynach i urządzeniach technicznych brak było 
urządzeń ochronnych. Stwierdzono również brak in-
strukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących 
użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych (18% 
zakładów). W większości zakładów informowano, że 
instrukcje zostały opracowane i udostępnione pra-
cownikom, ale zaginęły. 

Szczegółowe dane dot. najczęściej występują-
cych nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy przedstawia wykres.

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
prowadzenia działalności informacyjnej we współ-
pracy z organizacjami pracodawców, izbami rze-
mieślniczymi, cechami rzemiosł; 
popularyzacji praw pracowników młodocianych 
wynikających z przepisów prawa pracy wśród 

Pracodawcy najczęściej tłumaczyli się trudnoś-
ciami finansowymi, nieznajomością prawa, skompli-
kowaniem przepisów i zbyt dużą ich liczbą. Jednak 
kwestia wykonywania badań lekarskich, szkoleń 
bhp, oceny ryzyka jest tak powszechnie znana, że 
trudno przyjąć takie wyjaśnienia. W ocenie inspekto-
rów wynikało to raczej z minimalizowania kosztów 
pracy i bagatelizowania problemów bezpieczeń-
stwa pracy. Pracodawcom, szczególnie w małych 
zakładach, ocena ryzyka kojarzy się najczęściej z du-
żymi nakładami finansowymi, które muszą ponieść 
na zatrudnienie specjalisty spoza zakładu pracy w ce-
lu jej wykonania. Natomiast nadal nie widzą celu, 
jakiemu powinna służyć prawidłowo wykonana oce-
na ryzyka zawodowego. Jej wyniki nie są przez pra-
codawców analizowane ani wykorzystywane w celu 
poprawy warunków pracy, są traktowane jedynie jako
potwierdzenie wypełnienia obowiązku ustawowego. 
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młodzieży szkolnej, w szczególności rozpoczyna-
jącej praktyczną naukę zawodu;
monitorowania warunków bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy pracowników młodocianych przez 
prowadzenie systematycznych kontroli praco-
dawców zatrudniających tę grupę osób.
Aktualne pozostają wnioski inspektorów z lat po-

przednich dotyczące w szczególności zmiany prze-
pisu art. 201 Kodeksu pracy dotyczącego badań 
lekarskich pracowników młodocianych, w celu do-
stosowania do przepisów Konwencji MOP nr 77 i 78, 
które stanowią, że młodociany poniżej 18 lat powinien 
podlegać ponawianym badaniom lekarskim w odstę-
pach nie dłuższych niż rok.

B. Pozostali młodzi pracownicy

Rok 2007 był kolejnym, w którym kontrolowano 
zatrudnianie młodych pracowników, podejmujących 
pracę zawodową po raz pierwszy w życiu. Kontro-
lowano zatem pracodawców, którzy zatrudniali 
osoby w przedziale wiekowym 18–26 lat, o stażu 
pracy nie dłuższym niż 3 lata. 

W ramach realizacji ww. tematu inspektorzy pracy 
skontrolowali 261 pracodawców, którzy zatrudniali 
ogółem 23,3 tys. pracowników. Skontrolowano pracę 
2607 młodych pracowników.

Kontrole przeprowadzono w zakładach różnych 
branż, a w szczególności zajmujących się przetwór-
stwem przemysłowym – 59% skontrolowanych praco-
dawców, handlem i naprawami – 16%.

Wśród 261 skontrolowanych zakładów pracy, za-
kłady zatrudniające od 10 do 49 osób to 41%, zakłady 
zatrudniające od 50 do 249 osób – 28%. Natomiast
co piąty kontrolowany zatrudniał do 9 osób.

W ramach kontroli dotyczących praworządności 
w stosunkach pracy sprawdzono przestrzeganie prze-
pisów prawa pracy dotyczących nawiązywania i roz-
wiązywania stosunku pracy, wynagrodzeń i innych 
świadczeń pracowniczych, czasu pracy oraz urlopów 
pracowniczych.

Kontrole dotyczące problematyki nawiązywania 
i rozwiązywania stosunku pracy wykazały przede 
wszystkim nieprawidłowości w zakresie udziela-
nia pracownikom pisemnej informacji o niektórych 
warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowni-
czych. Nieprawidłowość taką stwierdzono u co trze-
ciego skontrolowanego pracodawcy. Natomiast tylko
4% skontrolowanych pracodawców naruszyło prze-
pisy dot. nawiązywania umowy o pracę (uchybienia 
w tym zakresie polegały przede wszystkim na nie 
potwierdzaniu na piśmie rodzaju umowy i jej wa-
runków). 

Kontrole obejmujące zagadnienia czasu pracy 
wykazały, że najwięcej uchybień polegało na nieprze-
strzeganiu zasady przeciętnie pięciodniowego tygo-
dnia pracy (13% skontrolowanych pracodawców)
oraz przepisów dot. ewidencji czasu pracy (7% skon-
trolowanych pracodawców w ogóle jej nie prowa-

dziło). Pracodawcy, którzy zatrudniali pracowników 
w dniu wolnym od pracy nie udzielali pracownikom 
innego dnia wolnego, a jedyna rekompensata pole-
gała na wypłacaniu im zwiększonego wynagrodzenia. 
Brak ewidencji czasu pracy uniemożliwia inspekto-
rom pracy stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie: 
pracy w godzinach nadliczbowych, rekompensowa-
nia pracy świadczonej w niedziele, święta, inne dni 
wolne od pracy. 

Uchybienia w zakresie przestrzegania dopusz-
czalnego przeciętnie tygodniowego limitu godzin 
nadliczbowych stwierdzono u 2% skontrolowanych 
pracodawców – dotyczyły one  27 młodych pracow-
ników. Sporadycznie młodzi pracownicy świadczyli 
pracę w godzinach nadliczbowych przekraczających 
dopuszczalny limit w roku kalendarzowym.

Ponadto stwierdzono, że 9% skontrolowanych 
pracodawców zaniżało młodym pracownikom wy-
nagrodzenia za pracę  świadczoną w godzinach 
nadliczbowych. Z kolei 2 skontrolowanych praco-
dawców nie wypłaciło w ogóle młodym pracownikom 
wynagrodzenia za pracę.

U 15% skontrolowanych pracodawców stwier-
dzono nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu 
wypoczynkowego, które polegały przede wszystkim 
na nieudzieleniu młodym pracownikom urlopu wypo-
czynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyli 
do niego prawo lub najpóźniej do końca pierwszego 
kwartału następnego roku. Jako przyczynę takiego 
stanu, pracodawcy określali zbyt krótki staż pracy 
tej grupy pracowników. Natomiast 4% skontrolowa-
nych pracodawców ustaliło wymiar przysługującego 
pracownikowi urlopu wypoczynkowego w zaniżonej 
wysokości.

Wybrane nieprawidłowości z zakresu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przedstawia wykres.

Opisane wyżej postępowanie pracodawców na-
leży uznać za szczególnie naganne, gdyż odnosi 
się do młodych ludzi, często po raz pierwszy podej-
mujących pracę zawodową. 

Wyniki kontroli wskazują, że 129 młodych pra-
cowników dopuszczono do pracy przed odbyciem 
wstępnych profilaktycznych badań lekarskich,
a 34 zatrudniano niezgodnie z orzeczeniem le-
karskim. W większości przypadków pracowali oni 
na innych stanowiskach niż stanowiska, których 
dotyczyły orzeczenia lekarskie. 

Aktualnych szkoleń bhp nie miało 255 pracow-
ników młodych, zaś 105 – nie poddano instruk-
tażowi stanowiskowemu przed dopuszczeniem 
do pracy. Większość z nich zatrudniona była na 
stanowiskach robotniczych, często przy maszy-
nach, urządzeniach lub w narażeniu na szkodli-
we czynniki środowiska pracy. Ponadto 12 pracow-
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Stwierdzono również, że:
– w 6% zakładów instruktażu nie przeprowadziła 

osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, 
– u 10% pracodawców instruktaż stanowiskowy nie 

zakończył się sprawdzianem wiedzy i nabytych 
umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy.
W kształtowaniu warunków pracy w zakładzie 

znaczącą rolę odgrywa prawidłowo wykonana ocena 
ryzyka zawodowego. Mimo to pracodawcy z reguły 
nie przeprowadzali oceny ryzyka zawodowego zwią-
zanego z pracą wykonywaną przez pracowników 

młodych. Ponadto pracodawcy (8%), którzy ocenili 
ryzyko zawodowe związane z pracą pracowników 
młodych, nie zastosowali niezbędnych środków profi-
laktycznych wynikających z tej oceny.

Na stanowiskach pracy, na których zatrudniano 
młodych pracowników, najbardziej istotne z punktu wi-
dzenia ochrony pracy nieprawidłowości polegały na:
– braku odpowiednich urządzeń ochronnych w ma-

szynach i urządzeniach (14% zakładów);
– braku instrukcji bhp: dotyczących obsługi ma-

szyn i urządzeń (15%);
– występowaniu narażenia na czynniki szkodliwe, 

niebezpieczne lub uciążliwe powyżej dopuszczal-
nych norm (17%);

– nieprzydzielaniu młodym pracownikom odpowie-
dnich środków ochrony indywidualnej (13%).

Wykres 41. Zatrudnianie młodych pracowników – naruszenia przepisów

przydzielenie odpowiednich
środków ochrony indywidualnej

odpowiednie urządzenia ochronne
w użytkowanych maszynach i urządzeniach

narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe
powyżej dopuszczalnych norm

przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego
przed dopuszczeniem pracownika do pracy

wstępne badania lekarskie

 ocena ryzyka zawodowego

 szkolenia bhp

uwzględnienie w ocenie ryzyka kwalifikacji zawodowych
i poziomu umiejętności wykonania pracy

uwzględnienie w ocenie ryzyka kryteriów
zw. z młodym wiekiem pracownika

specjalny program edukacyjny dla młodych osób 
rozpoczynających pracę

   % pracodawców naruszających przepisy      0             20   40      60          80

 2007         2006

ników zatrudniano na kilku stanowiskach pracy
bez przeprowadzonego instruktażu stanowiskowe-
go odpowiedniego dla każdego z tych stanowisk. 
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Z uwagi na brak przepisów szczególnych doty-
czących zatrudniania młodych, rozpoczynających 
pracę zawodową pracowników celowe jest:

wskazywanie i promowanie „dobrych praktyk” 
sprzyjających adaptacji młodych pracowników
w zakładzie;
podejmowanie działań edukacyjnych w stosunku 
do pracodawców w formie kampanii informa-
cyjnych.

*   *   *

Przestrzeganie przepisów prawa pracy w odniesie-
niu do młodych pracowników – sezonowa praca 
dzieci i młodzieży

Temat realizowany był przez Państwową Inspek-
cję Pracy po raz pierwszy i służył rozpoznaniu pro-
blemu przestrzegania prawa przy powierzaniu pracy
sezonowej i innych czynności zarobkowych dzieciom
i młodzieży. Kontrole (143) przeprowadzono we 
wszystkich okręgowych inspektoratach pracy w okre-
sie wakacyjnym. Dotyczyły one zarówno pracodaw-
ców, jak i podmiotów gospodarczych nie będących 
pracodawcami. Przeprowadzono je w następujących 
branżach: handel i usługi, budownictwo, placówki 
kultury, rolnictwo, przetwórstwo warzyw i owoców.

Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością było 
zatrudnianie dzieci na podstawie umów cywilno-
prawnych bez zgody przedstawiciela ustawowego. 
Często też pracodawcy nie posiadali zezwolenia 
właściwego inspektora pracy na wykonywanie pracy 
przez dzieci. Występowały również przypadki zatrud-
niania młodzieży w porze nocnej. W wyniku stwier-
dzonych przez inspektorów pracy nieprawidłowości 
wydano 145 decyzji oraz skierowano 68 wystąpień. 
Ponadto nałożono 17 mandatów karnych na łączną 
kwotę 21 tys. zł oraz skierowano 7 wniosków do 
sądów.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości kon-
trole w zakresie sezonowej pracy dzieci i młodzieży 
będą kontynuowane w 2008 roku.

6. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy 
w placówkach handlu detalicznego

Zakres przedmiotowy kontroli w placówkach 
handlu detalicznego obejmował kompleksową ocenę 
przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących: 
nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, czasu 
pracy, urlopów wypoczynkowych, wynagrodzeń i in-
nych świadczeń ze stosunku pracy, ochrony pracy 
kobiet i młodocianych oraz zagadnień bezpieczeń-
stwa i higieny pracy dotyczących m.in.: obiektów
i pomieszczeń pracy, zaplecza higienicznosanitarne-
go, organizacji pracy, maszyn i środków transportu, 
magazynowania i składowania towarów.

A. Placówki wielkopowierzchniowe

Inspektorzy pracy przeprowadzili kompleksowe 
kontrole w 78 supermarketach należących do 28 sieci 
handlowych. Spośród skontrolowanych placówek, 
49 stanowiły jednostki kontrolowane komplekso-
wo po raz pierwszy, zaś 29 – rekontrolowane. Za-
trudniały one ogółem ponad 11,1 tys. pracowników, 
w tym 7,1 tys. kobiet i 2 pracowników młodocianych.

Szczegółowe informacje nt. najczęściej stwier-
dzanych podczas kontroli nieprawidłowości przed-
stawiono na wykresach.

Analizując wyniki kontroli, podkreślić należy, że 
ujawnione uchybienia dotyczą znacznie mniejszej 
niż w latach poprzednich liczby pracowników. 
Przykładowo: nieprawidłowości w zakresie prowa-
dzenia ewidencji czasu pracy (niewykazywanie pracy 
w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz 
pracy wykonywanej w czasie inwentaryzacji; różni-
ce pomiędzy zapisami w kartach ewidencji czasu 
pracy i ewidencji elektronicznej) ujawniono w stosun-
ku do 271 pracowników (blisko pięciokrotnie mniej
niż w roku 2006). Podobnie – blisko ośmiokrotnie 
mniej było nieprawidłowych umów o pracę. Kwota 
świadczeń należnych pracownikom, a niewypłaco-
nych przez placówki wielkopowierzchniowe, nie-
znacznie przekraczała 15 tys. zł. (ponad 60 tys. mniej 
niż w 2006 r.).

W zakresie bezpieczeństwa pracy, oprócz nie-
prawidłowości przedstawionych na wykresie, stwier-
dzono liczne uchybienia w przygotowaniu pracowni-
ków do pracy i ich wyposażeniu, m.in.:
– nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odzie-

ży i obuwia roboczego – nieprawidłowości te wy-
stąpiły w 39% kontrolowanych supermarketów;

– 19% pracowników objętych kontrolą nie wypo-
sażono w środki ochrony indywidualnej – niepra-
widłowość ta wystąpiła średnio w co czwartym 
supermarkecie;

– 8% pracowników objętych kontrolą nie przeszko-
lono w dziedzinie bhp (38% supermarketów).

Wyraźny wzrost nieprawidłowości inspektorzy 
pracy stwierdzili w zakresie składowania towa-
rów, eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych 
oraz wózków silnikowych służących do rozładunku 
i przewożenia towarów po terenie sklepu. W super-
marketach przybywa sprzętu wspomagającego pra-
ce transportowe, jednakże pracodawcy i kierownicy 
placówek nie przywiązują wagi do jego właściwej 
eksploatacji (17% wózków z napędem silnikowym 
objętych kontrolą było eksploatowanych niezgodnie 
z przepisami bhp; zdarzały się przypadki eksplo-
atacji wózka podnośnikowego bez ważnej decyzji 
Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na jego 
eksploatację).
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Wykres 42. Supermarkety – naruszenia przepisów z zakresu praworządności w stosunkach pracy
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Wykres 43. Supermarkety – naruszenia przepisów z zakresu bhp
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Podobnie jak w latach 2005–2006, najczęściej uja-
wniane nieprawidłowości dotyczyły: składowania to-
warów, ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych, 
wyposażenia pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Inspektorzy pracy ujawnili 40 przypadków ra-
żącego naruszenia przepisów powodujących bez-
pośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowni-
ków. Wstrzymali więc prace w celu zapobieżenia 
wypadkom przy pracy. Naruszenia przepisów po-
legały głównie na przekroczeniu dopuszczalnych 
mas transportowanych towarów, a także na uży-
waniu sprzętu, którego stan techniczny stwarzał 
zagrożenia wypadkowe. 

Skierowali również 31 pracowników do innych 
prac, głównie z powodu niewyposażenia pracowni-
ków w obuwie chroniące stopy (dotyczy pracowni-
ków obsługujących wózki do transportu towarów) 
oraz przekroczenia dopuszczalnych mas transporto-
wanych towarów przez kobiety.

B. Mniejsze placówki handlowe

W roku 2007 inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole w 277 sklepach niekontrolowanych w la-
tach ubiegłych; natomiast 142 sklepy zostały pod-
dane rekontroli. W placówkach tych zatrudnionych 
było prawie 9,2 tys. pracowników, w tym 6,7 tys. ko-
biet i 225 pracowników młodocianych.

Najczęściej ujawniane podczas kontroli nieprawi-
dłowości przedstawiono na wykresach.

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakre-
sie ewidencjonowania czasu pracy: nierzetelnego 
prowadzenia ewidencji lub jej nieprowadzenia. 

Nadal dużym problemem pozostaje niewypła-
canie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, nie-
prawidłowe prowadzenie akt osobowych, nieprawi-
dłowa treść umów o pracę, świadectw pracy oraz 
regulaminów pracy.

Ustalenia w zakresie wypłaty świadczeń należy 
uznać za nieoddające w pełni stanu rzeczywistego 
z uwagi na duży odsetek pracowników, których czas 
pracy był ewidencjonowany nierzetelnie bądź też nie 
był ewidencjonowany w ogóle. Łącznie stwierdzono 
niewypłacenie na rzecz pracowników świadczeń na 
kwotę przekraczającą 228 tys. zł. (co stanowi kwotę 
ponad dwukrotnie mniejszą niż w 2006 r.), z czego 
ponad połowę stanowiły niewypłacone świadczenia 
z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, zaś blisko 
1/4 – niewypłacony, bądź zaniżony ekwiwalent za nie-
wykorzystany urlop wypoczynkowy.

Inspektorzy pracy podkreślają, że choć odsetek 
sklepów, w których ujawnia się nieprawidłowości ma-
leje, to skala obserwowanych naruszeń jest większa 
niż w placówkach wielkopowierzchniowych. Przykła-
dowo – nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowa-
nia czasu pracy, skutkujące niewypłaceniem wyna-
grodzenia za pracę godzinach nadliczbowych bądź 
w nocy, w placówkach wielkopowierzchniowych są 
łatwiej wykrywalne niż w małych sklepach, ze wzglę-
du na to, że faktyczny czas pracy pracowników jest 
rejestrowany dodatkowo za pomocą innych metod 
niż ewidencja czasu pracy (logi kasowe i kompute-
rowe, karty elektroniczne rejestrujące wejście i wyj-
ście zarówno do budynku jak i do poszczególnych 
pomieszczeń, raport włączania i wyłączania alarmów, 
książki wejść i wyjść służb ochrony), które w małych 
sklepach nie są stosowane.

W zakresie bezpieczeństwa pracy, oprócz nie-
prawidłowości uwidocznionych na wykresie stwier-
dzono, że:
– 12% pracowników objętych kontrolą dopuszczo-

no do pracy bez aktualnych badań lekarskich 
– nieprawidłowość ta wystąpiła średnio w co 
trzeciej kontrolowanej placówce;

– 15% pracowników objętych kontrolą nie przesz-
kolono w dziedzinie bhp – w 38% placówek;

– w 29% placówek pracodawcy nie odbyli szkolenia 
w dziedzinie bhp;

– w 31% placówek nie powierzono wykonywania 
zadań służby bhp kompetentnym osobom.

*   *   *

Stan przestrzegania przepisów prawa pracy,
w tym bhp, w placówkach wielkopowierzchniowych 
i innych nadal jest niezadowalający, mimo pewnej 
poprawy.

W odniesieniu do super – i hiper – marketów nie-
prawidłowości stwierdza się przede wszystkim
w placówkach kontrolowanych po raz pierwszy, 
najczęściej – nowo powstałych bądź też należących 
do stosunkowo „młodych” sieci o zasięgu lokalnym, 
nastawionych na zdobycie rynku i o stosunkowo nie-
wielkim kapitale.

Wyniki wieloletnich kontroli potwierdzają, że stan 
przestrzegania przepisów w sieciach działających 
dłużej jest lepszy, co stanowi m.in. efekt konse-

Składowanie towarów w niewłaściwym miejscu 
było główną przyczyną blokowania dostępu do 
wyjść awaryjnych, co w przypadku pojawienia się 
zagrożenia, utrudniałoby pracownikom i innym oso-
bom natychmiastową ewakuację.

Inspektorzy pracy ocenili, że spośród 29 rekon-
trolowanych placówek wielkopowierzchniowych, po-
prawa nastąpiła w 22 (76%), w 5 zanotowano pogor-
szenie, zaś w 2 poziom przestrzegania przepisów 
nie uległ zmianie.

Z kolei rekontrole 142 sklepów wykazały popra-
wę stanu przestrzegania przepisów w 109 placów-
kach (blisko 77 %), pogorszenie w 8, zaś w 25 – brak 
zmian w tym zakresie.
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Wykres 44. Inne placówki handlu detalicznego
– naruszenia przepisów z zakresu praworządności  w stosunkach pracy
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Wykres 45. Inne placówki handlu detalicznego – naruszenia przepisów z zakresu bhp
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kwentnego nadzoru ze strony Państwowej Inspek-
cji Pracy i wymuszania rozwiązań systemowych, 
we wszystkich placówkach danej sieci.

Zaniepokojenie budzi powtarzająca się od lat 
struktura stwierdzanych nieprawidłowości.

W ocenie inspektorów najczęstsze przyczyny 
stwierdzonych uchybień to:
– brak znajomości przepisów prawa pracy przez 

kadrę kierowniczą i służby kadrowo-księgowe;
– duża rotacja pracowników, w szczególności dot. 

stanowisk kierowniczych;
– niewłaściwa organizacja pracy oraz utrzymywanie 

minimalnego poziomu zatrudnienia;
– niedostateczne wyposażenie w środki techniczne 

wspomagające ręczne prace transportowe;
– pakowanie towarów w centrach dystrybucyjnych 

w jednostki paletowe o masie przekraczającej do-
puszczalne normy (mimo braku w sklepach zme-
chanizowanego sprzętu do rozładunku);

– brak właściwego nadzoru pracodawców i osób 
na stanowiskach kierowniczych nad przestrzega-
niem przepisów i zasad bhp;

– lekceważenie spraw bhp przez pracodawców
i kadrę kierowniczą;

– niewłaściwe wykonywanie zadań przez służby 
bhp (w supermarketach) lub niekorzystanie przez 
pracodawców (w małych placówkach) z obsługi 
specjalistów ds. bhp spoza zakładu pracy;

– nadmierny – w stosunku do pojemności magazy-
nów – przepływ towarów, co wymusza  okresowe 
składowanie nowych dostaw towarów w miej-
scach do tego nieprzeznaczonych;

– presja zarządów central na kierownictwo pla-
cówek w celu maksymalnego obniżania kosztów, 
co wpływa negatywnie na warunki pracy;

– zbyt małe kompetencje kierowników placówek
w zakresie kształtowania warunków pracy.
Pracodawcy jako przyczyny stwierdzonych uchy-

bień wskazują trudności finansowe, jak również trud-
ności z interpretacją przepisów.

Mając na uwadze skuteczność systematycznie 
prowadzonego nadzoru, Państwowa Inspekcja Pracy 
kontynuować będzie prowadzenie kontroli i rekon-
troli wytypowanych placówek, zarówno wielkopo-
wierzchniowych, jak i pozostałych. 

W stosunku do nowych i organizujących się pla-
cówek handlowych podjęte zostaną działania pre-
wencyjne przy wykorzystaniu doświadczeń i wyni-
ków dotychczasowych kontroli.

Wśród pracodawców popularyzowane będą 
metody bezpiecznej pracy, ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na ograniczenie fizycznego obciąże-
nia pracą. Inspekcja weźmie udział w europejskiej 
kampanii kontrolnej „Ręczne przemieszczanie cięża-
rów” w sektorze handlu detalicznego, koordynowanej 
przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy. Metody 
bezpiecznej pracy będą popularyzowane także m.in. 
w ramach akcji „Mniej dźwigaj”.

Oprócz ww. działań, PIP kontynuowała w roku 
sprawozdawczym kompleksowe kontrole sklepów 
sieci „Biedronka”; podjęto także kontrole placówek 
sieci „Selgros”.

C. Kontrole sklepów sieci „Biedronka”

Kontrole sklepów należących do sieci „Biedron-
ka” rozpoczęły się w kwietniu 2006 r. na zlecenie Pro-
kuratury Okręgowej w Gliwicach, prowadzącej postę-
powanie w sprawie przestępstw przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową popełnionych 
przez kierownictwo Jeronimo Martins S.A.

Kontrole dotyczyły przestrzegania przepisów pra-
wa pracy, w tym bhp, w sklepach powstałych przed
1 stycznia 2005r.

Łącznie na zlecenie Prokuratury przeprowadzo-
no 739 kontroli, w tym jedną w centrali firmy oraz 5 
w rejonach (centrach dystrybucyjnych). Czynności 
kontrolne w centrali oraz centrach dystrybucyjnych 
miały na celu wyłącznie sprawdzenie przestrzega-
nia przepisów prawa pracy w sklepach, w zakresie 
niemożliwym do skontrolowania w poszczególnych 
placówkach ze względu na miejsce przechowywania 
akt osobowych, dokumentacji ze stosunku pracy oraz 
obliczania wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku 
pracy. W ramach kontroli kompleksowo sprawdzo-
no przestrzeganie przepisów prawa pracy w 727 
sklepach.

Na podstawie ustaleń z prokuraturą, kontrolą ob-
jęto okres od dnia 1 stycznia 2004 r. 

Kontrole podzielono na dwa etapy – pierwszy 
odbywał się w 2006 r. w sklepach i dotyczył przede 
wszystkim kontroli warunków pracy, drugi obejmował 
kontrole w centrach dystrybucyjnych – w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym o cza-
sie pracy, wypłacie wynagrodzeń i świadczeń ze sto-
sunku pracy, urlopach wypoczynkowych, zawieraniu
i rozwiązywaniu umów o pracę.

Najważniejsze nieprawidłowości w zakresie pra-
worządności w stosunkach pracy przedstawiono na 
wykresie.

Najczęściej występującą nieprawidłowością było 
niewłaściwe prowadzenie akt osobowych. Dotyczy-
ło to ponad 50% pracowników zatrudnionych w skle-
pach podlegających kontroli.

W mniejszej skali występowały nieprawidłowości 
polegające na: niewypłacaniu lub zaniżaniu wyna-
grodzenia za pracę (1/4 placówek), niepotwierdza-
niu rodzaju i warunków umowy o pracę najpóźniej 

W każdym sklepie kompleksowo, „dzień po 
dniu”, oceniano stan przestrzegania przepisów w od-
niesieniu do 10 wybranych pracowników i byłych pra-
cowników (ogółem ponad 7,2 tys. osób).
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w dniu rozpoczęcia pracy, niewypłacaniu dodatko-
wego wynagrodzenia za pracę w nocy oraz niepra-
widłowym ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynko-
wego (1/5 placówek).

Wykres 46. Sklepy sieci  „Biedronka” – naruszenia przepisów z zakresu praworządności
w stosunkach pracy
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Kolejnym kontrolowanym zagadnieniem było 
tworzenie harmonogramów pracy i prawidłowe pla-
nowanie czasu pracy. W większości sklepów har-
monogramy te tworzone były na okres tygodnia
i podlegały wielokrotnym zmianom. Zmiany te nie-
jednokrotnie nie miały na celu planowania czasu 
pracy, a jedynie dostosowanie harmonogramów do 
czasu faktycznie świadczonej przez pracowników 
pracy. Stąd niektóre ze zmian harmonogramów do-
konywane były po zakończeniu pracy przez pracow-
nika bądź w jej trakcie.

Powodowało to, że pracownicy zatrudnieni w sie-
ci nie wykonywali pracy na podstawie z góry usta-
lonego rozkładu czasu pracy. Ze względu na to, że 
zatrudniani byli w równoważnych normach czasu 
pracy, dokonywanie zmian harmonogramów poz-
walało pracodawcy uniknąć konieczności wypłaty 
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Sposób planowania pracy wpływał również na 
problemy z prawidłowym rozliczaniem urlopów wy-
poczynkowych. Przyjęte rozwiązanie polegające na 
rozliczaniu ilości godzin odpowiadającej iloczyno-
wi ośmiogodzinnej normy i określonego w umowie 
wymiaru czasu pracy, nie odpowiadało zasadom 
rozliczania urlopów w równoważnym systemie cza-
su pracy.

Poważnym problemem była nierzetelność pro-
wadzonej ewidencji czasu pracy, np. nieewiden-
cjonowanie jako czasu pracy – czasu odbytych przez 
pracowników szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Niejednokrotnie z ewidencji czasu pra-
cy wynikało, że pracownik miał dzień wolny od pracy 
lub korzystał z urlopu wypoczynkowego, podczas gdy
w tym czasie odbywały się szkolenia bhp.

W 2005 r. (w pierwszym półroczu), podczas 
wdrażania nowego systemu płacowego, docho-
dziło do systemowego zaniżania przysługującego 
pracownikom wynagrodzenia z tytułu pracy w go-
dzinach nadliczbowych – poprzez nieprawidłowe 
naliczanie (zawyżanie) 50% dodatku za godziny 
nadliczbowe, przy jednoczesnym zaniżeniu dodatku 
100%.

W zakresie przestrzegania przepisów prawa pra-
cy dotyczących młodocianych stwierdzano nieprawi-
dłowości polegające na:
– zatrudnianiu pracowników młodocianych w go-

dzinach nadliczbowych (13% placówek);
– nieprowadzeniu dla pracowników młodocianych 

ewidencji czasu pracy (7% placówek);
– nieprzestrzeganiu obowiązku zapewnienia pra-

cownikowi młodocianemu nieprzerwanego 14 go-
dzinnego odpoczynku (6%);

– nieprowadzeniu ewidencji czasu pracy przy pra-
cach wzbronionych, ale dozwolonych w celu przy-
gotowania zawodowego (6%);

– niezapewnieniu pracownikom młodocianym,
w każdym tygodniu, co najmniej 48 godzin nie-
przerwanego odpoczynku obejmującego nie-
dzielę (4%).
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Wykres 47. Sklepy sieci  „Biedronka” – naruszenia przepisów z zakresu bhp

         % placówek naruszających przepisy      0   10 20     30    40   50   60   70

wstępne badania lekarskie

możliwość natychmiastowego skorzystania
z wyjścia ewakuacyjnego

magazynowanie towarów

eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

wyposażenie pracowników w odzież
i obuwie robocze

ład i porządek w ciągach komunikacyjnych

oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc niebezpiecznych

poinform. przedstawiciela ustawowego młodocianego
o ryzyku zawod. zw. z wyk. pracą i zasadach ochrony

przed zagrożeniami

wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych
zgodnie z przepisami bhp

wyposażenie pracowników
w środki ochrony indywidualnej

Najczęściej stwierdzane podczas kontroli niepra-
widłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy przedstawia wykres.

Kontrole wykazały, że wiele nieprawidłowości 
dotyczyło ciągów komunikacyjnych – składowania 
na nich towarów. 

Nieprawidłowości dot. pomieszczeń higienicz-
nosanitarnych polegały przede wszystkim na bra-
ku wystarczającej liczby szaf i miejsc do siedzenia
w szatniach. 

Niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycz-
nych polegała natomiast na niezabezpieczeniu tablic 
rozdzielczych przed dostępem osób nieupoważnio-
nych, niezabezpieczeniu przewodów elektrycznych 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzystaniu
z uszkodzonych gniazd wtykowych.

Kontrola przestrzegania przepisów dotyczą-
cych odzieży i obuwia roboczego ujawniła, że 426
pracownikom nie dostarczono przysługującej im 
odzieży i obuwia roboczego. Stwierdzono również 
nieprawidłowości w zakresie dostarczania pracowni-
kom środków ochrony indywidualnej, głównie bu-
tów ochronnych (dotyczyło 2652 pracowników) oraz 
rękawic ochronnych (dotyczyło 701 pracowników).

W zakresie przygotowania pracowników do pra-
cy, najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością było 
dopuszczanie do pracy pracowników bez wstępnych 
badań lekarskich. Ponadto inspektorzy pracy ujawnili 
nieprawidłowości w skierowaniach na badania lekar-
skie, w których nie określano, że pracownik będzie 
wykonywał prace w warunkach uciążliwych lub, że 

będzie obsługiwał wózek jezdniowy z napędem sil-
nikowym. 

Inspektorzy pracy skierowali do innych prac 120 
pracowników, głównie z powodu zatrudniania kobiet 
przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodli-
wych dla ich zdrowia, a także na skutek wykonywa-
nia prac przez osoby nieposiadające wymaganych 
kwalifikacji.

W zakresie ochrony pracy młodocianych (śred-
nio w co trzecim sklepie zatrudniano młodocianego), 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
– nie informowano przedstawicieli ustawowych 

młodocianych o ryzyku zawodowym oraz o zasa-
dach ochrony przed zagrożeniami;

W toku przeprowadzonych kontroli inspektorzy 
pracy stwierdzili 57 przypadków rażącego naru-
szenia przepisów, powodującego bezpośrednie 
zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, 
wstrzymując prace w celu zapobieżenia ewentual-
nym wypadkom przy pracy. Naruszenia przepisów 
polegały głównie na: niewyposażeniu osób obsłu-
gujących wózki w obuwie ochronne, przekroczeniu 
dopuszczalnych mas transportowanych towarów 
(np. w jednym ze sklepów kobieta przewoziła 
wózkiem ręcznym towar ważący 960 kg), a także 
na zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym
z powodu niezabezpieczenia uszkodzonej instalacji 
elektrycznej. 
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– powierzając młodocianym wykonywanie pracy nie
uwzględniano kryteriów związanych z brakiem doś-
wiadczenia zawodowego i życiowego, brakiem 
świadomości występujących zagrożeń i umiejęt-
ności oceny ich szkodliwych następstw;

– dopuszczenie do pracy mimo braku orzeczeń le-
karskich świadczących, że praca danego rodzaju 
nie zagraża zdrowiu młodocianego;

– nie określano wykazu stanowisk pracy i rodzajów 
prac wzbronionych pracownikom młodocianym 
oraz wykazu stanowisk pracy i prac dozwolonych 
młodocianym w celu odbycia przygotowania za-
wodowego;

– wykonywanie przez młodocianych prac im wzbro-
nionych;

– prowadzenie kształcenia zawodowego pracow-
ników przez osoby nieposiadające stosownych 
uprawnień.
W czasie kontroli stwierdzono, że będące na 

wyposażeniu 19 sklepów prasy do opakowań marki 
Famarol, typ PO/2/700, stanowiły zagrożenie dla 
zdrowia pracowników ze względu na brak osłon 
i zabezpieczeń stref roboczych (prasy te nie speł-
niały minimalnych wymagań dotyczących maszyn). 
Część z tych maszyn (12 sztuk) została wprowadzona 
do obrotu po raz pierwszy przez dystrybutora przed 
dniem 1 maja 2004 r., zatem inspektorzy pracy wydali 
pracodawcy (JMD  S.A.) nakazy zapewnienia w tych 
prasach odpowiednich urządzeń ochronnych. Praco-
dawca usunął wady lub wymienił prasy.

JMD zakupił 7 pras po 1 maja 2004 r. Ponieważ 
prasy te nie spełniały wymagań dotyczących oceny 
zgodności, wszczęto postępowanie względem ich 
dystrybutora. W wyniku postępowania dystrybutor 
usunął niezgodności z wymaganiami zasadniczymi 
w tych prasach.

W sklepach, w których ujawniono uchybienia do-
tyczące magazynowania towarów, szczególnie w cią-
gach komunikacyjnych, blokowanie przejść ewaku-
acyjnych towarami, na podstawie decyzji ustnych
usuwano nieprawidłowości. Niestety, zwykle po opusz-
czeniu sklepu przez inspektora pracy sytuacja wra-
cała do stanu wyjściowego. Dowodzą tego wyniki 
kontroli powtórnych (tzw. rekontroli).

W wyniku kontroli kierowano także zawiadomie-
nia do innych organów nadzoru nad warunkami 
pracy, w zakresie niepodlegającym kompetencjom 
Państwowej Inspekcji Pracy. Łącznie skierowano 61 

zawiadomień, w tym do: Państwowej Straży Pożarnej 
– 48, UDT – 3, urzędów nadzoru budowlanego – 4, 
inspekcji sanitarnej – 4, inspekcji ochrony środowiska 
– 1, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – 1.

Oceniając przedstawione dane należy wziąć pod 
uwagę fakt, że czynnościami kontrolnymi objęto 
okres od dnia 1 stycznia 2004 r. i w związku z tym, 
w większości przypadków, zamieszczone w opra-
cowaniu informacje nie obrazują stanu przestrzegania 
przepisów prawa pracy w chwili dokonywania kontro-
li, lecz w jakimś momencie w ramach kontrolowanego 
okresu. Dotyczy to takich zagadnień jak czas pracy, 
wypłata wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pra-
cy, częściowo także urlopów wypoczynkowych oraz
sporządzania dokumentacji ze stosunku pracy (umów 
o pracę, świadectw pracy), przestrzegania przepi-
sów o rozwiązywaniu umów o pracę.

Natomiast specyfika niektórych zagadnień wy-
kluczała dokonanie ustaleń dla całego okresu objęte-
go kontrolą (np. prowadzenie akt osobowych, zatrud-
nianie kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych 
i szkodliwych dla ich zdrowia). W tych przypadkach 
ocena była dokonywana na dzień prowadzenia
ustaleń.

Inspektorzy pracy ocenili, że stan praworząd-
ności w sklepach należących do sieci „Biedronka” 
ulegał poprawie począwszy od drugiej połowy 
2005 r. Wiele ze stwierdzonych wcześniej niepra-
widłowości nie występowało już podczas kontroli 
prowadzonych w 2007 r. Sporadycznie stwierdzano 
naruszenia przepisów o odpoczynku dobowym i ty-
godniowym, podobnie jak naruszenia zasady pięcio-
dniowego tygodnia pracy.

W ocenie inspektorów pracy, główne przyczyny 
stwierdzonych nieprawidłowości to:
– system organizacji przepływu dokumentacji;
– nadmierny strumień przepływu towarów w sto-

sunku do pojemności magazynów, co wymusza 
okresowe składowanie nowych dostaw w miej-
scach do tego nieprzeznaczonych;

– niewłaściwa organizacja pracy, m.in. w zakresie 
koordynacji dostaw towarów w okresach nasilo-
nej sprzedaży;

– brak właściwego nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów i zasad bhp;

– niedostateczny stan zatrudnienia w stosunku do 
zadań (w przypadku nieobecności pracownika 
w sklepie powoduje to dezorganizację pracy, 
pośpiech, stres, naraża wykonujących prace na 
przeciążenia psychofizyczne);

– brak zapasowych wózków z napędem silnikowym 
w sklepach (w przypadku awarii użytkowanego 
wózka elektrycznego pracownicy zmuszeni są 
przewozić towar wózkami ręcznymi);

– brak staranności w kwestii utrzymania eksploato-
wanych urządzeń elektrycznych we właściwym 
stanie technicznym;

Kontrole ujawniły również, że popełniono szereg 
czynów wyczerpujących, w ocenie inspektorów 
pracy, znamiona przestępstwa. Skierowano do 
prokuratury 40 zawiadomień o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa, głównie w zakresie fałszowa-
nia ewidencji czasu pracy oraz dokumentacji szko-
leń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
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– scentralizowanie służby bhp, w wyniku czego kie-
rownicy sklepów pozbawieni są na bieżąco wspar-
cia fachowego w organizowaniu pracy w bez-
pieczny sposób.
Należy podkreślić, że przyczyną wielu nieprawi-

dłowości jest scentralizowane zarządzanie, co w przy-
padku popełnienia błędu, generowało szereg na-
ruszeń na terenie całego kraju. Z drugiej strony –
istniejące pomiędzy centrami organizacyjnymi zna-
czące różnice w nasileniu poszczególnych niepra-
widłowości wskazują na pewną samodzielność każ-
dego z nich, względnie na różne stosowanie zaleceń
i rozwiązań narzuconych przez centralę firmy.

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że systema-
tyczne kontrole prowadzone od kilku lat w sklepach 
sieci „Biedronka” spowodowały, że podjęto działa-
nia mające na celu poprawę warunków pracy (np. 
wyposażono sklepy w wózki jezdniowe napędzane 
elektrycznie).

Ponadto w roku 2007 przeprowadzono w sieci 
„Biedronka” 194 kontrole wynikające z realizacji bie-
żących zadań (rozpatrywanie skarg, kontrole w okre-
sach przedświątecznych, odbiory).

D. Kontrole placówek sieci „Selgros”

Na przełomie stycznia i lutego 2007 r. przeprowa-
dzono kontrole we wszystkich 11 placówkach należą-
cych do sieci „Selgros” oraz w centrali sieci.

Kontrole objęły kompleksową ocenę przestrze-
gania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz przestrzegania uprawnień związ-
kowych.

Prawna ochrona pracy
W wyniku kontroli stwierdzono w 9 placówkach 

nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy 
dla 488 pracowników (88% skontrolowanych), np. 
nieewidencjonowanie pełnego czasu pracy (rejestra-
cja wyłącznie pełnych godzin), nieodnotowywanie 
pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.
W 8 sklepach nie przestrzegano pięciodniowego 
tygodnia pracy oraz zaniżono wynagrodzenia za 
godziny nadliczbowe (421 pracownikom nie wy-
płacono kwoty 31,5 tys. zł; zaniżenia wynagrodzenia 
za godziny nadliczbowe wystąpiły przede wszystkim 
z powodu zastosowania błędnej metody ustalania 
stawki godzinowej).

W 6 placówkach nie zapewniano pracownikom 
przysługującego nieprzerwanego odpoczynku oraz 
nieprawidłowo sporządzano umowy o pracę, w 5 –
stwierdzono niewypłacenie dodatku za pracę w nocy, 
jak również nieprawidłowości w treści świadectw 
pracy.

Nieudzielanie raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej 
od pracy oraz nierespektowanie przepisów o udzie-
laniu urlopu wypoczynkowego stwierdzono w 3 pla-
cówkach.

Problemem generującym konflikt pomiędzy pra-
codawcą a organizacją związkową było rozwiązanie 
umów o pracę z 3 pracownikami będącymi członkami 
Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Związku 
Zawodowego NSZZ „Solidarność”. Na skutek inter-
wencji inspektorów pracy przywrócono ich do pracy. 
Pracodawca zobowiązał się ponadto do odstąpienia 
od praktyki zatrudniania pracowników na długotermi-
nowe umowy na czas określony.

Kontrola w centrali spółki wykazała nieprawidło-
wości w treści regulaminu pracy, np.: nakładanie na 
pracowników obowiązków niewynikających z przepi-
sów; nieustalenie zasad prania i konserwacji odzieży 
roboczej; nieokreślenie miejsca i czasu wypłaty wy-
nagrodzenia za pracę.

Kontrola regulaminu wynagradzania ujawniła 
m.in., że niektóre postanowienia mają charakter dys-
kryminujący.

Bezpieczeństwo pracy
Najczęściej ujawniane nieprawidłowości dotyczyły:

– wyposażenia pracowników w odzież i obuwie 
robocze (689 pracowników w 6 placówkach nie 
wyposażono w odzież i obuwie robocze);

– wykorzystywania ciągów komunikacyjnych do 
magazynowania towarów (w 6 placówkach);

– niewłaściwego magazynowania towarów – w 5 
placówkach towary składowane były w sposób 
zagrażający wypadkiem (składowano towary o du-
żych gabarytach na najwyższych półkach rega-
łów w magazynie). 
Ponadto w 4 placówkach stwierdzono:

– brak lub niedostateczne oświetlenie stanowisk 
pracy światłem dziennym;

– nieudostępnianie pracownikom instrukcji bhp na 
stanowisku pracy;

– niewyposażenie 196 pracowników w środki 
ochrony indywidualnej, głównie w ochrony nóg;

– niedostateczne wyposażenie pomieszczeń higie-
nicznosanitarnych;

– niepoddanie 14 pracowników przeszkoleniu
w dziedzinie bhp.

Skierowania 12 pracowników do innych prac 
(6 wydanych decyzji) dotyczyły głównie naruszeń 
przepisów w zakresie stosowania środków ochro-
ny indywidualnej i ręcznego przemieszczania ponad-
normatywnych ciężarów przez kobiety.

Inspektorzy pracy ujawnili 24 przypadki rażące-
go naruszenia przepisów powodujących bezpo-
średnie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników. 
Wstrzymali więc prace w celu zapobieżenia wypad-
kom przy pracy. Naruszenia przepisów polegały 
głównie na użytkowaniu niesprawnych maszyn (bez 
urządzeń ochronnych lub sterowniczych) oraz prze-
kroczeniu dopuszczalnych mas transportowanych 
ręcznie towarów.
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Podczas kontroli placówek handlowych inspekto-
rzy pracy zebrali informacje o wypadkach przy pracy, 
jakie miały miejsce w latach 2004–2006. Szczegóło-
we dane liczbowe zestawiono w tabeli. 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:
– niedostateczna znajomość przepisów prawa pra-

cy lub ich niewłaściwe stosowanie i interpretacja;
– lekceważenie zagrożeń wypadkowych przez oso-

by z nadzoru;
– niewłaściwe wykonywanie zadań przez służbę 

bhp – na co, w ocenie inspektorów, miało wpływ 
jej scentralizowanie (np. instrukcje bhp lub tabele 
przydziału odzieży i obuwia roboczego, a także 
środków ochrony indywidualnej opracowywane 
były na szczeblu centralnym, bez uwzględniania  
potrzeb poszczególnych placówek);

– mała pojemność magazynów w stosunku do do-
staw towarów;

– brak stosownych instrukcji bhp na stanowiskach 
pracy. 

7. Zagrożenia u osób pracujących
w placówkach ochrony zdrowia przy 
ręcznych pracach transportowych

W 2007 r. skontrolowano 245 zakładów opieki 
zdrowotnej (175 zakładów opiekuńczo-leczniczych 
i 70 zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych) pub-
licznych i niepublicznych, zatrudniających ogółem 

Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r.

Liczba wypadków ogółem 51 65 64

w tym: śmiertelnych 0 0 0

ciężkich 0 0 1

Wskaźnik częstości 25 28 25

Wypadki przy pracy w placówkach sieci „Selgros” w latach 2004–2006

Jak wynika z powyższego zestawienia, wskaźnik 
częstości wypadków przy pracy w placówkach sieci 
„Selgros” jest bardzo wysoki – wynosił za rok 2006 
– 25, podczas gdy wskaźnik ten dla całej gospo-
darki narodowej wyniósł w 2006 r. 8,83, a dla sekcji 
„Handel i naprawy” – 4,69. Skutki tych wypadków 
miały jednak charakter lekkich urazów (w 2006 r. 
zanotowano w rejestrach tylko 1 wypadek ciężki).

Stwierdzono również, że zespoły powypadko-
we wskazywały zwykle przyczyny wypadków leżące 
po stronie pracowników (dot. ich niewłaściwych za-
chowań), a nie dostrzegały przyczyn organizacyj-
nych, takich jak: brak nadzoru nad wykonywaniem 
prac, zła organizacja pracy, niewyposażanie praco-
wników w środki ochrony indywidualnej, brak stoso-
wnych zapisów w instrukcjach wykonywania prac. 

42,7 tys. pracowników, w tym ponad 35 tys. kobiet. 
Z własnych kuchni korzystało 112 zakładów. W po-
zostałych zakładach posiłki przywożone były z ze-
wnątrz przez inne podmioty gospodarcze. Pralnie 
funkcjonowały w 47 zakładach. W pozostałych zakła-
dach prowadzenie usług pralniczych pracodawcy 
zlecili wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Przy 
pracach obciążających układ mięśniowo-szkieleto-
wy zatrudnionych było ogółem 5368 pracowników,
w tym przy pracach związanych z ręcznym dźwiga-
niem i przenoszeniem pacjentów – 3230 pracowni-
ków (głównie – pielęgniarki i sanitariuszki), a przy 
innych pracach związanych z ręcznym dźwiganiem 
ciężarów – 2138 pracowników, w tym 1350 salowych 
i sprzątaczek oraz 635 pracowników kuchni i 153 pra-
cowników pralni. 

W skontrolowanych zakładach w latach 2004–
–2006 wydarzyło się ogółem 1401 wypadków przy 
pracy (454 – w 2004 r., 434 – w 2005 r., 513 – w 2006 r.),
w tym 114 wypadków związanych z obciążeniem 
układu mięśniowo-szkieletowego (w 2004 r. – 24,
w 2005 r. – 40, w 2006 r. – 50). Poszkodowanych na
skutek obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego 
było ogółem 109 osób, w tym 104 kobiety – pielę-
gniarki i sanitariuszki, które uległy wypadkom 
podczas wykonywania prac związanych z podno-
szeniem i przenoszeniem pacjentów. Pozostałym
wypadkom uległy pracownice zatrudnione w kuch-
ni i pralni podczas dźwigania ciężarów (worków 
z warzywami, worków z bielizną) przekraczających 
wartości normatywne. Doznanymi urazami były głów-
nie urazy kręgosłupa na odcinku lędźwiowo-krzyżo-
wym i dyskopatie pourazowe kręgosłupa, a ponadto 
urazy rąk (nadgarstki, palce) i stóp. Urazy powypad-
kowe skutkowały w większości wypadków długo-
trwałymi zwolnieniami lekarskimi (nawet do 170 
dni), a łączna liczba dni niezdolności do pracy z po-
wodu wypadków wyniosła 7456. Zespoły powypad-
kowe – jako przyczyny większości wypadków – po-
dały wykonywanie pracy w niedostatecznej obsadzie 
(jednoosobowo) i brak ostrożności. W 6 protokołach 
powypadkowych zespół powypadkowy wskazał ja-
ko jedną z przyczyn brak urządzeń pomocniczych 
ułatwiających podnoszenie i przemieszczanie pacjen-
tów i we wnioskach profilaktycznych zalecił ich zakup. 
W pozostałych wnioskach profilaktycznych zalecano 
z reguły wykonywanie prac związanych z dźwiganiem 
pacjentów w zwiększonej obsadzie osobowej oraz 
omówienie wypadku z pracownikami podczas szko-
lenia bhp. W 16 protokołach powypadkowych zespół 
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nie sformułował żadnych wniosków profilaktycznych, 
co skutkowało brakiem konkretnych działań ze strony 
pracodawców w celu wyeliminowania przyczyn wy-
padków przy pracy.

Szczegółowe informacje nt. najistotniejszych nie-
prawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przed-
stawia wykres.

Wyniki kontroli wskazują, że najistotniejszym pro-
blemem w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pie-
lęgnacyjno-opiekuńczych przy wykonywaniu prac 
związanych z ręcznym dźwiganiem ciężarów, w tym 
osób, jest niedostateczne uświadomienie pracowni-
kom zagrożeń, jakie wiążą się z wykonywaną pracą 
oraz sposobów przeciwdziałania nadmiernym obcią-
żeniom układu mięśniowo-szkieletowego.

Pielęgniarki twierdzą, że system kształcenia tej 
grupy zawodowej w sposób marginalny traktuje 
zagadnienia ergonomii i nadmiernego obciążenia 
układu mięśniowo-szkieletowego personelu pielę-
gniarskiego, skupiając się głównie na bezpieczeń-
stwie i zaspokojeniu potrzeb pacjentów. Problem jest
tym większy, że prowadzenie szkoleń bhp w zakła-
dach z reguły zlecane jest firmom zewnętrznym,
a programy szkoleń są często bardzo ogólne. W wie-
lu przypadkach są to programy ramowe, przepisa-
ne wprost z rozporządzenia w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, niedo-
stosowane do stanowisk i warunków pracy. Sytuację 
pogarsza niedokonanie lub niewłaściwe dokonanie 
oceny ryzyka. Brak udokumentowanej oceny ryzy-
ka zawodowego związanego z wykonywaną pracą 
stwierdzono w co trzecim zakładzie. Nagminne było 
nieuwzględnienie w dokonanej ocenie ryzyka za-
grożenia związanego z obciążeniem układu mię-
śniowo-szkieletowego pracowników. Często opra-
cowanie oceny ryzyka było zlecane firmom zewnętrz-
nym, które nie uwzględniały wszystkich zagrożeń 
występujących na danym stanowisku pracy, w tym 
także zagrożeń wynikających z obciążenia układu 
mięśniowo-szkieletowego. Niestety wielu pracodaw-
ców w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielę-
gnacyjno-opiekuńczych do dokonania oceny ryzyka 
zawodowego nadal podchodzi formalnie. Nie traktują 
oni tego procesu jako źródła informacji niezbędnych 

Wykres 48. Zagrożenia u osób pracujących w placówkach ochrony zdrowia
przy ręcznych pracach transportowych – naruszenia przepisów 

wyposażenie budynku wielokond. w dźwig osobowy dostos. do 
przewozu chorych na noszach i wózkach transport.
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personelu pielęgniarskiego odpowied. do liczby pacjentów 

wymagaj. szczególnej opieki
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urządzenia pomocnicze do podnoszenia
i przemieszczania pacjentów
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bez konieczności przesuwania innych łóżek
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o wykonywaniu pracy w warunkach obciążających
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Większość pracodawców nie uwzględniła w pro-
gramach szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy – zagrożeń związanych z obciążeniem 
układu mięśniowo-szkieletowego, a w co trzecim 
zakładzie nie przeszkolono pracowników, których 
praca wiąże się z dźwiganiem ciężarów, w tym 
pacjentów – w zakresie bezpiecznego wykonywa-
nia tych prac. W co czwartym zakładzie, w którym 
pracowników przeszkolono, nie było jednak ćwi-
czeń praktycznych w zakresie prawidłowych spo-
sobów wykonywania ręcznych prac transportowych, 
w tym związanych z podnoszeniem i przenoszeniem 
pacjentów.
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do planowania działań korygujących i zapobiegaw-
czych w celu poprawy warunków pracy. Zastrzeżenia 
inspektorów budziła również w wielu przypadkach 
służba bhp, która nie wypełniała swoich obowiązków 
ustawowych.

Następnym problemem rzutującym na stan bez-
pieczeństwa przy wykonywaniu ręcznych prac trans-
portowych jest niewłaściwy sposób przeprowadzania 
profilaktycznych badań lekarskich pracowników za-
trudnionych przy podnoszeniu i przenoszeniu cię-
żarów, w tym osób. Inspektorzy pracy stwierdzili, że
w ponad 40% zakładów pracodawcy nie zamiesz-
czają w skierowaniach na badania informacji o wy-
konywaniu pracy w warunkach obciążających układ 
mięśniowo-szkieletowy oraz że lekarze sprawujący 
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami 
nie przeprowadzają  wizytacji stanowisk pracy. 

Podkreślić należy, że w ponad połowie skon-
trolowanych zakładów ustawienie łóżek pacjentów 
nie zapewnia personelowi medycznemu możliwości
dostępu do łóżek z trzech stron, w tym z dwóch dłuż-
szych. Natomiast w 40% zakładów nie zapewnione 
są wymagane odległości pomiędzy łóżkami a mo-
dularna szerokość pokoi łóżkowych uniemożliwia
wyprowadzenie każdego łóżka bez konieczności 
przesuwania innych łóżek. Poważnym utrudnieniem
przy przemieszczaniu pacjentów jest także, stwier-
dzony w co szóstym zakładzie, brak w budynku 
wielokondygnacyjnym dźwigu osobowego przy-
stosowanego do przewozu chorych na noszach 
lub wózkach transportowych. Wprawdzie więk-
szość pracodawców w celu dostosowania budyn-
ków, w których funkcjonują zakłady opiekuńczo-
-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, do wymagań 
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
w sprawie wymagań jakimi powinny odpowiadać
 pod względem fachowym i sanitarnym pomieszcze-
nia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, opra-
cowała programy dostosowawcze ujmując w nich 
także wyposażenie obiektów w wymagane dźwigi; 
należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z ww. rozpo-
rządzeniem pracodawcy mają czas na dostosowa-
nie zakładów do określonych w nim wymagań do
31 grudnia 2012 r. Z tego względu inspektorzy pra-
cy nie regulowali decyzjami nieprawidłowości ujętych 
w programach dostosowawczych.

Nadmierne obciążenia układu mięśniowo-szkie-
letowego personelu wynikają także z niedosta-
tecznego wyposażenia zakładów w sprzęt ułatwia-
jący wykonywanie czynności związanych z pod-
noszeniem i przenoszeniem pacjentów. Brak lub 
niewystarczającą liczbę sprzętu pomocniczego uła-
twiającego podnoszenie i przenoszenie pacjentów 
(rolek, mat ślizgowych, podnośników, pionizatorów, 
mobilnych wózków – wanien) stwierdzono w niemal 
40% zakładów. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, iż 
w wielu przypadkach, pomimo posiadania przez 
zakłady urządzeń pomocniczych służących do pod-

noszenia i przemieszczania osób leżących (w tym 
podnośników mechanicznych), sprzęt ten nie zawsze 
był wykorzystywany. Jest to skutek zarówno braku 
umiejętności posługiwania się nim przez pracowni-
ków, jak również lęku pacjentów przed korzystaniem 
z takich rozwiązań technicznych. 

Przyczyny nieprawidłowości w ocenie praco-
dawców:
– brak dostatecznych środków finansowych na 

prowadzenie działalności podstawowej, w tym 
również na zakup nowego i wymianę przestarza-
łego sprzętu;

– niejednoznaczne regulacje prawne, połączone 
z niedostosowaniem ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej do przepisów ogólnie obowiązują-
cych; 

– prowadzenie działalności zakładu w obiektach 
niespełniających wymagań określonych w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomiesz-
czenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej;

– trudności w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry 
medycznej i odpowiednich osób do zatrudnienia 
w zakładzie na stanowiskach pielęgniarek i sani-
tariuszy;

– nierzetelne wykonywanie obowiązków przez oso-
by, którym zlecono wykonywanie zadań służby 
bhp, opracowanie programów szkoleń z dziedzi-
ny bhp, dokonanie oceny ryzyka zawodowego, 
opracowanie instrukcji stanowiskowych. 
Inspektorzy pracy wskazują ponadto na takie 

przyczyny jak:
– brak dostatecznych środków finansowych na dos-

tosowanie pomieszczeń i stanowisk pracy do ak-
tualnie obowiązujących przepisów oraz na zakup 
nowych urządzeń technicznych i innych środków 
pomocniczych ułatwiających pielęgnację pacjen-
tów oraz ograniczających do minimum wysiłek 
fizyczny;

– niska świadomość pracodawców, osób kierują-
cych pracownikami oraz pracowników służb bhp 
na temat zagrożeń układu mięśniowo-szkieleto-
wego pracowników, wykonujących ręczne prace 
transportowe; 

Należy podkreślić, że wykonywanie przez ko-
biety (pielęgniarki i sanitariuszki) prac zwią-
zanych z dźwiganiem pacjentów, bez stosowa-
nia urządzeń pomocniczych, w niewystarczającej 
obsadzie osobowej i nieznajomości prawidłowych 
technik podnoszenia i przenoszenia pacjentów po-
woduje, że przestrzeganie dopuszczalnych norm 
dźwigania w zakładach opiekuńczo-leczniczych
i pielęgnacyjno-opiekuńczych przez tę grupę za-
wodową staje się praktycznie niemożliwe.
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– często zmieniające się, niespójne przepisy doty-
czące wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 
względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, co utrud-
nia realizację programów dostosowawczych;

– niedostateczna znajomość przepisów bhp przez 
pracodawców i pracowników służby bhp;

– brak należytej dbałości o sprawy związane z bez-
pieczeństwem i higieną pracy zwłaszcza w od-
niesieniu do wymagań formalnoprawnych, m.in.  
opracowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych zwią-
zanych z przenoszeniem i podnoszeniem osób, 
dokonania oceny ryzyka zawodowego oraz infor-
mowania o ryzyku;

– nieuwzględnianie w programach szkolenia pie-
lęgniarek – zagrożeń związanych z obciążeniem 
układu mięśniowo-szkieletowego.

Wyniki przeprowadzonych kontroli uzasadniają 
potrzebę:

upowszechniania wiedzy o zagrożeniach wynika-
jących z obciążenia układu mięśniowo-szkiele-
towego i sposobach ochrony przed nimi. (Pań-
stwowa Inspekcja Pracy opracowała publikację 
pt: „Jak chronić układ mięśniowo-szkieletowy 
podczas pracy” oraz plakat i ulotkę na temat bez-
piecznej opieki nad chorym bez narażania się na 
obciążenie mięśniowo-szkieletowe, które wydano 
w sierpniu 2007 r. w ramach zorganizowanej przez 
SLIC europejskiej kampanii „Mniej dźwigaj”. Ma-
teriały te zostały rozpowszechnione w zakładach 
opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej);
poszerzenia programów kształcenia pielęgnia-
rek o zagadnienia dotyczące bezpiecznych spo-
sobów i technik dźwigania, w tym pacjentów,
z uwzględnieniem zajęć praktycznych.

8. Przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
w stacjach autogazu

W 2007 r. skontrolowano 788 stacji paliw płyn-
nych prowadzących dystrybucję autogazu. Pracowało
w nich łącznie 5,6 tys. pracowników, w tym 57% z nich 
przy obsłudze urządzeń i instalacji gazu płynnego.

Co czwarta skontrolowana w 2007 r. stacja prowa-
dziła działalność na zasadach ajencyjnych, 31% przy-
należało do sieci koncernów naftowych (Orlen, Shell, 
BP, Statoil, Lotos itd.), zaś 5% stanowiły podmioty 
samozatrudniające się. W 62% stacji, poza dystrybu-
cją autogazu, sprzedawano benzynę i olej napędowy, 
a w 85% – gaz płynny propan-butan w butlach. Co 
druga skontrolowana stacja pracowała całodobowo. 
Na terenie co piątej stacji znajdowały się obiekty,
w których prowadzono działalność gastronomiczną 
(bar lub restaurację), zaś w 2/3 – handlową (sklep). 

Kontrolujący ujawnili – podobnie jak w latach ubie-
głych – przypadki eksploatowania stacji autogazu 
bez wymaganych koncesji i decyzji właściwych 
organów państwowych. Co trzynasta skontrolowa-
na stacja funkcjonowała bez decyzji administracji 
terenowej zezwalającej na jej użytkowanie. Również 
w co trzynastej ujawniono brak wymaganej konce-
sji Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami,
a pracodawca co ósmej stacji nie dopełnił obowiąz-
ku zawiadomienia na piśmie Państwowej Inspekcji 
Pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej dzia-
łalności. W 27 stacjach eksploatowano urządzenia 
poddozorowe (głównie zbiorniki ciśnieniowe LPG) 
bez stosownej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego. 
Zauważyć należy, że w stosunku do lat ubiegłych 
liczba naruszeń prawa w tym zakresie uległa zmniej-
szeniu.

Wprawdzie zarysowują się pewne symptomy 
poprawy przestrzegania przepisów prawa, to jed-
nak stanu bezpieczeństwa i higieny pracy nie moż-
na uznać za zadowalający. 

Porównanie powszechnie występujących niepra-
widłowości przedstawiono na wykresie.

Stwierdzono także wiele innych nieprawidłowości, 
mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników 
stacji oraz osób kupujących gaz lub znajdujących się 
w pobliżu stacji. Przykładem nieprawidłowości ujaw-
nionych w 2007 r. mogą być m.in.: 
– eksploatowanie w 26 stacjach w strefach zagro-

żonych wybuchem – urządzeń w wykonaniu zwy-
kłym, a nie w wykonaniu przeciwwybuchowym;

– nieprzeprowadzenie w co drugiej stacji autogazu 
– na 432 stanowiskach pracy, na których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa – okresowej oce-
ny ryzyka;

– brak w 65% stacji okresowo aktualizowanego, 
zgodnego z wymaganiami, dokumentu zabezpie-
czenia stanowisk pracy przed wybuchem;

– niepoinformowanie 774 pracowników o ryzyku 
związanym z wykonywaną pracą;

– brak w co czwartej stacji potwierdzenia pomia-
rami skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim;

– niezapewnienie w co szóstej stacji właściwej 
ochrony odgromowej obiektów, w których takie 
instalacje są wymagane;

– niewyposażenie 144 odmierzaczy gazu płynnego 
na stanowisku tankowania pojazdów samocho-

Uwagę zwracają liczne przypadki zatrudnienia
w stacjach autogazu pracowników bez wymagane-
go szkolenia i kwalifikacji. Łącznie w latach 2005–
–2007 kontrolujący ujawnili, że szkolenia w zakresie 
bhp nie odbyło 1744 pracowników stacji autogazu, 
a 1124 – obsługiwało instalacje LPG pomimo braku 
dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych. 
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 2007         2006

  2007     2006      2005

ochrona antyelektrostatyczna
w przestrzeniach zewnętrznych zagrożonych

wybuchem i pożarem

zapewnienie ochrony odmierzaczy
i zbiorników magaz. LPG przed najechaniem

na nie pojazdów

zabezpiecz. przed uszkodzeniami mechanicznymi zaworów
i krućców butli z gazem płynnym składowanych

na terenie stacji

 
dodatkowe kwalifikacje

 

szkolenie pracowników w dziedzinie bhp

ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

 
opracowanie i udostępnienie instrukcji bhp

dot. prowadzonych procesów technologicznych

oznakowanie stacji znakami drogowymi
i informacyjno-ostrzegawczymi

wyznaczenie i oznakowanie stref zagrożenia wybuchem

wyposażenie pracowników w odzież i obuwie ochronne
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Wykres 49. Stacje autogazu – naruszenia przepisów
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dowych w zawory samoodcinające, zabezpiecza-
jące przed awaryjnym wyciekiem gazu;

– nieudostępnienie pracownikom co czwartej stacji 
instrukcji postępowania w sytuacjach awaryj-
nych;

– nieprzydzielenie 470 pracownikom odpowiednich 
środków ochrony indywidualnej;

– niepoddanie 286 pracowników profilaktycznym 
badaniom lekarskim.

Pracodawcy – podobnie jak w latach ubiegłych 
– jako przyczyny naruszeń prawa wskazywali naj-
częściej:
– znaczną liczbę obowiązujących regulacji praw-

nych, często wprowadzane do nich zmiany, zło-
żoność i niejednoznaczność przepisów oraz trud-
ności z właściwą ich interpretacją; 

– słabą kondycję finansową i wysokie koszty pracy; 
– ograniczone możliwości zatrudnienia w małych 

podmiotach gospodarczych odpowiednio wy-
kształconej kadry, również z powodu emigracji 
zarobkowej.
W ocenie inspektorów pracy ujawnione niepra-

widłowości w większości są wynikiem nieznajomości 
przez pracodawców przepisów oraz zasad bhp; ba-
gatelizowania zagrożeń (stosowanie niewłaściwych 
urządzeń elektroenergetycznych w strefach zagrożo-
nych wybuchem, brak skutecznego zabezpieczenia 
instalacji gazowych przed mechanicznym uszkodze-
niem przez tankujące pojazdy, niewłaściwe składo-
wanie butli z gazem, niewyposażenie pracowników
w rękawice chroniące dłonie przed odmrożeniem, an-
tyelektrostatyczną odzież ochronną i in.) oraz nieprzy-
wiązywania należytej wagi do niektórych wymogów 
przepisów (np. w zakresie stosowania określonych 
zabezpieczeń, barw i znaków ostrzegawczych, ozna-
kowania stref zagrożenia wybuchem, prowadzenia 
wymaganej dokumentacji, przestrzegania terminów 
okresowych przeglądów i instalacji).

Generalnie można stwierdzić, że coraz więcej 
jest stacji, w których nie zgłoszono zastrzeżeń do 
stanu parku maszynowego, natomiast stwierdzono 
nieprawidłowości formalnoprawne, np. brak instruk-
cji bhp, wymaganych dokumentów i ocen, a tak-
że niezapewnienie szkoleń, badań lekarskich, itd. 
Pracodawcy są bowiem coraz bardziej świadomi 
zagrożeń, jakie spowodować może eksploatacja 
niewłaściwie dobranych i konserwowanych urzą-
dzeń pracujących np. w strefach zagrożenia wybu-
chem. Zdają sobie także sprawę, że uszkodzenie 
parku maszynowego skutkować będzie przestojami 
w pracy, generując straty finansowe, co mobilizuje 
ich do utrzymania urządzeń w należytym stanie 
technicznym. Nadal nie doceniają jednak skutków, 
jakie mogą spowodować błędy ludzi niedostatecz-
nie przygotowanych do pracy. 

Niezależnie od zastosowanych środków praw-
nych inspektorzy PIP w ramach współpracy z innymi 
organami i instytucjami – uwzględniając ich właści-
wość rzeczową – skierowali w 110 sprawach pisma 
informujące o stwierdzonych podczas kontroli 
nieprawidłowościach. Kierowano je przede wszyst-
kim do powiatowych inspektoratów nadzoru budow-
lanego, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Dozoru 
Technicznego, powiatowych komend Państwowej 
Straży Pożarnej i Policji. 

W trakcie kontroli udzielono także ponad 4,9 tys. 
porad z zakresu prawa pracy, z czego 58% stanowiły 
porady dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Wyniki prowadzonych od kilku lat kontroli wska-
zują na konieczność przyspieszenia i zakończenia 
prac nad wprowadzeniem niezbędnych zmian legi-
slacyjnych, przede wszystkim do:

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 wrześ-
nia 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozpro-
wadzaniu gazów płynnych;
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 ma-
ja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy pracow-
ników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na 
których może wystąpić atmosfera wybuchowa;
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lip-
ca 2001 r. w sprawie sprawdzania kwalifikacji wy-
maganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych. 
Główny Inspektor Pracy skierował do Ministra

Gospodarki (styczeń 2007) wystąpienie, w którym 
wskazał na pilną potrzebę wprowadzenia niezbęd-
nych zmian w obowiązujących rozporządzeniach. 
Do końca I kwartału 2008 r. sprawa nie została za-
łatwiona.

Niezbędne są również działania mające na celu 
podnoszenie wiedzy i świadomości pracodawców 
poprzez propagowanie bezpiecznych warunków 
pracy i korzyści płynących z podwyższania stan-
dardów bezpieczeństwa. W działaniach tych udział 
organizacji zrzeszających pracodawców branży gazu 
płynnego i branż pokrewnych powinien być bardziej 
aktywny.

Inspektorzy wskazują także na brak dostatecz-
nej wiedzy technicznej i doświadczenia w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej oraz dążenie 
pracodawców do jak najszybszego odzyskania za-
inwestowanych pieniędzy. Poszukiwanie oszczęd-
ności skutkuje prowizorycznymi rozwiązaniami 
zastępczymi, przystąpieniem do użytkowania stacji 
przed całkowitym zakończeniem robót i uzyska-
niem pozwolenia na jej użytkowanie, rezygnacją
z niektórych zabezpieczeń, np. zaworów samood-
cinających.
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9. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy 
w podziemnych zakładach górniczych 
oraz firmach z zewnątrz, świadczących 
usługi górnicze w podziemnych
zakładach górniczych

A. Przestrzeganie przepisów prawa pracy,
w tym bhp w podziemnych zakładach
górniczych

W kopalniach węgla kamiennego w latach 2005–
–2007 doszło do 5607 wypadków przy pracy (1791
w 2005 r., 1852 w 2006 r., 1964 w 2007 r.), w tym do 53
wypadków śmiertelnych (13 w 2005 r., 25 w 2006 r.,
15 w 2007 r.) oraz 41 wypadków ciężkich (11 w 2005 r.,
13 w 2006 r., 17 w 2007 r.). Badanie okoliczności
i przyczyn wypadków śmiertelnych i ciężkich w gór-
nictwie wskazuje, że prawie do każdego z nich
(z wyjątkiem wypadków w następstwie tąpnięć) 
doszło na skutek m.in. niewłaściwej organizacji 
pracy, lekceważenia przepisów bhp, tolerowa-
nia przez nadzór odstępstw od przepisów i zasad 
bhp. Z tego względu kontrole ukierunkowane były 
przede wszystkim na przygotowanie pracowników
do pracy oraz działalność profilaktyczną służby bhp. 
W 2007 roku skontrolowano 10 kopalń, zatrudniają-
cych 28,1 tys. pracowników, w tym 2,8 tys. kobiet.

Szczególną uwagę zwracano również na prze-
strzeganie przepisów o czasie pracy. Problem ten 
był przedmiotem dodatkowych specjalistycznych 
kontroli przeprowadzonych w 16 kopalniach zrze-
szonych w Kompanii Węglowej S.A., zatrudniających 
łącznie 62 tys. pracowników (w tym prawie 6 tys. 
kobiet). O skali nieprawidłowości w zakresie czasu 
pracy świadczą środki prawne zastosowane przez 
inspektorów pracy tylko podczas specjalistycznych 
kontroli. Wydano 138 decyzji nakazujących wypła-
tę wynagrodzenia na kwotę 139,5 tys. zł za prze-
pracowane godziny nadliczbowe. Skierowano 172 
wnioski w wystąpieniach w sprawie usunięcia nie-
prawidłowości z zakresu prawa pracy, w tym wnioski 
o naliczenie i wypłacenie wynagrodzeń za przepra-
cowane godziny nadliczbowe w okresie nieobjętym 
przedawnieniem. Osoby z kierownictwa i dozoru 
ruchu, odpowiedzialne za przekroczenia przepisów 
o czasie pracy, ukarano 51 mandatami na kwotę
52,4 tys. zł.

Niekorzystny wpływ na przestrzeganie przepi-
sów o czasie pracy ma brak jednoznacznych za-
sad prowadzenia ewidencji czasu pracy. System 
elektronicznej rejestracji czasu pracy traktowany jest
wyłącznie jako ewidencja pomocnicza, służąca po-
twierdzeniu przybycia i obecności pracownika. Na-
tomiast podstawą do rozliczenia czasu pracy, jak 
również obliczania wynagrodzeń, jest ewidencja pro-
wadzona na poziomie oddziałów, operująca pojęciem 
zmiany roboczej, ale nieuwzględniająca rzeczywiste-

go czasu przebywania pracownika pod ziemią od 
zjazdu do wyjazdu. 

Rzeczywisty czas pomiędzy zjazdem a wyjaz-
dem przekracza niejednokrotnie ustaloną nor-
mę dobową, również skróconą ze względu na warun-
ki klimatyczne. Przy braku regulacji wewnętrznych, 
określających zasady prowadzenia ewidencji czasu 
pracy, rejestrowania przybycia i obecności w pracy 
oraz warunki i zasady pozostawania pracownika 
na terenie zakładu przed i po zakończeniu pracy, 
rozbieżności takie mogą być przedmiotem sporów
i roszczeń pracowniczych. 

Nieprawidłowości polegały także na niezachowy-
waniu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w przy-
jętym okresie rozliczeniowym, przekraczaniu prze-
ciętnego tygodniowego limitu godzin nadliczbowych 
oraz niezapewnianiu pracownikom prawa do nieprze-
rwanego wypoczynku dobowego i tygodniowego. 

W zakresie przygotowania pracowników do pra-
cy ustalono, że w 8 zakładach górniczych opracowa-
no i wdrożono wewnątrzzakładowe procedury szko-
leń adaptacyjnych nowo przyjętych pracowników 
bądź przenoszonych z innych zakładów górniczych. 
Ocena procesu adaptacyjnego jest prowadzona na 
poziomie kierowników oddziałów. Brak natomiast 
analiz całości zagadnień związanych z adaptacją za-
wodową na szczeblu zakładowym, w tym zwłaszcza 
przyczyn rezygnowania z pracy przez pracowników 
nowo przyjętych.

W 7 kontrolowanych zakładach służby bhp opra-
cowały pogłębione, okresowe analizy stanu bezpie-
czeństwa w zakładzie. W 3 – analizy te ograniczono 
jedynie do stanu wypadkowości. W 8 kopalniach 
prowadzono okresową ocenę znajomości zagadnień 
wynikających z oceny ryzyka zawodowego, głów-
nie w trakcie szkoleń okresowych oraz podczas 
kontroli stanowisk pracy. W 2 kopalniach takie dzia-
łania weryfikujące nie były prowadzone. Niestety, 
rzeczywisty poziom świadomości ryzyka zawodo-
wego pracowników na konkretnych stanowiskach 
pracy wskazuje, że nie wypracowano skutecznych 
sposobów oceny znajomości tych zagadnień przez 
pracowników.

W 7 zakładach górniczych przekroczone zosta-
ły wartości dopuszczalnych stężeń i natężeń czynni-
ków szkodliwych środowiska pracy, głównie zapyle-
nia i hałasu. Kontrola wyposażenia 186 pracowników 
w środki ochrony indywidualnej, a także ich sto-

Zatrudnianie pracowników w godzinach nad-
liczbowych wynika z braków kadrowych, zwłaszcza
w grupie wysoko wykwalifikowanych pracowników 
oddziałów wydobywczych. Należy też zaznaczyć, 
że konieczność skrócenia norm czasu pracy z uwa-
gi na występujące coraz powszechniej niekorzystne 
warunki klimatyczne powoduje dodatkowe zapo-
trzebowanie na pracowników.
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sowania, nie wykazała nieprawidłowości. Problemy 
związane z zagrożeniem metanowym występowały 
również w 7 zakładach. Na 25 skontrolowanych sta-
nowiskach pracy nie stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie zabudowy czujników metanometrii auto-
matycznej. Przegląd 37 zapór przeciwwybuchowych 
nie wykazał niezgodności z wymaganiami określony-
mi w projekcie technicznym.

Stwierdzono natomiast wiele nieprawidłowości 
dotyczących przede wszystkim: stanu dróg komu-
nikacyjnych, obudowy wyrobisk korytarzowych, 
stanu urządzeń transportu linowego (podwiesze-
nie trasy kolejki, wyposażenie zestawów transporto-
wych), zanieczyszczenia urobkiem sekcji obudowy 
ścianowej, podwieszenia hydraulicznych przewodów 
zasilających. Uregulowano je 155 decyzjami ustny-
mi, w tym wstrzymania prac i skierowania pracowni-
ków do innych prac. Wykonane one zostały jeszcze
w trakcie trwania kontroli.

B. Przestrzeganie przepisów prawa pracy,
w tym bhp w firmach świadczących
usługi górnicze w podziemnych zakładach
górniczych

W ostatnich latach narasta zjawisko powierzania 
przez kopalnie podmiotom zewnętrznym różnego 
rodzaju robót w ruchu podziemnych zakładów górni-
czych, głównie z powodu braków kadrowych wśród 
załóg macierzystych. Niebagatelną rolę odgrywają 
też względy ekonomiczne – firmy wyłaniane są
w drodze przetargów, w których podstawowym 
kryterium wyboru jest cena jednostkowa za usługę.

W 2007 roku Państwowa Inspekcja Pracy przepro-
wadziła kontrole w 11 zakładach wykonujących prace 
w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Zatrud-
niały one 3970 pracowników, w tym 168 kobiet. 

W wyniku kontroli prowadzonych w poprzednich 
latach wyeliminowano praktyki zatrudniania praco-
wników na stanowiskach pracy w ruchu podziem-
nych zakładów górniczych – na podstawie umów 
cywilnoprawnych. W większości kontrolowanych 
podmiotów nie opracowano jednak procedur doty-
czących instruktaży stanowiskowych dla pracow-
ników nowo przyjętych, przenoszonych z innych za-
kładów górniczych lub przenoszonych na inny oddział 
danej firmy. W jednej z firm stwierdzono skierowanie 
5 kandydatów do pracy na szkolenie wstępne ogólne 
przed podpisaniem umowy o pracę, wskutek czego 
szkolenia te odbyły się poza czasem pracy. W 2 kon-
trolowanych podmiotach nie wyznaczono pracowni-
ków zajmujących się szkoleniem uczniów, studentów, 
pracowników nowo przyjętych lub przenoszonych, co 
może świadczyć o niedocenianiu problemów związa-
nych z naborem i adaptacją pracowników. 

Tylko w 1 firmie stwierdzono wykonywanie pracy 
przez jej pracowników w warunkach zagrożenia kli-
matycznego. Czas pracy pracowników zatrudnionych 
w warunkach skróconej dobowej normy czasu pracy 

kontrolowano, porównując zapisy ewidencji czasu
pracy z wydrukami z elektronicznej rejestracji czasu 
pracy. Na 8 skontrolowanych pracowników, w 5 przy-
padkach stwierdzono zatrudnianie w czasie przekra-
czającym 6 godzin liczonych od zjazdu do wyjazdu. 
W pozostałych firmach w czasie trwania kontroli nie 
prowadzono robót w zagrożeniu klimatycznym.

W zakresie przestrzegania przepisów o czasie 
pracy, na 189 skontrolowanych pracowników w 10 
przypadkach stwierdzono niezachowanie przecięt-
nie 5-dniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym. W 2 przypadkach stwierdzono prze-
kroczenie dopuszczalnego przeciętnego tygodnio-
wego limitu godzin nadliczbowych. 

W 2 kontrolowanych firmach pracodawcy nie pro-
wadzili rejestru pracowników zatrudnionych w środo-
wisku zagrożonym pyłami szkodliwymi dla zdrowia. 

W 4 firmach pracownicy służby bhp nie sporzą-
dzali okresowych analiz stanu bezpieczeństwa w za-
kładzie. W 5 zakładach, gdzie analizy prowadzono, 
dotyczyły one wyłącznie statystyk wypadkowości. 
Pełną analizę stanu bezpieczeństwa wraz w wnio-
skami profilaktycznymi przeprowadzono jedynie
w 2 zakładach.

Tylko w jednym z kontrolowanych podmiotów 
wprowadzono system zarządzania bezpieczeństwem, 
który jednak nie objął części przedsiębiorstwa zajmu-
jącej się wykonywaniem robót w ruchu podziemnych 
zakładów górniczych. 

*   *   *

Wyniki kontroli przeprowadzonych zarówno w ko-
palniach, jak i w firmach świadczących usługi górni-
cze wskazują na potrzebę:

systematycznego monitorowania przestrzegania 
przepisów o czasie pracy oraz uregulowań zasad 
ewidencji czasu pracy; 
doskonalenia procedur oraz poszukiwania no-
wych rozwiązań w zakresie prawidłowego prze-

W trakcie kontroli stanowisk pracy pod ziemią 
najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczą-
ce: stanu dróg komunikacyjnych, stanu obudowy 
wyrobisk (braki w wykładce i klinowaniu), zanie-
czyszczenia urobkiem urządzeń odstawy urobku, 
stanu urządzeń sygnalizacyjnych oraz urządzeń 
awaryjnego wyłączania przenośników. W związku
z tym wydano 76 decyzji, w tym 8 decyzji wstrzyma-
nia prac m.in. ze względu na:
– wykonywanie prac konserwacyjnych przenośni-

ka zgrzebłowego bez należytego zabezpiecze-
nia przed możliwością ponownego włączenia;

– nieprawidłowości w mocowaniu pokryw urzą-
dzeń ognioszczelnych;

– zanieczyszczenia i brak regulacji taśmy przeno-
śnika taśmowego;

– zły stan obudowy ostatecznej i zawodnienia 
przodka chodnika.
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biegu procesów adaptacyjnych pracowników po-
dejmujących pracę pod ziemią;
wypracowania skutecznych sposobów oceny rze-
czywistej znajomości zagadnień wynikających
z kart oceny ryzyka – przez pracowników zatrud-
nionych na konkretnych stanowiskach.

10. Bezpieczeństwo pracy w transporcie 
wewnątrzzakładowym

Do kontroli stanu przestrzegania przepisów i za-
sad bezpieczeństwa pracy w transporcie wewnątrz-
zakładowym, jako tematu koordynowanego central-
nie powrócono w 2004 r., kiedy stwierdzono po raz 
kolejny duże zaniedbania pracodawców w zakre-
sie organizacji ruchu wewnątrzzakładowego, a także 
eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silni-
kowym i przenośników. Z tego względu podczas 
kontroli w 2005 r. zwracano szczególną uwagę na 
przestrzeganie przepisów dotyczących tych zagad-
nień, natomiast w latach 2006–2007 zakres kontroli 
ograniczono do użytkowania wózków jezdniowych
z napędem silnikowym oraz przenośników, ponieważ 
przy eksploatacji tych urządzeń ryzyko zawodowe 
utrzymywało się na najwyższym poziomie.

Jak wykazała analiza, wskaźnik częstotliwości wy-
padków przy pracy w zakładach użytkujących wózki 
jezdniowe (kontrolowanych po raz pierwszy w 2007 r.)
wynosił w 2004 r. – 16,3, w 2005 r. – 17,4, a w 2006 r.
– 19,3, a więc wykazał tendencję wzrostową i był
w 2006 r. dwukrotnie wyższy niż dla całej gospodar-
ki narodowej (8,83). 

Wypadki związane z użytkowaniem wózków 
jezdniowych stanowiły ok. 7% wszystkich wy-
padków odnotowanych w kontrolowanych zakła-
dach pracy, natomiast w zakresie wypadków 
ciężkich i śmiertelnych udział ten był trzykrotnie 
wyższy.

W kontrolowanych zakładach użytkujących prze-
nośniki wskaźnik częstotliwości wypadków przy pra-
cy w 2004 r. wyniósł 16,5, w 2005 r. – 17,3, a w 2006 r.
– 18, 5. 

Wypadki związane z użytkowaniem przenośni-
ków stanowiły 2% wszystkich wypadków odnoto-
wanych w kontrolowanych zakładach pracy. W za-

kresie wypadków ciężkich i śmiertelnych udział 
ten był sześciokrotnie wyższy.

A. Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

W 2007 r. kontrole przeprowadzono w 515 zakła-
dach pracy zatrudniających ponad 115 tys. pracow-
ników. W szczególności kontrolą objęto zagadnienia 
bezpieczeństwa pracy 5710 pracowników, których 
praca związana była z eksploatacją 2655 wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym (85% z nich sta-
nowiły wózki podnośnikowe).

Najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone 
podczas kontroli w latach 2006–2007 przedstawiono 
na wykresie.

Niepokoić musi wzrost nieprawidłowości w za-
kresie przekazywania pracownikom niezbędnych in-
formacji, np. w trakcie szkoleń w dziedzinie bhp 
uwzględniających zagadnienia związane z użytkowa-
niem wózków czy przez udostępnianie instrukcji bhp. 
Inspektorzy pracy stwierdzili 72 przypadki bezpo-
średniego zagrożenia zdrowia lub życia pracowni-
ków przy użytkowaniu wózków (głównie ze względu 
na ich niewłaściwy stan techniczny), w wyniku czego 
wstrzymali prace.

Ponieważ wózki podnośnikowe podlegają do-
zorowi technicznemu, sprawdzano również legal-
ność ich eksploatacji w świetle przepisów o dozorze 
technicznym. Wprawdzie odsetek kontrolowanych 
pracodawców, którzy dopuścili do eksploatacji wózki 
podnośnikowe bez uzyskania stosownej zgody 
Urzędu Dozoru Technicznego był w 2007 r. mniejszy 
niż w 2006 r., to niestety, pozostał na niezmienio-
nym poziomie odsetek (16%) eksploatowanych 
tego typu wózków bez ww. decyzji. O przypadkach 
eksploatacji wózków niezgodnie z przepisami o dozo-
rze technicznym inspektorzy pracy  powiadamiali na 
bieżąco inspektorów UDT. 

Pracodawcy dopuścili 156 pracowników do ob-
sługi wózków, mimo że nie posiadali oni stosownych
kwalifikacji. W celu zapobieżenia wypadkom, które 
mogliby spowodować podczas obsługi wózków, 
inspektorzy pracy skierowali tych pracowników do 
innych prac.
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Wykres 50. Transport wewnątrzzakładowy – wózki jezdniowe z napędem silnikowym
– naruszenia przepisów

dopuszczanie do obsługi wózków wyłącznie
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje

udostępnienie pracownikowi instrukcji bhp
dotyczącej obsługi wózka

prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej wózka

stan techniczny wózka

dopuszczenie przez UDT
wózka podnośnikowego do pracy

uwzględnienie w programach szkoleń bhp
zagadnień związanych z zagrożeniami wynikającymi

z użytkowania wózków

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego
wszystkich zagrożeń występujących

przy eksploatacji wózków

oznakowanie wózka wartością jego maksymalnego 
dopuszczalnego udźwigu 

oznakowanie dróg znakami drogowymi

opracowanie zasad ruchu
na drogach wewnątrzzakładowych

         % pracodawców naruszających przepisy      0       10        20         30      40 50

  2007            2006

B. Przenośniki

Kontrole przeprowadzono u 255 pracodawców za-
trudniających ponad 84 tys. pracowników. W szcze-
gólności kontrolą objęto zagadnienia bezpieczeństwa 
pracy 6647 pracowników, których praca związana 
była z korzystaniem z 3414 przenośników (głównie 
taśmowych), ich obsługą i konserwacją.

Najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone pod-
czas kontroli w latach 2006–2007 przedstawiono na 
wykresie.

Wyniki kontroli wskazują, że w 2007 r. – w porów-
naniu z 2006 r. – nastąpiła poprawa w dostosowaniu 
przenośników do minimalnych wymagań technicz-

nych (szczególnie w zakresie wyposażenia ich we 
właściwe zabezpieczenia przed pochwyceniem). Mi-
mo to skala nieprawidłowości była nadal wysoka. 

Nadzór nad prawidłową eksploatacją przenośni-
ków należy do pracodawców. Nie wywiązywali się 
oni jednak z tego obowiązku należycie – znaczna
ich część nie dokonała okresowych przeglądów sta-
nu technicznego przenośników, nie prowadziła do-
kumentacji z przeglądów, nie przekazała też pra-
cownikom niezbędnych informacji związanych z za-
grożeniami wynikającymi z użytkowania przenośni-
ków. Inspektorzy pracy stwierdzili 48 przypadków, 
w których pracownicy wykonywali pracę w wa-
runkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub 
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życia, powodowanego głównie przez nieosłonięte 
bębny przenośników, w wyniku czego wstrzymali 
prace.

Podobnie jak w latach ubiegłych, pracodawcy 
jako główną przyczynę nieprawidłowości wskazywali
brak środków finansowych na modernizację wypo-
sażenia technicznego. Uskarżali się również na trud-
ności w pozyskaniu wysoko kwalifikowanych pra-
cowników (o wysokiej kulturze pracy), na nadmiar 
przepisów regulujących zagadnienia bhp – często 
zmienianych i niejasnych. 

Stwierdzone nieprawidłowości miały jednak
w większości charakter zaniedbań organizacyjnych, 
więc ich przyczyny – w ocenie inspektorów pracy 
– tkwiły głównie w:

Wykres 51. Transport wewnątrzzakładowy – przenośniki – naruszenia przepisów

  2007            2006

sygnalizacja (dźwiękowa lub świetlna)
uprzedzająca pracowników o uruchomieniu przenośnika 

wyposażenie przenośnika w urządzenie służące
do jego natychmiastowego zatrzymania

udostępnienie pracownikom instrukcji bhp
dotyczącej obsługi przenośnika 

okresowe przeglądy stanu technicznego

stan techniczny przenośnika

uwzględ. w programach szkoleń zagad. związanych
z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania przenośników 

prowadzenie rejestru kontroli stanu technicznego

zastosowanie wymaganych osłon lub urządzeń ochronnych

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawod. wszystkich zagrożeń 
występujących przy eksploatacji przenośników

zapewnienie ochron przed pochwyceniem
przez części ruchome

   % pracodawców naruszających przepisy      0       10   20   30    40   50  60    70

– nieznajomości podstawowych przepisów i zasad 
bhp;

– tolerowaniu przez pracodawców i nadzór łamania 
przepisów i zasad bhp;

– braku dbałości o stan techniczny maszyn (praco-
dawcy dopuszczają do użytkowania niespraw-
ne środki transportu, gdyż nie obawiają się 
niespodziewanych kontroli na terenie zamknię-
tego zakładu pracy);

– braku nadzoru nad wykonywaniem prac;
– nieprowadzeniu rzetelnej kontroli warunków pra-

cy przez służby bhp;
– braku uregulowań wewnętrznych (np. zasad ru-

chu na drogach wewnątrzzakładowych, instrukcji 
bhp dotyczącej obsługi urządzeń);

– niewłaściwym przygotowaniu pracowników. 
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Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
kontynuowania kontroli przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa pracy związanych z transportem 
wewnątrzzakładowym, ze zwróceniem szczegól-
nej uwagi na spełnienie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa przy użytkowaniu 
starych wózków jezdniowych z napędem silniko-
wym i przenośników;
ujednolicenia przepisów określających tryb uzyski-
wania kwalifikacji do obsługi wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym (zagadnienie to regulowa-
ne jest obecnie trzema rozporządzeniami); 
upowszechniania wśród użytkowników wózków 
jezdniowych oraz przenośników obowiązujących 
przepisów i dobrych praktyk w zakresie eksploata-
cji tych urządzeń.

11. Przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach wydobywających
kopaliny pospolite

W 2007 roku Państwowa Inspekcja Pracy 
przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy w 313 zakładach wy-
dobywających kopaliny pospolite. Zatrudniały one 
prawie 9,1 tys. pracowników, w tym blisko 2,6 tys. 
bezpośrednio przy wydobywaniu kopalin.

Wykres 52. Zakłady wydobywające kopaliny pospolite – naruszenia przepisów

 
stan obiektów i pomieszczeń pracy

służba bhp

eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych

stan techniczny maszyn i urządzeń

instrukcje bhp

przeprowadzanie odpowiednich szkoleń bhp
dla pracowników oraz pracodawców

stan techniczny pomieszczeń
higienicznosanitarnych

udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy

przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych
na stanowiskach pracy

zapewnienie odpowiednich urządzeń ochronnych

   % zakładów, w których naruszono przepisy   0     10     20     30     40     50

Kontrolowane zakłady wydobywały przede wszyst-
kim kruszywa naturalne (żwiry, pospółkę, piaski bu-
dowlane), surowce ilaste oraz torf. Wydobycie pro-
wadzono metodą odkrywkową, ścianową-wgłębną, 
a także spod lustra wody – sprzętem ustawionym na 
brzegu eksploatowanego zbiornika lub za pomocą 
pływających pomp ssąco-refulujących. Oprócz dzia-
łalności typowo górniczej polegającej na wydobywa-
niu kopalin, większość zakładów prowadziła również 
przerób i segregację surowca w bazach przeróbczych 
zlokalizowanych poza obszarem górniczym.

Szczegółowe dane liczbowe nt. najczęściej 
stwierdzanych podczas kontroli nieprawidłowości 
przedstawia wykres.

Wskaźnik częstotliwości wypadków wynosił w tych
zakładach w 2004 r. 18,78, w 2005 r. – 15,59, w 2006 r.
– 18,81. Były to głównie wypadki lekkie (wypadków 
śmiertelnych było odpowiednio 1;1 i 2, a wypadków 
ciężkich – 3;1;1). Do wypadków najczęściej docho-

Podczas kontroli najwięcej zastrzeżeń budził stan 
maszyn i urządzeń technicznych (41%), a szczegól-
nie brak wymaganych urządzeń ochronnych stref nie-
bezpiecznych eksploatowanych maszyn i urządzeń. 
Świadczy to o niewywiązywaniu się pracodawców
z obowiązku dostosowania maszyn do minimalnych 
wymagań. W co piątym zakładzie nie przeprowa-
dzono okresowych przeglądów maszyn i urządzeń.
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dziło podczas prac remontowych, naprawczych i kon-
serwacyjnych.

Nieprzeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy w co trzecim kontrolowanym 
zakładzie, brak szkoleń bhp (24%) oraz badań i po-
miarów czynników szkodliwych w środowisku pra-
cy (36%) świadczy o nieznajomości istniejących za-
grożeń, a także nieprzygotowaniu pracowników do 
pracy.

Obok trudnych problemów, związanych m.in. z nie-
dostosowaniem maszyn do minimalnych wymagań, 
występowały nieprawidłowości (np. brak instrukcji 
bhp na stanowiskach pracy, nieokreślenie szcze-
gółowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych), których usunięcie nie
wymagało nakładów finansowych, a jedynie znajo-
mości przepisów bhp. Wynikało to z braku nadzoru 
oraz niewywiązywania się z zadań nałożonych na 
służbę bhp. Kontrole wykazały także, że w co pią-
tym kontrolowanym zakładzie pracodawcy nie 
utworzyli służby bhp.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 
pomieszczeń higienicznosanitarnych (26%), obiektów 
i pomieszczeń pracy (16%), m.in. niewłaściwy stan 
techniczny obiektów i pomieszczeń pracy w zakładzie 
górniczym, nieoznaczony tablicami ostrzegawczymi 
teren zakładu górniczego, wyrobisk górniczych oraz 
miejsc składowania; niewłaściwa eksploatacja urzą-
dzeń i instalacji energetycznych (23%).

Należy zaznaczyć, że inspektorzy pracy prowa-
dzili wspólne kontrole z inspektorami okręgowych 
urzędów górniczych, a także informowali OUG
o stwierdzonych nieprawidłowościach, dotyczących 
m.in.: użytkowania maszyn nieujętych w dokumenta-
cji eksploatacyjnej złoża (planie ruchu), prowadzenia 
szkoleń z zakresu bhp przez jednostkę nieposia-
dającą zgody dyrektora OUG na prowadzenie tych 
szkoleń, braku dozoru nad pracami przez osoby
z kwalifikacjami górniczymi.

Według inspektorów pracy przyczyny nieprawi-
dłowości to:
– wyeksploatowany park maszynowy;
– niedokonywanie okresowych przeglądów maszyn 

i urządzeń technicznych;
– nieznajomość lub lekceważenie przepisów prawa 

pracy, w szczególności przepisów bhp;
– przedkładanie wyniku finansowego firmy nad po-

prawę stanu bhp;
– brak lub niedostateczny nadzór nad stanem bez-

pieczeństwa i higieny pracy ze strony pracodaw-
ców;

– niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków 
przez służbę bhp;

– tolerowanie przez osoby nadzorujące prace od-
stępstw od zasad bezpiecznego wykonywania 
pracy.

Pracodawcy wskazują zaś w szczególności na: 
brak środków finansowych na przeprowadzenie re-

montów maszyn i urządzeń technicznych, wysokie 
koszty pracy, a także problemy z pozyskaniem pra-
cowników posiadających dostateczną wiedzę i kom-
petencje zawodowe.

W ocenie inspektorów pracy konieczne jest 
zmobilizowanie pracodawców do wywiązywania się 
z obowiązku dostosowania maszyn do minimalnych 
wymagań oraz do dokonywania okresowych prze-
glądów maszyn i urządzeń. Wzmocnienia wymaga 
nadzór nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy 
ze strony pracodawców, kadry kierowniczej  i służ-
by bhp. Trwała poprawa stanu bezpieczeństwa pracy 
w zakładach wydobywających kopaliny pospolite wy-
maga zarazem inwestycji eliminujących przestarzałe 
i niebezpieczne maszyny i urządzenia techniczne. 

12. Kontrole przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas usuwania wyrobów
zawierających azbest z obiektów
budowlanych i przemysłowych

W 2007 r. skontrolowano 164 zakłady zajmują-
ce się usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
– zarówno wyrobów twardych (azbestowo – cemen-
towych), jak i miękkich – z budynków mieszkalnych 
oraz obiektów przemysłowych. Zatrudniały one po-
nad 4 tys. pracowników. Bezpośrednio w narażeniu 
na azbest pracowało 787 osób.

Wyniki kontroli wskazują, że skala najczęściej 
stwierdzanych nieprawidłowości jest wysoka. Nie-
mniej jednak w stosunku do roku 2006 odnotowano 
poprawę (co wyraźnie ilustruje wykres).

Nadal jednak wielu pracodawców (19%) nie 
zgłasza wykonywanych prac związanych z azbe-
stem nadzorowi budowlanemu i inspekcji pracy. 
W ten sposób starają się oni uniknąć kontroli, co 
uzasadnia przypuszczenia, że prace wykonywane 
są niezgodnie z przepisami bhp. Jest to szczególnie 
niepokojące, bowiem usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest (pokryć dachowych, płyt elewacyjnych 
lub płyt chłodni kominowych, kształtek ciągów wen-
tylacyjnych i zsypowych, rur kanalizacyjnych, jak 
również otulin izolacji termicznych itp.) z obiektów 
budowlanych i przemysłowych odbywa się zwykle
w przestrzeni publicznej.

Każde zaniedbanie rozszerza krąg osób zagrożo-
nych, tym bardziej że prawie co trzeci pracodawca 
nie oznakował terenu prac z azbestem, a co szósty 
pracodawca nie wydzielił nawet takiej strefy. Brak 
informacji o zagrożeniu pyłem azbestu, a także nie-
prawidłowości w organizowaniu i wykonywaniu tych 
robót oraz w postępowaniu z odpadami azbestowy-
mi zwiększają prawdopodobieństwo narażenia nie 
tylko pracowników, ale również osób postronnych. 



WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

97

Wykres 53. Usuwanie azbestu – naruszenia przepisów

szkolenia bhp

wyposażenie pracowników w odzież przystosowaną
do pracy z azbestem 

profilaktyczne badania lekarskie 

wydzielenie strefy wykonywania prac
przy wyrobach azbestowych

zgłoszenie robót do właściwego organu
nadzoru budowlanego

sporządzanie planu pracy określającego jej metody
oraz środki zapobiegawcze minimalizujące

ryzyko zawodowe

postępowanie z odpadami azbestowymi

oznakowanie wydzielonej strefy pracy
ostrzegające o zagrożeniu azbestem

rejestr pracowników narażonych na działanie
czynników rakotwórczych

         % pracodawców naruszających przepisy      0       10        20         30      40 50

  2007      2006      2005

Podczas demontażu płyt azbestowo-cemento-
wych stwierdzano prowadzenie prac bez środków 
ochrony indywidualnej, jak również bez jakiejkol-
wiek odzieży ochronnej i roboczej. Nagminną prak-
tyką są zaniechania w dopasowywaniu ochron 
układu oddechowego indywidualnie dla każdego 
pracownika. Niepokoić musi nieprowadzenie reje-

strów pracowników narażonych na działanie czyn-
ników rakotwórczych (ok. 40%), co w przyszłości 
może utrudniać lub uniemożliwiać orzekanie chorób 
zawodowych.

Podkreślić należy, że 31% pracodawców zarówno 
plany pracy z azbestem, jak i ocenę ryzyka zawo-
dowego wykonało w sposób powierzchowny, bez 
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jakiejkolwiek analizy zagrożeń i określenia środków 
minimalizujących narażenie.

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że nieprawi-
dłowości występują najczęściej w przedsiębiorstwach 
rozpoczynających prace z azbestem, bez właściwego 
przygotowania zawodowego do wykonywania tego 
rodzaju robót.

W Polsce nie ma bowiem obowiązku sprawdza-
nia umiejętności prowadzenia robót związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest przed 
rozpoczęciem tej działalności. Brakuje też sankcji 
w stosunku do wykonawców, którzy prowadzą je 
nieprawidłowo, np. przez odebranie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Według inspektorów pracy przyczyny nieprawi-
dłowości to przede wszystkim: wybór – przez inwes-
torów – wykonawców oferujących najniższą cenę, 
bez analizy możliwości technicznych i doświadczenia 
wykonawcy, co skłania ich do ograniczania do mini-
mum środków przeznaczanych na bezpieczeństwo 
i higienę pracy; brak szkoleń lub ich niski poziom 
(zarówno pracodawców, jak i pracowników), a także 
nieznajomość prawa lub lekceważenie przepisów. 

Natomiast w opinii pracodawców zasadniczym 
powodem nieprawidłowości jest mnogość przepisów.

Skala i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości 
wskazują na potrzebę:

ukierunkowania kontroli na podmioty rozpoczy-
nające prace z azbestem, ponieważ u nich wystę-
puje najwięcej nieprawidłowości;
prawnego uregulowania – na wzór książeczek 
spawacza – problemu rejestrowania prac, których 
wykonywanie powoduje konieczność pozosta-
wania w kontakcie z czynnikami o działaniu ra-
kotwórczym oraz rejestrowania pracowników za-
trudnionych w warunkach narażenia na działanie 
czynników rakotwórczych. Główny Inspektor Pra-
cy wystąpił w tej sprawie do Ministra Zdrowia.

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy
w zakładach, w których stosowane są 
(wytwarzane, magazynowane)
substancje i preparaty chemiczne 
stwarzające zagrożenie pożarem
i wybuchem

W 2007 r. skontrolowano 396 zakładów, głównie 
spoza branży chemicznej, zatrudniających ponad 52 
tys. osób, w tym 3665 na 903 stanowiskach pracy, 
na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. 
Największą grupę (307 zakładów – 78%) stanowiły 
zakłady, w których prowadzono natryskiwanie lub na-
pylanie powierzchni oraz inne prace malarsko-lakier-
nicze z użyciem substancji i preparatów tworzących
z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 

Inspektorzy ustalili, że w ponad 70% kontrolowa-
nych zakładów pracodawcy nie dokonali oceny ryzy-
ka związanego z możliwością wystąpienia atmos-
fery wybuchowej, a w co drugim zakładzie, w którym 
ocenę przeprowadzono, nie była ona kompleksowa. 
Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem nie 
posiadało ponad 82% skontrolowanych zakładów, 
w tym także 6 z 15 skontrolowanych zakładów seve-
sowskich, które w rozumieniu ustawy Prawo ochrony 
środowiska i dyrektywy Seveso II zostały zaklasyfiko-
wane do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Niedoko-
nanie oceny ryzyka oraz brak dokumentu zabezpie-
czenia przed wybuchem budzić muszą uzasadniony 
niepokój, czy rzeczywiście stanowiska i miejsca pra-
cy, narzędzia pracy, urządzenia zabezpieczające i alar-
mujące są zaprojektowane, używane i konserwowane 
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obowiązu-
jących w atmosferach wybuchowych.

Szczegółowe dane liczbowe dot. najczęściej 
występujących nieprawidłowości przedstawiono na 
wykresie.

W wyniku kontroli ujawniono także inne nieprawi-
dłowości, w tym m.in.:
– w miejscach, gdzie mogą wystąpić atmosfery wy-

buchowe użytkowano 184 urządzenia i systemy 
zabezpieczające, dobrane niezgodnie z katego-
riami właściwymi dla stref zagrożenia wybuchem 
oraz 111 maszyn i urządzeń w nieodpowiednim 
stanie technicznym;

– w co trzecim zakładzie nie opracowano i nie udo-
stępniono pracownikom instrukcji bhp dotyczą-
cych prowadzonych procesów technologicznych;

– nie uwzględniono zagrożenia wybuchem w oce-
nie ryzyka zawodowego dla 522 stanowisk pracy, 
na których może wystąpić atmosfera wybuchowa 
oraz nie poinformowano 981 pracowników o ry-
zyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną 
pracą;

– nie dokonano przed przekazaniem 322 stanowisk 
pracy, na których może wystąpić atmosfera wybu-
chowa, ich oceny pod względem zastosowanych 

Podczas kontroli inspektorzy pracy stwierdzali 
też, iż szczególnie w mniejszych zakładach, w któ-
rych zadania służby bhp wykonują firmy zewnętrz-
ne, istotny dla bezpieczeństwa problem, jakim jest 
zabezpieczenie stanowisk pracy przed wybuchem, 
często był niezauważany. Na przykład 815 pra-
cowników nie wyposażono w odzież i obuwie z ma-
teriałów antyelektrostatycznych niepowodujących 
wyładowań, w wyniku których mogłoby nastąpić 
zainicjowanie wybuchu, zaś w przypadku 66 po-
mieszczeń, w których mogły wystąpić atmosfery 
wybuchowe, powierzchnie podłóg wykonano z ma-
teriałów powodujących wyładowania elektrostatycz-
ne lub iskry mechaniczne.
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Wykres 54. Substancje i preparaty chemiczne stwarzające zagrożenie pożarem i wybuchem
– naruszenia przepisów

   % pracodawców naruszających przepisy       0      20  40      60       80

zapewn. odzieży i obuwia ochron. z mat. antyelektrostat. 
niepowodujących wyładowań mogących być

źródłem zainicjowania wybuchu

aktualny spis substancji
i preparatów niebezpiecznych w zakładzie

uwzględnienie zagrożenia wybuchem i ochrony przed nim
w instruktażu stanowiskowym

szkolenie okresowe pracowników

ustalenie sposobu sygnalizowania stanów awaryjnych 
związanych z występowaniem atmosfery wybuchowej

sklasyfikow. miejsc pracy, w których mogą wystąpić atmosfery 
wybuch., z uwzględn. podziału na strefy zagroż. wybuchem

wykaz prac szczególnie niebezpiecznych
i podstawowe wymagania bhp przy ich wykonywaniu

uwzględnienie zagrożenia wybuchem
w ocenie ryzyka zawodowego

właściwe oznakowanie stref zagrożenia wybuchem

odpowiednie oznakowanie wejść do pomieszczeń, gdzie 
znajdują się miejsca występowania atmosfer wybuchowych

zabezpieczeń zapobiegających zainicjowaniu wy-
buchu i ograniczających jego skutki;

– w co piątym zakładzie nie zapewniono właściwej 
wentylacji pomieszczeń, w których może wystą-
pić atmosfera wybuchowa (nieprawidłowość wy-
stępowała na 98 stanowiskach pracy), jak również
w co piątym – właściwego oświetlenia elektrycz-
nego stanowisk pracy, obiektów i pomieszczeń, 
gdzie atmosfera ta może wystąpić;

– w co piątym zakładzie magazyny nie były przy-
stosowane do rodzaju magazynowanych sub-
stancji i preparatów chemicznych;

– w co piątym zakładzie, uwzględniając występujące 
zagrożenie wybuchem i pożarem, nie wyposażono 
jego terenu w odpowiednie znaki drogowe i infor-
macyjno-ostrzegawcze oraz także w co piątym nie 
oznakowano wyraźnie dróg ewakuacyjnych; 

– w co piątym zakładzie nie przestrzegano wyma-
gań ochrony elektrostatycznej w przestrzeniach 
zewnętrznych zagrożonych wybuchem; 

– w co ósmym zakładzie nie było ochrony odgro-
mowej obiektów, dla których takie instalacje są 
wymagane.

Konieczność wydania decyzji nakazowych zaszła 
aż w 98% skontrolowanych zakładów. W 172 podmio-
tach gospodarczych wszczęto postępowania w spra-
wie popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pra-
cownika. W ramach działań prewencyjnych, w trakcie 
prowadzonych kontroli, inspektorzy pracy udzielili 
pracodawcom ponad 680 porad prawnych i 1,6 tys. 
technicznych. 

Zaznaczyć należy także, że przepisy rozporządze-
nia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wy-
magań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, 
na których może wystąpić atmosfera wybuchowa są 
niespójne m.in. z dyrektywą 1999/92/WE Parlamentu 
Europejskiego z dnia 16 grudnia 1999 roku w spra-
wie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach pracy, na których może wystąpić 
atmosfera wybuchowa oraz rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z  dnia 21 kwiet-
nia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, obiektów budowlanych i terenów. Z tego 
względu budzą wątpliwości interpretacyjne, co utrud-
nia pracodawcom przestrzeganie ich postanowień.
O ich nowelizację występował Główny Inspektor Pra-
cy w styczniu 2007 roku.

Pracodawcy jako przyczyny naruszeń prawa 
wskazywali m.in.:
– złożoność i niejednoznaczność obowiązujących 

przepisów prawa;

Analiza wyników kontroli wskazuje, że najpow-
szechniej występują nieprawidłowości dotyczące wy-
mogów formalnoprawnych. Sprawy te traktowane są
bowiem przez pracodawców jako mniej istotne, dru-
gorzędne, co świadczy o niedocenianiu istotnego 
ich wpływu na organizację i bezpieczeństwo pracy.
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– trudną sytuację na rynku wymuszającą uzyskanie 
wysokiej konkurencyjności przy jednoczesnym 
odpływie wysoko wykwalifikowanej kadry do in-
nych krajów oferujących wyższe płace;

– wysokie koszty pracy oraz analiz dotyczących 
identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka związanego 
z występowaniem zagrożenia wybuchem.
Natomiast według inspektorów pracy przyczyny 

nieprawidłowości to głównie:
– nieznajomość obowiązujących regulacji prawnych

i brak dostatecznej wiedzy u pracodawców, osób 
pełniących zadania służby bhp oraz nadzoru tech-
nicznego;

– lekceważące podejście części pracodawców do 
problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
traktowanie jako drugorzędnych spraw formalno-
prawnych dotyczących bezpieczeństwa biernego;

– przeświadczenie pracodawców, że wyposażenie 
w nowoczesne i kosztowne urządzenia technicz-
ne i instalacje (np. nowe kabiny lakiernicze) oraz 
stosowanie coraz bezpieczniejszych substancji
i preparatów chemicznych wystarczy do zapew-
nienia właściwego poziomu bezpieczeństwa;

– nierzetelnie przeprowadzane szkolenia w dziedzi-
nie bhp. 

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
sfinalizowania prac nad nowym rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wy-
magań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pra-
cy związanych z możliwością wystąpienia w mie-
jscu pracy atmosfery wybuchowej;
upowszechniania i pogłębiania wśród pracodaw-
ców, służb bhp i pracowników wiedzy dotyczą-
cej stosowania materiałów niebezpiecznych, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na właściwości 
pożarowo-wybuchowe;
objęcia kontrolami kolejnych zakładów, głównie 
spoza branży chemicznej, magazynujących nie-
bezpieczne substancje chemiczne lub prowa-
dzących procesy technologiczne charakteryzu-
jące się występowaniem substancji i preparatów 
chemicznych tworzących z powietrzem miesza-
niny wybuchowe, m.in. dużych zakładów obróbki 
drewna (tartaki), zakładów branży cukrowniczej, 
młynów, wytwórni betonu komórkowego.

14. Przestrzeganie przepisów prawa
pracy, w tym bezpieczeństwa
i higieny pracy w firmach zajmujących 
się zbiórką odpadów komunalnych

W 2007 r. skontrolowano 310 zakładów prowa-
dzących działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zatrud-
niały one 17,8 tys. pracowników, w tym prawie 5,3 tys. 
bezpośrednio przy zbieraniu odpadów komunalnych. 

Większość stanowiły zakłady zatrudniające do 50 
pracowników (60%). 

Wyniki kontroli wskazują na bardzo zróżnico-
wany stan przestrzegania przepisów prawa pra-
cy – od zakładów, w których stwierdzano tylko po-
jedyncze nieprawidłowości, do zakładu wymagają-
cego wydania decyzji o zaprzestaniu działalności
w zakresie obejmującym wykonywanie prac zwią-
zanych z sortowaniem i przeładunkiem odpadów 
oraz wykonywaniem napraw użytkowanych urządzeń
mechanicznych. Szczegółowe informacje nt. najczę-
ściej stwierdzanych nieprawidłowości przedstawia 
wykres.

Zdecydowanie najgorzej inspektorzy ocenili 
ochronę przed zagrożeniami szkodliwymi czynni-
kami biologicznymi.

Prawie połowa pracodawców nie uwzględniła
w ocenie ryzyka zawodowego narażenia na dzia-
łanie szkodliwych czynników biologicznych, a 20% 
pracodawców w ogóle nie dokonało oceny ryzyka.
W rezultacie pracownicy wykonujący prace zwią-
zane bezpośrednio ze zbiórką odpadów nie posia-
dali pełnej wiedzy o zagrożeniach występujących
na stanowiskach pracy. Skutkowało to również nie-
podejmowaniem działań prewencyjnych przez pra-
codawców. Prawie połowa pracowników (u 68% kon-
trolowanych pracodawców) nie miała możliwości 
skorzystania ze szczepień ochronnych, które zos-
tały wskazane do wykonania przepisami prawa. 

Aż w 27% zakładów pracodawcy nie dopełnili obo-
wiązku poddania pracowników wymaganym szko-
leniom bhp. Co drugi pracodawca nie uwzględnił
w programach szkoleń zagadnień związanych 
z zagrożeniami szkodliwymi czynnikami biolo-
gicznymi oraz problematyki obciążenia układu 
mięśniowo-szkieletowego. Na skutek braku szko-
lenia bhp lub pominięcia w programach szkoleń ww. 
kwestii pracownicy zatrudnieni przy zbiórce odpadów 
komunalnych nie nabyli niezbędnej wiedzy o bez-
piecznych sposobach wykonywania powierzonych 
im prac. W połączeniu z niskim poziomem ich ogól-
nego wykształcenia było to przyczyną lekceważące-
go podchodzenia do zasad bhp. 

Poważnym problemem jest nagminne niepoda-
wanie lekarzom sprawującym profilaktyczną opie-
kę medyczną informacji na temat wszystkich
zagrożeń. 62% pracodawców nie zamieszczało w skie-
rowaniach informacji o wykonywaniu pracy w warun-
kach obciążających układ mięśniowo-szkieletowy 
oraz w narażeniu na działanie szkodliwych czynników 
biologicznych, co uniemożliwiało lekarzom sprawu-
jącym opiekę profilaktyczną nad pracownikami doko-
nanie właściwej oceny. Należy zaznaczyć, iż podsta-
wą tych ustaleń, w większości przypadków, są jedynie 
stosowne oświadczenia pracodawców. Brak jest  bo-
wiem regulacji prawnych obligujących pracodawców 
do przechowywania kopii wydanych pracownikom 
skierowań na profilaktyczne badania lekarskie.
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Wykres 55. Zbiórka odpadów komunalnych – naruszenia przepisów

wypłacanie wynagrodzenia za pracę
w godz. nadliczbowych
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poddawanie pracowników wymaganym szkoleniom
w zakresie bhp (głównie szkol. okresowe)

dostarczanie przez pracodawcę odzieży i obuwia roboczego

przydzielenie prac. odpow. środków ochr. indyw.
(ochrony dróg oddechowych, rękawic ochron. itp.)

pomieszczenia higienicznosanitarne

uwzględnienie w ocenie ryzyka narażenia na działanie 
szkodliwych czynników biologicznych

instrukcje bhp, wykaz prac szczególnie niebezp.,
określenie wymagań bhp przy wyk. tych prac
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zapewnienie pracownikom dostępnych szczepień ochronnych 
(WZW A, tężec, dur brzuszny)
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Problemem o szczególnym znaczeniu w tego 
rodzaju zakładach jest brak właściwego zaplecza 
higienicznosanitarnego. Co trzeci pracodawca nie 
zapewnił ekipom zbierającym odpady odpowiednich 
pomieszczeń higienicznosanitarnych, a co drugi nie 
wyposażył tych pomieszczeń w wymagane urządze-
nia. Co trzeci pracodawca nie zapewnił ekipom 
zbierającym odpady dostępu do bieżącej wody. 
Zdarzały się również przypadki użytkowania szatni 
niezgodnie z przeznaczeniem, np. w szatni urządzo-
no miejsce do spożywania posiłków. 

Brak wiedzy o działaniu szkodliwych czynników 
biologicznych skutkował również zatrudnianiem pra-
cowników we własnej odzieży.

W 36% kontrolowanych zakładów środki ochro-
ny indywidualnej nie były dobierane pod kątem 
ochrony przed działaniem szkodliwych czynników 
biologicznych. Pracownicy zatrudnieni przy zbiórce 
odpadów przeważnie wyposażani byli w rękawice 
chroniące jedynie przed otarciami naskórka, a nie 
przed szkodliwymi czynnikami biologicznymi. Brak 
było masek chroniących drogi oddechowe, okularów 
oraz hełmów ochronnych. 

W 23% kontrolowanych zakładów stwierdzono, 
że kabiny eksploatowanych pojazdów są nieprzys-
tosowane do łatwego czyszczenia, a w 19% nie pro-
wadzi się ich regularnego czyszczenia i dezyn-

fekcji. Część z nich nie spełniała również wymagań 
w zakresie stanu technicznego pokrycia siedzisk. 
Nieprawidłowości takie skutkują gromadzeniem się 
i namnażaniem organizmów chorobotwórczych, po-
wodując wzrost zagrożenia szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi.

Ustalenia w zakresie prawnej ochrony pracy wska-
zują, iż znaczącym problemem, z którym borykają 
się pracodawcy, są braki kadrowe, które wpływa-
ją równocześnie na organizację pracy. Świadczą
o tym stwierdzone nieprawidłowości w zakresie udzie-
lania urlopów wypoczynkowych oraz przestrzega-

32% kontrolowanych pracodawców nie dostar-
czyło zatrudnionym pracownikom odzieży oraz obu-
wia roboczego, a 57% nie zapewniło bezpiecznych 
warunków odkażania, czyszczenia, a w razie ko-
nieczności – niszczenia odzieży roboczej i środków 
ochrony indywidualnej, które uległy skażeniu ma-
teriałem biologicznym. Pracodawcy wypłacali pra-
cownikom ekwiwalent pieniężny w zamian za pranie 
skażonej biologicznie odzieży roboczej we włas-
nym zakresie (w domu), co stwarzało dodatkowe 
zagrożenie przeniesienia źródeł chorób poza teren 
zakładu.
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nia przepisów o czasie pracy, w szczególności zle-
canie pracy w warunkach przekroczenia norm czasu 
pracy.

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa:
W ocenie pracodawców: 

– brak środków finansowych na zapewnienie właś-
ciwych warunków pracy, a także na przeprowadza-
nie szczepień ochronnych, zakup nowych środ-
ków ochrony indywidualnej itp.,

– brak dostępu do aktualnych przepisów prawa 
pracy;

– nieliczne i mało dostępne publikacje informujące 
o zagrożeniach szkodliwymi czynnikami biologicz-
nymi oraz o obciążeniu układu mięśniowo-szkie-
letowego;

– brak możliwości kontroli ekip wykonujących pra-
cę w terenie;

– stosunkowo drogi tabor specjalny do zbiórki i prze-
wozu odpadów komunalnych (co zmusza praco-
dawców do użytkowania przestarzałych samo-
chodów, bardzo często wycofanych z eksploatacji 
w krajach zachodnich).
W ocenie inspektorów pracy: 

– brak dostatecznej wiedzy o zagrożeniach powo-
dowanych przez szkodliwe czynniki biologiczne 
oraz ich lekceważenie zarówno przez pracodaw-
ców, jak i przez pracowników;

– brak lub niska jakość szkoleń z dziedziny bez-
pieczeństwa i higieny pracy – nieuwzględnianie 
w programach szkoleń niezbędnej tematyki ade-
kwatnej do zagrożeń występujących na stanowi-
skach pracy;

– mała operatywność służby bhp i brak dostatecz-
nego jej przygotowania w zakresie wymogów bhp 
dotyczących czynników biologicznych występują-
cych w procesie technologicznym;

– korzystanie w ograniczonym stopniu z pomocy 
lub konsultacji osób oraz jednostek wyspecjalizo-
wanych;

– chęć obniżenia kosztów pracy, np. nieewidencjo-
nowanie przepracowanego czasu pracy, w tym 
pracy w godzinach nadliczbowych, naruszanie 
przepisów o urlopach wypoczynkowych.

W ramach działań prewencyjnych inspektorzy 
pracy informowali inne organa nadzoru i kontroli
o stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowoś-
ciach. I tak:
– do Urzędu Dozoru Technicznego skierowano 16 

pism informujących o braku decyzji zezwalają-
cych na eksploatację urządzeń poddozorowych;

– do Państwowej Inspekcji Sanitarnej skierowa-
no 7 pism informujących m.in. o braku przysto-
sowania wnętrza kabin pojazdów do łatwego 
czyszczenia, braku dopływu bieżącej wody do 
pomieszczeń higienicznosanitarnych, nieprowa-
dzeniu dezynfekcji pojemników, kontenerów na 
odpady oraz pojazdów specjalistycznych;

– do nadzoru budowlanego skierowano 3 pisma 
informujące m.in. o braku pozwolenia na użytko-
wanie obiektów budowlanych np. składu maku-
latury;

– do Inspekcji Ochrony Środowiska skierowano 1 
pismo informujące o braku decyzji zezwalającej 
na prowadzenie działalności w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości.

Wysoka skala naruszeń przepisów oraz zagrożeń 
uzasadnia potrzebę:

prowadzenia dalszych działań kontrolnych oraz 
informacyjno-doradczych w zakładach zajmują-
cych się zbiórką odpadów komunalnych, ponie-
waż zmuszają one pracodawców do podejmowa-
nia konkretnych działań skutkujących poprawą 
warunków pracy;
podjęcia działań promocyjnych, polegających na
informowaniu pracodawców o rzeczywistych za-
grożeniach ze strony czynników biologicznych 
oraz o sposobach przeciwdziałania im, m.in. po-
przez szczepienia ochronne;
znowelizowania rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w spra-
wie zakresu prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji w sprawach związanych ze stosun-
kiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobo-
wych pracowników przez wprowadzenie przepisu 
zobowiązującego pracodawców do przechowy-
wania w aktach osobowych pracownika kopii 
skierowania na profilaktyczne badania lekarskie. 
W tej sprawie Główny Inspektor Pracy wystąpił 
do Ministra Pracy, który w odpowiedzi poinfor-
mował, że Minister Zdrowia przygotował projekt 
nowelizacji rozporządzenia z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pra-
cowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowot-
nej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich, 
wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie
pracy, wprowadzający obligatoryjny wzór skiero-
wania na badanie profilaktyczne oraz obowiązek 
przechowywania kopii skierowania w aktach oso-
bowych pracownika.

15. Przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
związanych z występowaniem
w miejscu pracy czynników
chemicznych (z wyłączeniem
zakładów branży chemicznej)

W 2007 r. skontrolowano 679 pracodawców, za-
trudniających ponad 100 tys. osób, w tym 27 tys. ko-
biet i 328 pracowników młodocianych. Bezpośrednio 
z chemikaliami pracowało prawie 13 tys. osób. Wśród 
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skontrolowanych zakładów większość (60%) sta-
nowiły zakłady małe i średnie (do 49 pracowników). 
Były wśród nich m.in. pralnie odzieży, drukarnie
i zakłady poligraficzne, firmy uzdatniające wodę pitną 
i basenową, zakłady wykonujące prace malarskie 
oraz lakierowanie wyrobów z drewna i metalu.

Wyniki kontroli wskazują, że pracodawcy nie 
dysponują informacjami niezbędnymi do pełnej 
identyfikacji występujących w zakładzie niebez-
piecznych czynników chemicznych, w tym o właś-
ciwościach rakotwórczych, a także osób pracują-
cych w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi. 30% 
pracodawców nie typuje do pomiarów chemicz-
nych czynników szkodliwych lub typuje je niepra-
widłowo (w 2006 r. – 18%), ponieważ nie potrafi
ich właściwie identyfikować na stanowiskach pra-
cy, a także ze względów finansowych. W co piątym 
zakładzie, w którym dokonano pomiaru, nie pro-
wadzono dokumentacji z pomiarów (rejestr i karta 
pomiaru) lub prowadzono ją w sposób niezgodny
z przepisami. 

Szczególnie niepokojące są nieprawidłowości 
w zakresie informowania o zagrożeniu związanym 
z niebezpiecznymi chemikaliami, w tym o działa-
niu rakotwórczym i mutagennym. Prawie połowa 
pracodawców nie zapewniła pracownikom niezbęd-
nych informacji w tym zakresie. Niewystarczające jest 
zwłaszcza informowanie o zagrożeniach chemicz-
nych osób spoza zakładu. Aż 45% kontrolowanych 
zakładów w programach szkoleń nie uwzględnia-
ło problematyki zagrożeń chemicznych i sposobów 
ochrony przed nimi.

Brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodo-
wego stwierdzono w 22% kontrolowanych zakładów 
(w 2006 r. – 14%). Nieprawidłowość dotyczyła 12% 
ocenianych stanowisk pracy. Należy podkreślić, że
w 2/3 kontrolowanych zakładów ocena ta dla po-
nad połowy stanowisk pracy dokonywana była 
bardzo powierzchownie i często nieadekwatnie 
do istniejących warunków pracy. Pomijano bar-
dzo istotne elementy, m. in.: zagrożenie wynikające 
z właściwości substancji niebezpiecznych, w tym 
rakotwórczych i mutagennych, ilość i częstotliwość 
używanych substancji, rodzaj i czas trwania nara-
żenia, sposób wykonywania pracy oraz czynności, 
przy których mógł nastąpić wzrost narażenia na czyn-
niki chemiczne (remont, naprawy urządzeń, awarie). 

Działania zapobiegawcze – organizacyjne i tech-
niczne –- podejmowali prawie wszyscy kontrolowani 
pracodawcy, choć w bardzo różnym zakresie i nie-
wystarczającym stopniu. Wielu pracodawców nie 
zapewnia natrysków ratunkowych i myjek do prze-
mywania oczu w pobliżu stanowisk pracy, na któ-
rych występuje niebezpieczeństwo oblania środ-
kami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku 
(2007 r. – 45%, w 2006 r. – 39%). Ponadto co czwarty 
pracodawca nie zapewnił szatni przepustowej, po-
nieważ wymagania przepisów są niejednoznaczne
i w praktyce różnie interpretuje się co oznacza np. 
zapis „dla pracowników mających kontakt z substan-
cjami trującymi”. 

W 34% (w 2006 r. – 31%) kontrolowanych za-
kładów pracodawcy nie wyposażyli pracowników 
w środki ochrony indywidualnej na stanowiskach, 
które ze względu na wykonywane prace z niebez-
piecznymi chemikaliami tego wymagały. Nie zawsze 
też środki te były właściwie dobrane i prawidłowo sto-
sowane. Co czwarty kontrolowany pracodawca nie 
zapewnił prania zabrudzonej chemikaliami odzieży 
ochronnej lub roboczej. 

Pracodawcy na ogół wywiązują się z obowiązku 
zapewnienia opieki profilaktycznej pracownikom za-
trudnionym przy pracach w kontakcie z substancja-
mi i preparatami niebezpiecznymi. Wątpliwości bu-
dzi nadal jakość tych badań, bowiem lekarze nie 
otrzymują od pracodawców (37%) informacji o wy-
stępujących na stanowiskach pracy zagroże-
niach związanych z wykonywaniem pracy przy uży-
ciu niebezpiecznych chemikaliów, w tym również
o aktualnych wynikach badań i pomiarów czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia. Niezadowalająca jest 
także współpraca pracodawców (zwłaszcza w za-
kładach, w których występują czynniki chemiczne
o właściwościach rakotwórczych) z lekarzami spra-
wującymi profilaktyczną opiekę lekarską. Inspek-
torzy pracy ustalili, że lekarze z reguły nie zapozna-
wali się osobiście z warunkami na stanowiskach 
pracy.

O braku wiedzy pracowników i osób nadzoru-
jących prace świadczy m.in. palenie papierosów
w pobliżu miejsc występowania preparatów palnych 
i wybuchowych lub miejsc zagrożenia wybuchem, 
przechowywanie substancji chemicznych w pojem-
nikach po środkach spożywczych, pranie w domu 
odzieży zanieczyszczonej chemikaliami, w tym tak-
że o działaniu rakotwórczym.

Monitoringiem biologicznym, obejmującym po-
miar stężenia ołowiu we krwi osób narażonych, 
nie zostało objętych 225 pracowników (66%) w 2/3 
zakładów, w których wykonywano prace z ołowiem
i jego związkami. Przyczyną było niepoinformowa-
nie lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę le-
karską o występowaniu ołowiu, a czasem – mimo 
znajomości warunków pracy – uznanie za nieko-
nieczne przeprowadzenie takiej analizy. Formali-
styczne podejście do profilaktycznych badań lekar-
skich wynika m.in. z niedoskonałego prawa w tym 
zakresie, które pilnie wymaga weryfikacji. Główny 
Inspektor Pracy w 2007 r. występował w tej sprawie 
do Ministra Zdrowia.
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Wykres 56. Bezpieczeństwo pracowników zw. z występowaniem czynników chemicznych
– naruszenia przepisów

pomieszczenia oraz sposób i warunki
składowania chemikaliów

spis substancji i preparatów niebezpiecznych

rejestr pracowników zatrudnionych
przy pracach z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi

instrukcje bhp dotyczące postępowania
z substancjami niebezpiecznymi, w tym rakotwórczymi

i mutagennymi  

oznakowanie miejsc narażenia na subst. o dział. rakotw.
i mutagen. oraz rurociągów, pojemników

i zbiorników z niebezp. chemikaliami

działania zapobiegawcze

procedury informowania osób z firm obcych,
wykonujących prace na terenie zakładu o zagrożeniach 

chemicznych i bezpiecznym postępowaniu 

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego
zagrożeń chemicznych

monitoring biologiczny ołowiu we krwi osób pracujących
w warunkach narażenia na ołów

       % zakładów, w których naruszono przepisy      0   10 20     30    40     50   60   70

  2007            2006

Gorsze wyniki kontroli wiążą się głównie z obję-
ciem w 2007 r. dwukrotnie większej liczby zakładów 
małych i średnich w stosunku do roku 2006. Ponad-
to w zakładach tych, wg opinii inspektorów pracy, 
zadania służby bhp nie są właściwie wypełniane. 
Powierzano je przeważnie podmiotom zewnętrznym, 
prowadzącym działalność gospodarczą polegającą 
na świadczeniu doradztwa w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy dla zakładów o bardzo zróżni-
cowanym profilu działalności. Najczęściej nie radzą 
sobie z problemami w zakresie zagrożeń związanych 
z czynnikami chemicznymi.

Szczegółowe dane dot. najważniejszych niepra-
widłowości przedstawiono na wykresie.

W ocenie inspektorów pracy przyczyny nieprawi-
dłowości to:

– niedostateczna znajomość przez pracodawców 
przepisów regulujących problematykę bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia osób wyko-
nujących prace z niebezpiecznymi chemikaliami,
w szczególności z czynnikami o działaniu rako-
twórczym i mutagennym oraz działającymi szko-
dliwie na rozrodczość;

– brak dostatecznej wiedzy pracodawców, umożli-
wiającej prawidłową identyfikację czynników che-
micznych występujących w miejscu pracy;

– lekceważenie przez pracodawców wymagań 
prawnych zobowiązujących do sporządzania spi-
sów i wykazów związanych z użytkowaniem che-
mikaliów, a także do opracowania instrukcji bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz magazynowania 
i składowania;
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– brak osób wykonujących zadania służby bhp wy-
specjalizowanych w zakresie zagrożeń związa-
nych z czynnikami chemicznymi.

Pracodawcy natomiast wskazują na:
– brak możliwości bezpłatnego korzystania ze spec-

jalistycznego doradztwa i merytorycznego wspar-
cia w zakresie bezpieczeństwa chemicznego;

– brak środków finansowych na spełnienie wyma-
gań dotyczących przeprowadzenia kosztownych, 
powtarzanych okresowo, pomiarów i badań czyn-
ników szkodliwych na stanowiskach pracy;

– brak prawnych instrumentów finansowych za-
chęcających do inwestowania w bezpieczeństwo
i ochronę zdrowia pracowników (np. możliwość 
odliczania nakładów ze składek ZUS na Fundusz 
Pracy, niskooprocentowane kredyty);

– brak publikacji, mających charakter poradników 
dla pracodawców, na temat wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób wy-
konujących prace z niebezpiecznymi chemikalia-
mi, w tym oceny ryzyka zawodowego przy tych 
pracach.

Wyniki kontroli wskazują, że wnioski legislacyjne 
zgłoszone w 2006 r. nadal są aktualne. Ponadto ko-
nieczne jest:

uporządkowanie i ujednolicenie nazewnictwa do-
tyczącego chemicznych czynników niebezpiecz-
nych, stosowanego w załączniku nr 3 „Wymagania
dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitar-
nych” rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Soc-
jalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
prowadzenie przez PIP działań informacyjnych
w zakresie bezpieczeństwa związanego z wy-
stępowaniem w miejscu pracy czynników che-
micznych, w celu uświadomienia pracodawcom, 
w szczególności małym i średnim, a także part-
nerom społecznym oraz pracownikom powagi 
zagrożeń oraz możliwości ochrony przed nimi.

16. Bezpieczeństwo pracowników
narażonych na hałas i drgania
mechaniczne

W 2007 r. skontrolowano 697 zakładów, w których 
występował hałas oraz 198 – gdzie zidentyfikowano 
drgania mechaniczne. W narażeniu na hałas pra-
cowało ponad 50 tys. osób (42% ogółu zatrudnio-
nych), w tym 34% w warunkach ekspozycji o wielko-
ści powyżej najwyższego dopuszczalnego natężenia 
(NDN). Na drgania mechaniczne narażonych było 
prawie 6 tys. osób (12% ogółu zatrudnionych), w tym 
w narażeniu na drgania miejscowe powyżej wartości 
NDN – 25%, a na drgania ogólne – 16%. Wśród skon-
trolowanych zakładów były m.in. zakłady odlewnicze 

oraz zakłady produkujące: meble, betonowe wyroby 
budowlane, wyroby włókiennicze, artykuły spożywcze.
Połowę stanowiły zakłady małe, zatrudniające do 49 
pracowników.Najważniejsze informacje nt. stwierdzo-
nych nieprawidłowości przedstawiono na wykresie.

Pomiarów hałasu nie dokonało 5% pracodawców, 
a drgań mechanicznych – 10%. Niepokoić jednak 
muszą ujawnione w niektórych zakładach praktyki 
zaniżania czasu ekspozycji w celu uzyskania niż-
szego wyniku końcowego, uzasadniającego wydłu-
żenie okresu między pomiarami lub nawet niewyko-
nywanie pomiarów.

Nieprzestrzeganie 8-godzinnego czasu pracy i za-
trudnianie pracowników w godzinach nadliczbo-
wych na stanowiskach, na których stwierdzono 
przekroczenie NDN hałasu lub drgań mechanicz-
nych dotyczyło 1510 osób (16% ocenianych) narażo-
nych na hałas i 90 (8%) osób narażonych na drgania 
mechaniczne. 

Tylko niewielu pracownikom (3%) wykonującym 
pracę w warunkach przekroczenia wartości progu 
działania hałasu nie udostępniano środków ochrony
słuchu. Rękawic chroniących przed drganiami miej-
scowymi nie miało aż 35% pracowników, co wy-
nikało głównie z niewiedzy pracodawców i osób 
nadzorujących prace. Przy doborze ochronników 
słuchu pracodawcy na ogół nie dysponowali warto-
ściami niezbędnymi do określenia tłumienia dźwięku 
ochronnika słuchu w odniesieniu do wartości pozio-
mu dźwięku na stanowisku pracy. Nie znali też zale-
ceń dotyczących doboru, użytkowania, konserwacji 
codziennej i okresowej zawartych w Polskiej Normie 
PN-EN 458. W związku z tym nie byli w stanie ustalić 
rzeczywistego poziomu narażenia pracownika na ha-
łas po uwzględnieniu tłumienia uzyskanego w wyniku 
stosowania ochron słuchu. W ocenie inspektorów 
pracy niemożliwe jest także ustalenie przez praco-
dawców, czy narażenie indywidualne na drgania me-
chaniczne nie przekracza wartości NDN, ponieważ 
brakuje wskazówek, jak ustalać takie narażenie. 

Udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 
nie miało 6% ocenianych stanowisk pracy w 11% za-
kładów. Należy jednak podkreślić, że w ponad poło-

Około połowa kontrolowanych pracodawców 
– ze względu na przekroczenie wartości NDN hałasu 
(55%) oraz progu działania drgań mechanicznych 
(45%) – powinna opracować i wdrożyć organizacyj-
no-techniczny program naprawczy, ale uczynił to 
zaledwie co trzeci pracodawca. Należy też zazna-
czyć, że działania te najczęściej nie miały charakteru 
kompleksowego, w jak najmniejszym stopniu finan-
sowo obciążały pracodawcę i nie miały istotnego 
wpływu na obniżenie narażenia na hałas i drgania 
mechaniczne. Niektórzy pracodawcy obowiązek 
sporządzenia programu naprawczego potraktowali 
jako dodatkową formalność.
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wie kontrolowanych zakładów ocena ta dokonywana 
była bardzo powierzchownie i często nieadekwatnie 
do istniejących warunków. Nie uwzględniano w niej 
niektórych istotnych elementów, na przykład informa-
cji o skutkach dla zdrowia i bezpieczeństwa pracow-
ników wynikających z interakcji pomiędzy hałasem
i drganiami mechanicznymi, ponieważ nie znano tej 
zależności. Ponadto informacje o czasie trwania nara-
żenia były niespójne z czasem narażenia udokumento-
wanym w sprawozdaniach z pomiarów hałasu lub drgań
mechanicznych (45% kontrolowanych zakładów).

Informowanie pracowników o rodzajach zagrożeń 
wynikających z oddziaływania hałasu i drgań mecha-
nicznych jest niewystarczające, w szczególności w ma-
łych i średnich zakładach. W 44% zakładów na 1/3
kontrolowanych stanowisk pracy, na których wiel-
kości NDN hałasu były przekroczone, brak było 
oznakowania informującego o niebezpieczeństwie 
i obowiązku stosowania ochronników słuchu. 30% 
pracowników narażonych na hałas i drgania me-
chaniczne poddano szkoleniom, nieuwzględniają-
cym tej specyficznej problematyki.

Pracę w warunkach przekroczonego progu dzia-
łania hałasu i drgań mechanicznych stwierdzono
w 80% kontrolowanych zakładów.

Pracodawcy na ogół wywiązują się z obowiązku 
zapewnienia opieki profilaktycznej pracownikom za-
trudnionym w narażeniu na hałas i drgania mecha-
niczne. Wątpliwości budzi jednak jakość tych badań, 
bowiem lekarze nie otrzymują od pracodawców 
informacji o hałasie na stanowisku pracy (23%)
i drganiach mechanicznych (28%), w tym również 
o aktualnych wynikach badań i pomiarów. Lekarze 
najczęściej nie zapoznawali się osobiście z warunka-

mi na stanowiskach pracy. Formalistyczne podejś-
cie do profilaktycznych badań lekarskich wynika m.in. 
z niedoskonałego prawa w tym zakresie. 

W ocenie inspektorów pracy istotną przyczyną 
stwierdzonych nieprawidłowości jest niedostateczna
znajomość przez pracodawców rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związa-
nych z narażeniem na hałas lub drgania mechanicz-
ne, co wynika z jego nieprzejrzystej formy na skutek 
połączenia hałasu i drgań mechanicznych w jednym 
przepisie, a także stosowania zapisów niezrozumia-

Wykres 57. Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne
– naruszenia przepisów

 hałas         drgania mechaniczne

środki ochrony indywidualnej w warunkach
przekroczonej wartości progów działania

dokumentacja związana z pomiarami

umieszczenie w skierowaniach na badania informacji
o hałasie i drganiach

programy szkoleń uwzględniające skutki oddziaływania hałasu, 
wartości progów działania, NDN itp.

praca w warunkach przekroczonego NDN

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego
istotnych informacji (czas, poziom narażenia,

praca w godz. nadliczbowych itp.)

program naprawczy działań organizacyjno-technicznych
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łych dla pracodawców. Ponadto sami pracodawcy 
lekceważą stosowanie ochron słuchu w strefach 
zagrożonych hałasem, nie są więc dobrym przykła-
dem dla pracowników. Za małe jest także zaanga-
żowanie osób wykonujących zadania służby bhp 
w małych i średnich zakładach, które nie analizują 
wyników pomiarów hałasu i drgań mechanicznych 
w kontekście rzeczywistych warunków pracy, co 
prowadzi m.in. do wykonywania pomiarów tylko na 
niektórych stanowiskach i niewłaściwego identyfiko-
wania narażenia pracowników na hałas i drgania 
mechaniczne. 

Pracodawcy natomiast, w szczególności zatrud-
niający do 9 osób, wskazują na duże koszty związane 
z eliminowaniem lub minimalizowaniem hałasu i drgań
mechanicznych. Skarżą się też na brak bezpłatnych 
poradników (np. w Internecie) nt. wymagań doty-
czących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób 
wykonujących prace w narażeniu na hałas i drgania 
mechaniczne. 

Wyniki kontroli wskazują konieczność:
nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy pracach związanych
z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne 
m.in. przez doprecyzowanie zapisów dotyczą-
cych doboru ochron słuchu, trybu przeprowa-
dzania szkoleń w zakresie odnoszącym się do 
wyników oceny ryzyka zawodowego;
prowadzenia przez PIP działań informacyjnych
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
związanego z występowaniem w miejscu pracy 
hałasu i drgań mechanicznych, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na ocenę ryzyka zawodowe-
go i dobór ochron słuchu – zbiorowych i indywi-
dualnych. 

17. Przestrzeganie przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach przemysłu spożywczego 
produkujących napoje (spirytusowe, 
piwowarskie i gazowane) 

W 2007 r. skontrolowano 238 zakładów wytwa-
rzających napoje, w tym 67 zakładów wytwarzają-
cych napoje spirytusowe oraz 171 zakładów wytwa-
rzających napoje piwowarskie i gazowane. Ponadto 
sprawdzono obsługę amoniakalnych instalacji chłod-
niczych w 26 zakładach. W skontrolowanych zakła-
dach było zatrudnionych 24,5 tys. osób, w tym 7,9 tys.
kobiet i 45 młodocianych. 

W zakładach tych w latach 2004–2006 doszło do 
1334 wypadków przy pracy (423 – w 2004 r., 427 –
w 2005 r., 484 – w 2006 r.), głównie o skutkach lek-
kich. Miały one najczęściej miejsce przy przezbraja-

niu linii produkcji napojów, usuwaniu awarii urządzeń 
wchodzących w skład tych linii, obsłudze i czyszcze-
niu maszyn oraz poruszaniu się pracowników po 
śliskich nawierzchniach.

A. Zakłady wytwarzające napoje spirytusowe

W zakładach wytwarzających napoje spirytusowe 
najistotniejsze problemy – jak wskazuje wykres – wy-
stępowały w zakresie organizacji stanowisk pracy 
oraz utrzymania obiektów i pomieszczeń pracy.

W 28% zakładów pracodawcy nie zapewnili kon-
troli zawartości tlenu w pomieszczeniach, w których 
w trakcie procesu technologicznego dochodzi do
wydzielania się pyłów i par substancji lub substan-
cji palnych, których stężenie w powietrzu również 
nie było kontrolowane. Nie przeprowadzano pomia-
rów i badań czynników szkodliwych występujących 
na stanowiskach pracy. Brak poszczególnych rodza-
jów pomiarów oraz badań środowiskowych związany 
był częstokroć z ograniczaniem wydatków zakładu, 
jak też z niezapewnieniem dostatecznej liczby pra-
cowników, którzy dokonywaliby bieżącego monitoro-
wania powietrza w pomieszczeniach pracy.

Ponadto stwierdzono niedostateczne zabezpie-
czenia termoizolacyjne i ochronne powierzchni ma-
szyn i urządzeń technicznych, przy obsłudze któ-
rych istnieje niebezpieczeństwo poparzenia oraz brak 
wyposażenia w osłony wirujących części maszyn
i urządzeń technicznych.

Wśród zaniedbań formalnoprawnych, mających
bezpośredni wpływ na niedostatek wiedzy o za-
grożeniach i sposobach ochrony przed nimi należy 
wymienić brak: wykazu prac szczególnie niebezpiecz-
nych, instrukcji bhp dotyczących maszyn i urządzeń 
technicznych, dokumentu zabezpieczenia stanowisk 
pracy przed wybuchem oraz udokumentowanej oce-
ny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowi-
skach pracy. Braki w dokumentacji dla stanowisk pra-
cy, na których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, 
wynikały z niewiedzy pracodawców o konieczności 
jej opracowania. 

Ze względu na technologię produkcji związa-
ną ze stosowaniem materiałów niebezpiecznych,
w tym tworzących atmosfery wybuchowe, szcze-
gólnie niepokojący jest brak wyposażenia po-
mieszczeń, w których dochodzi do wydzielania 
się pyłów i par substancji lub substancji palnych,
w system wentylacji awaryjnej, a także niewłaściwy 
system lub stan techniczny urządzeń sygnalizacji 
zagrożeń oraz niewłaściwe oznaczenie i opisanie 
urządzeń kontrolno-pomiarowych (brak wskazania 
dopuszczalnych wartości). W większości przypad-
ków stan taki wynikał z lekceważenia zagadnień 
bhp oraz nieświadomości potencjalnych sytuacji 
awaryjnych i związanych z tym zagrożeń.
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posiadanie dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed 
wybuchem

przeprowadzenie pomiarów i badań czynników szkodliwych

kontrola stężenia pyłów i par substancji w powietrzu

kontrola zawartości tlenu w pomieszczeniach

posiadanie właściwie opracowanych instrukcji bhp 
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych

wyposażenie maszyn i urządzeń technicznych w ochronną 
izolację cieplną

wyposażenie wirujących części maszyn i urządzeń technicznych 
w osłony

wyposażenie pomieszczeń w system wentylacji awaryjnej

zabezpieczenie i właściwe oznakowanie miejsc niebezpiecznych

oznakowanie dopuszczalnego maksymalnego ciśnienia 
roboczego zbiorników i urządzeń ciśnieniowych

% zakładów, w których stwierdzono naruszenia przepisów

Wykres 58. Zakłady wytwarzające napoje spirytusowe – naruszenia przepisów
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B. Zakłady wytwarzające napoje piwowarskie
i gazowane

W zakładach wytwarzających napoje piwowar-
skie i gazowane największe zaniedbania stwierdzono 
w zakresie oznakowania maksymalnych parametrów 
pracy użytkowanych maszyn i urządzeń. Nieoznacze-
nie urządzeń pomiarowych powoduje konieczność 
sprawdzania i upewniania się przez pracujących co
do maksymalnych parametrów roboczych; zwłasz-
cza w sytuacjach awaryjnych wydłuża to czas reago-
wania. W ponad połowie zakładów nie oznakowano 
maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia robo-
czego manometrów zainstalowanych na zbiornikach 
i urządzeniach ciśnieniowych. Maszyny i urządzenia 
techniczne nie miały urządzeń ochronnych, w tym 
w szczególności osłon części ruchomych. 

W 28% kontrolowanych zakładów nie prze-
prowadzono badań i pomiarów czynników szko-
dliwych występujących w środowisku pracy. Należy 
zaznaczyć, że ograniczanie wydatków na pomiary 
środowiskowe skutkuje brakiem dostatecznej wiedzy 
w zakresie narażeń na stanowiskach pracy, co z kolei 
pociąga za sobą niestosowanie odpowiednio dobra-
nych do występujących zagrożeń środków ochrony 
indywidualnej.

Stwierdzono również niedostateczne stosowa-
nie ochron zbiorowych. Przykładowo: w 11% zakła-
dów nie było osłon zabezpieczających pracowników 
przed rozpryskiem szkła w urządzeniach do napełnia-
nia, zamykania i etykietowania opakowań szklanych. 
W części zakładów nie zapewniono ochronnej izolacji 
cieplnej lub osłon termoizolacyjnych maszyn i urzą-
dzeń, przy obsłudze których istnieje niebezpieczeń-
stwo poparzenia. 

Zbyt małą wagę przywiązywano do informowania
pracowników o zagrożeniach i sposobach ich ogra-
niczania, o czym świadczą nieprawidłowości w zakre-
sie: oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pra-
cy, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, okre-
ślenia podstawowych wymagań bhp przy wykony-
waniu prac szczególnie niebezpiecznych, stanowisko-
wych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
instrukcji dla maszyn i urządzeń, jak też szkoleń bhp. 

Poważnym problemem w kontrolowanych zakła-
dach był także niewłaściwy stan techniczny obiek-
tów i pomieszczeń pracy oraz zaniedbania eks-
ploatacyjne, np. niewłaściwa eksploatacja instalacji 
i urządzeń elektrycznych oraz niewłaściwy stan tech-
niczny dróg, przejść komunikacyjnych i ramp. 

Szczegółowe dane dot. najczęściej stwierdzanych 
nieprawidłowości przedstawiono na wykresie.

W co trzecim zakładzie, w którym takich badań 
dokonano, stwierdzono przekroczenia dopusz-
czalnych norm czynników szkodliwych (np. hała-
su, mikroklimatu oraz pyłów organicznych). Mimo to

pracownicy byli niedostatecznie wyposażeni w odpo-
wiednie do istniejących zagrożeń środki ochrony in-
dywidualnej (np. w odzież ochronną, środki ochrony 
rąk, twarzy, oczu, dróg oddechowych, czy słuchu).
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C. Zakłady przemysłu spożywczego
eksploatujące amoniakalne instalacje 
chłodnicze

Największym problemem, stwierdzanym w co 
drugim zakładzie przemysłu spożywczego eksploatu-
jącym amoniakalne instalacje chłodnicze, były prze-
kroczenia dopuszczalnych norm czynników szko-
dliwych. Mimo to nie przydzielono pracownikom 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej (np.
ochrony rąk, twarzy, oczu, dróg oddechowych oraz 
słuchu), a w 19% zakładów nie przestrzegano prze-
pisów związanych z przydziałem odzieży i obuwia ro-
boczego. Brak wiedzy w zakresie doboru środków 
ochrony indywidualnej do poziomu narażeń wiązał 
się z bagatelizowaniem tego problemu. Pracownikom 
przydzielano np. ochronniki słuchu, nie przywiązując 
wagi do parametrów tych ochron.

Dużą skalę nieprawidłowości stwierdzono w za-
kresie: stanu technicznego obiektów i pomieszczeń 
pracy, stosowania odpowiednich urządzeń ochron-
nych maszyn i urządzeń technicznych oraz magazy-
nowania i składowania materiałów. Maszynownie
i inne pomieszczenia, w których znajdują się urządze-
nia instalacji chłodniczych, nie były zabezpieczone 
przed dostępem osób nieupoważnionych w 19% 
kontrolowanych zakładów.

Brak systemu wentylacji ciągłej z co najmniej
3-krotną wymianą powietrza na godzinę w maszynow-
niach i aparatowniach stwierdzono w 12% zakładów. 

Do stanowisk pracy nie zapewniono zgodnych
z przepisami dojść. 

zapewnienie osłon zabezpieczających pracowników przed 
rozpryskiem szkła

wyposażenie maszyn i urządzeń w ochronną izolację cieplną

określenie podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych

sporządzenie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych

przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych

przestrzeganie dopuszczalnych norm dla czynników szkodliwych

właściwa eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

poddanie pracowników szkoleniom w zakresie bhp

wyposażenie maszyn i urządzeń w urządzenia ochronne

oznakowanie dopuszczalnego maksymalnego ciśnienia 
roboczego

% zakładów, w których stwierdzono naruszenia przepisów 

Wykres 59. Zakłady wytwarzające napoje piwowarskie i gazowane – naruszenia przepisów
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Miejsc przetaczania amoniaku nie wyposaża-
no w co najmniej dwa hydranty pożarowe posiada-
jące prądownice wodne, umożliwiające wytworzenie 
mgły wodnej. Istotnym problemem były nieprawidło-
wości w zakresie oznakowania w sposób trwały i wi-
doczny zbiorników i rurociągów instalacji chłodniczej, 
jak też zaworów odcinających amoniakalnej insta-
lacji chłodniczej. Mimo wiedzy o zagrożeniach wyni-
kających z właściwości amoniaku, w kontrolowanych 
zakładach w niedostatecznym stopniu podejmowano 
działania w celu ich minimalizacji. W szczególności nie 
doceniano możliwości powstania sytuacji awaryjnych 
lub innych niecodziennych sytuacji eksploatacyjnych.

Dane liczbowe nt. najważniejszych nieprawidło-
wości zawiera wykres.

*   *   *

Jako przyczyny nieprawidłowości pracodawcy 
wskazują:
częste zmiany przepisów i ich nieczytelność;
– wysokie koszty związane z wypełnianiem obo-

wiązków określonych w przepisach prawa pracy 
(np. szkoleń bhp, profilaktycznych badań lekar-
skich, pomiarów skuteczności działania ochrony 
przeciwporażeniowej, badań i pomiarów czynni-
ków szkodliwych, uzyskania dodatkowych upraw-
nień kwalifikacyjnych);

– skoncentrowanie się na wprowadzaniu obowiąz-
kowego dla przemysłu spożywczego systemu 
HACCP, wymagającego zaangażowania nierzad-
ko wieloosobowych zespołów, czasu oraz środ-
ków finansowych;
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– sezonowe zwiększanie tempa i wydajności pro-
dukcji. 
Natomiast według inspektorów pracy przyczyny 

nieprawidłowości to:
– brak wiedzy o zagrożeniach zawodowych lub ich 

lekceważenie przez pracodawców i pracowników 
(np. brak dostatecznej wiedzy nt. rodzaju wystę-
pujących w zakładzie substancji chemicznych i za-
grożeń z nimi związanych oraz dopuszczanie do 
pracy w kontakcie z nimi osób nieznających zasad 
bezpiecznego stosowania tych chemikaliów);

– brak skutecznego nadzoru nad warunkami pracy, 
m. in. poprzez ograniczenie struktur organizacyj-
nych zakładu i nieusuwanie na bieżąco stwierdza-
nych nieprawidłowości;

– nieznajomość przepisów prawa pracy, w tym bhp, 
również w odniesieniu do obowiązków osób kie-
rujących pracownikami i zatrudnionych pracowni-
ków;

– traktowanie spraw bhp przez kierownictwo w spo-
sób marginalny i formalny, np. jako konieczność 
zapewnienia dokumentu dla potrzeb kontroli zew-
nętrznej, a nie jako element zarządzania bezpie-
czeństwem pracy.

W efekcie działań kontrolnych powiadomiono 
kompetentne organy kontroli i nadzoru nad warun-
kami pracy o stwierdzonych nieprawidłowościach, 
w celu dokonania przez nie regulacji prawnych 
zgodnie z ich właściwością. Urząd Dozoru Technicz-
nego poinformowano o 10 przypadkach eksploata-
cji maszyn i urządzeń poddozorowych bez wymaga-

nej decyzji UDT zezwalającej na ich eksploatację. Do 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej skierowano 2 pisma 
informujące o nieprawidłowościach dotyczących pro-
duktów biobójczych i czynników środowiska pracy. 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w 2 przypad-
kach poinformowano o niewłaściwym oznakowaniu 
na opakowaniach produktów biobójczych. Do Urzę-
du Nadzoru Budowlanego skierowano 3 pisma o nie-
prawidłowościach dotyczących okresowych kontroli 
użytkowanych obiektów. W jednym przypadku zawia-
domiono Państwową Straż Pożarną o nieprawidłowo-
ściach odnośnie ochrony przeciwpożarowej.

18. Przestrzeganie przepisów prawa pracy
w gospodarstwach rolnych

Skontrolowano 405 gospodarstw rolnych, trzykrot-
nie więcej niż w roku 2006. Wśród kontrolowanych 
dominowały gospodarstwa o zatrudnieniu nieprze-

Wykres 60. Obsługa amoniakalnych instalacji chłodniczych – naruszenia przepisów
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zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób 
nieupoważnionych

oznakowanie zbiorników i rurociągów instalacji chłodniczej

oznakowanie zaworów odcinających amoniakalnej instalacji 
chłodniczej

zapewnienie zgodnych z przepisami dojść do stanowisk pracy

przydzielenie pracownikom odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej

wyposażenie miejsca przetaczania amoniaku w hydranty 
pożarowe

magazynowanie i składowanie materiałów

wyposażenie maszyn i urządzeń w urządzenia ochronne

stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy

przestrzeganie dopuszczalnych norm dla czynników szkodliwych

% zakładów, w których naruszono przepisy

Analiza wyników kontroli wskazuje na koniecz-
ność zintensyfikowania działalności informacyjno-
-doradczej w zakładach branży spożywczej wytwa-
rzających napoje. Pracodawcom potrzebna jest 
zwłaszcza wiedza, która umożliwi im pełną identy-
fikację zagrożeń w procesie pracy. Jest to warunek 
niezbędny do podejmowania działań mających na 
celu eliminowanie zagrożeń, a przede wszystkim 
zapobieganie ich powstawaniu.
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kraczającym 20 pracowników (303 gospodarstwa), 
w 96 gospodarstwach zatrudnienie kształtowało się 
w przedziale od 21 do 100, w 6 – powyżej 100 pra-
cowników. Łączne zatrudnienie w kontrolowanych 
gospodarstwach wynosiło ponad 7,3 tys. pracowni-
ków, w tym około 1,8 tys. kobiet. Około 20% kontroli 
gospodarstw rolnych przeprowadzono w okresie 
prac żniwnych, 40% w okresie innych sezonowych 
prac polowych, a w 40% gospodarstw kontrole ukie-
runkowane były na ocenę stanu bhp w produkcji 
zwierzęcej. Szczegółowe dane dot. nieprawidłowości 
z zakresu bhp zawiera wykres.

U około 40% kontrolowanych pracodawców 
stwierdzono występowanie obiektów gospodarskich 
i pomieszczeń pracy w niewłaściwym stanie technicz-
nym, co dotyczyło przede wszystkim dachów, ścian

i podłóg, otworów budowlanych. Generalnie stan tech-
niczny obiektów i pomieszczeń pracy był lepszy niż go-
spodarstw kontrolowanych w latach poprzednich. Nie 
dotyczy to zabezpieczeń otworów zrzutowych i wej-
ściowych na strychy i poddasza, gdzie zaniedbania 
stwierdzono w 31% gospodarstw (w roku 2006 –
u 28% pracodawców).

Jak wynika z przedstawionego wykresu, poprawę 
stanu bezpieczeństwa pracy odnotowano w więk-
szości kontrolowanych obszarów. O około połowę 
zmniejszyły się odsetki zakładów rolnych, w których 
nie przestrzegano przepisów bhp podczas prac żniw-
nych, podczas wiosennych prac uprawowych, jak
i podczas obrządku zwierząt hodowlanych. Popra-
wa dotyczyła również organizacji prac przy maga-
zynowaniu i składowaniu (spadek odsetka gospo-

Wykres 61. Gospodarstwa rolne – bezpieczeństwo i higiena pracy – naruszenia przepisów

przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji ciągników, 
maszyn i agregatów rolniczych na pochyłościach

przestrzeganie przepisów bhp   podczas obrządku zwierząt 
hodowlanych

przestrzeganie przepisów bhp podczas wiosennych prac 
uprawowych

agregowanie maszyn rolniczych z ciągnikiem

przestrzeganie przepisów bhp  podczas przygotowywania 
pasz, zbioru zielonek i siana

przestrzeganie przepisów bhp  przy zbiorze roślin 
okopowych

przestrzeganie przepisów bhp  przy wykonywaniu zabiegów 
ochrony roślin i nawożeniu

przestrzeganie przepisów bhp  podczas prac żniwnych

zabezpieczenie otworów technologicznych na strychach 
i poddaszach

stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy
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darstw, w których stwierdzono nieprawidłowości z 16%
w 2006 r. do 9% w 2007 r.). U 12% pracodawców – po-
dobnie jak w roku poprzednim – składowano mate-
riały w magazynach nieprzystosowanych do rodzaju 
składowanych materiałów. Niestety w większej skali 
stwierdzano uchybienia w magazynowaniu środ-
ków ochrony roślin (wzrost z 8% do 19%).

Stwierdzono  znaczącą poprawę stanu instala-
cji i urządzeń elektrycznych. U 9% pracodawców 
rolnych kontrolowanych w 2007 roku ujwaniono nie-
skuteczną ochronę przed dotykiem bezpośrednim,
a w 26% gospodarstw przed dotykiem pośrednim. 

W gospodarstwach kontrolowanych rok wcześniej 
te nieprawidłowości dotyczyły odpowiednio 26 i 45% 
pracodawców. W 40% kontrolowanych gospodarstw 
stwierdzono niewłaściwą eksploatację urządzeń i in-
stalacji elektrycznych, głównie nieprowadzenie ba-
dań i przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych, 
brak opisów i zabezpieczeń tablic i rozdzielnic elek-
trycznych, niebezpieczne podłączenia urządzeń do 
zasilania elektrycznego itp.

Poprawiła się sytuacja w zakresie przygotowa-
nia pracowników do pracy, jakkolwiek nieprawidło-
wości w tym względzie występują nadal u znacznej
liczby pracodawców. Zaniedbania w poddawaniu 
pracowników szkoleniom w zakresie bhp stwier-
dzono u 49% pracodawców (w roku 2006 – 62% 
pracodawców). Nieprawidłowości te dotyczyły 751 
pracowników (16% ogólnej liczby) oraz 96 (25%) 
pracodawców rolnych. W mniejszej skali stwierdzano 
również nieterminowe prowadzenie profilaktycznych 
badań lekarskich – u 388 pracowników w 104 gos-
podarstwach, tj. w 25% kontrolowanych (w roku 2006 
– 38%). W środki ochrony indywidualnej nie wypo-
sażyło pracowników 15% pracodawców (w 2006 r. 
–17%), w odzież i obuwie robocze – 27% pracodaw-
ców (w 2006 r. – 33%).

W obszarze praworządności w stosunkach pracy 
odnotowano nieznaczną poprawę w zakresie udziela-
nia pracownikom urlopów wypoczynkowych, wypła-
cania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadlicz-
bowych, a także prowadzenia ewidencji czasu pracy. 

Wykres 62. Gospodarstwa rolne – praworządność w stosunkach pracy – naruszenia przepisów

rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem 

wypłacanie wynagrodzenia za pracę w godz. nadliczbowych

przestrzeganie tygodniowego limitu godz. nadliczbowych

prowadzenie ewidencji czasu pracy

udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 
końca I kw. następnego roku

informowanie pracowników o niektórych warunkach zatrudnienia
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Podobnie jak w latach poprzednich, na wysokim 
poziomie kształtują się odsetki gospodarstw, w któ-
rych eksploatowane są maszyny i urządzenia w złym 
stanie technicznym. Z 43% w 2006 r. do 37% w 2007 r.
zmniejszył się odsetek gospodarstw, w których stwier-
dzono eksploatację wałów przegubowo-telesko-
powych bez pełnowartościowych osłon (206 na 
901 wałów sprawdzonych podczas kontroli). W 45 
gospodarstwach stwierdzono 50 przypadków nie-
prawidłowego agregowania zestawów roboczych
 a w 8 zakładach nieprzestrzeganie zasad bezpiecz-
nej eksploatacji 8 ciągników i agregatów rolniczych 
na pochyłościach. W co czwartym gospodarstwie 
użytkowano importowane maszyny nieposiadające 
instrukcji obsługi w języku polskim.
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Natomiast rażąco wzrósł odsetek pracodawców, 
którzy nie informowali pracowników o niektórych 
warunkach zatrudnienia nie później niż w ciągu
7 dni od zawarcia umowy o pracę (art. 29 § 3 Kp.). 
Szczegółowe dane liczbowe zawiera wykres.

Podstawowe przyczyny nieprawidłowości to:
– nieodtwarzanie majątku trwałego (obiektów budo-

wlanych, infrastruktury technicznej), w szczegól-
ności obiektów wyłączanych z produkcji rolnej, 
głównie w gospodarstwach dzierżawionych;

– zmniejszanie zatrudnienia, co powoduje wydłuża-
nie czasu pracy pozostałych pracowników, likwida-
cję służb nadzoru średniego, w tym służby bhp;

– nieznajomość prawa pracy przez wielu prywat-
nych właścicieli gospodarstw rolnych, w tym ciążą-
cych na pracodawcy obowiązków w zakresie bhp;

– częste zmiany przepisów prawnych, związane z ko-
niecznością dostosowywania prawa polskiego do 
ustawodawstwa unijnego;

– niewypracowanie nawyków bezpiecznej pracy
u pracowników i brak skutecznego nadzoru nad 
jej wykonywaniem;

– brak lub nienależyte wywiązywanie się z obowiąz-
ków służby bhp.

W ramach działań prewencyjnych uczestniczono 
w organizacji przedsięwzięć popularyzacyjno-szko-
leniowych związanych z bezpieczeństwem i higie-
ną pracy, przy okazji targów i wystaw rolniczych, „dni 
otwartych” w ośrodkach i centrach doradztwa rol-
niczego itp., kierowano pisma informacyjno-profilak-
tyczne do zainteresowanych organów, organizacji
i producentów w sprawie okoliczności i przyczyn wy-
padków, a także wniosków profilaktycznych wyni-
kających z awarii lub w sprawie ujawnienia istot-
nych wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi (np. 
dotyczących zagrożeń budowlanych). Uczestniczo-
no również w organizacji kolejnej edycji konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” pod patronatem 
Prezydenta RP. 

Ustalenia inspektorów pracy wskazują na po-
trzebę:

zweryfikowania obecnie obowiązujących przepi-
sów bhp w rolnictwie, w szczególności rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 
ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicz-
nych w rolnictwie oraz rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony 
roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-
-mineralnych;
zapewnienia funkcjonowania służb bhp na pozio-
mie określonym przepisami, w celu m.in. poprawy 
sytuacji w zakresie szkoleń bhp oraz profilaktycz-
nej opieki lekarskiej pracowników;

kontynuacji konkursów: „Pracodawca – Organiza-
tor Pracy Bezpiecznej” i „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne” jako elementu promocji wśród pra-
codawców wiedzy o zagrożeniach zawodowych
i metodach ich likwidacji.

19. Bezpieczeństwo pracy przy
pozyskiwaniu drewna i innych
pracach w leśnictwie

Przeprowadzono kontrole 334 zakładów usług 
leśnych (zul) oraz 15 nadleśnictw. Łączne zatrudnie-
nie w kontrolowanych zakładach wynosiło 3 tys. pra-
cowników, w tym 320 kobiet. Wśród kontrolowanych
ponad połowę (58%) stanowiły zakłady małe o za-
trudnieniu do 5 pracowników, 22% – zakłady o zatrud-
nieniu 6 do 10 pracowników.

Szczegółowe dane dot. najczęściej stwierdzanych 
nieprawidłowości przedstawiono na wykresie.

Niepokojące są zaniedbania w zakresie przy-
gotowania pracowników do pracy. Szkoleń wstęp-
nych bhp nie miało 194 pracowników zatrudnionych 
u 81 pracodawców. Uchybienia w zakresie szkoleń 
okresowych dotyczyły 76 pracowników. Należy zaz-
naczyć, że 22% pracodawców nie posiadało aktual-
nych szkoleń. 103 pracowników zatrudnionych u 57 
pracodawców nie poddano wstępnym badaniom 
lekarskim.

Zaniedbania w zakresie wyposażenia pracow-
ników w środki ochrony indywidualnej stwierdzono 
u prawie co czwartego pracodawcy (dot. 176 pracow-
ników). Nieprawidłowości polegały na niewydaniu 
pełnego asortymentu środków ochrony indywidu-
alnej, nieustalaniu tabel przydziału tych środków, jak 
i używaniu środków ochrony indywidualnej przeter-
minowanych czy uszkodzonych. 134 pracowników 
zatrudnionych przez 71 pracodawców (22% kontrolo-
wanych) nie stosowało tych środków, przede wszyst-
kim spodni z wkładką przeciwprzecięciową, których 
użytkowanie jest stosunkowo uciążliwe w okresie 
letnich upałów. 35% pracodawców nie zapewniło 97 
pracownikom odzieży i obuwia roboczego, a 27% 
– posiłków profilaktycznych i napoi.

Wprawdzie wyniki kontroli stanu bhp na stano-
wiskach pracy wskazują, że w porównaniu do roku 
poprzedniego nastąpiła poprawa, to jednak nie obej-
muje ona stanu technicznego pilarek łańcuchowych. 
Niezadowalający stan techniczny dotyczył 112 pila-
rek (14% ogólnej liczby skontrolowanych) użytkowa-

Około 90% pracodawców nie poddało 1,8 tys. 
pracowników badaniom przesiewowym w kierunku 
boreliozy i taki sam odsetek pracodawców nie za-
pewnił 1752 pracownikom szczepień ochronnych 
przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon 
mózgowych.
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nych przez pracowników. Nieprawidłowości polegały 
przede wszystkim na niesprawności elementów ma-
jących wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji pila-
rek, np. brak lub uszkodzenie hamulców bezpieczeń-
stwa, chwytaczy łańcucha pilarki, rozruszników, czy 
niewyregulowanie biegu jałowego pilarki. Na 51 sta-
nowiskach pracy (8% kontrolowanych) nie zapewnio-
no sprzętu pomocniczego do ścinki drzew, co stwa-
rza poważne zagrożenia podczas obalania drzew, 
zwłaszcza zawieszonych oraz wiatrowałów i śnie-
gołomów. 

Mniej liczne, w porównaniu do lat wcześniejszych 
były przypadki prowadzenia ścinki drzew w pojedyn-
kę, przebywania osób nieuprawnionych w strefie 
zagrożenia na działkach roboczych, niedozwolonych 
sposobów obalania drzew zawieszonych. Należy 
podkreślić, że ocena ta odnosi się tylko do kontrolo-
wanych stanowisk pracy. 

Należy dodać, że z formalnego punktu widzenia 
tylko 5 było wypadkami przy pracy, których ofiarami 
byli pracownicy, tj. osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę. W pozostałych 6 wypadkach po-
szkodowanymi były osoby pozyskujące zakupione 
drewno w drodze tzw. samowyrobu, osoby samoza-
trudniające się jako podwykonawcy czy też pomaga-
jące pilarzom przy pracach ścinkowych na podstawie 
nieformalnych porozumień między sobą, bez wiedzy 
pracodawców. 

Zwiększył się odsetek pracodawców (z 4% w 2006 
do 11% w 2007 r.), którzy dopuszczają nieprzestrze-
ganie zasad bhp przy zrywce drewna stosowego. 
Nieprawidłowości stwierdzone na 35 stanowiskach 
prac zrywkowych (7% skontrolowanych) polegały na 
niezapewnieniu środków do mechanicznej zrywki 
wałków drewna stosowego, których masa znacznie 
przekraczała normy dźwigania przy ręcznych pra-
cach transportowych. Stwierdzono też eksploatację 
54 ciągników zrywkowych będących własnością 
45 pracodawców (21%) w nieodpowiednim sta-
nie technicznym. Najczęstszymi nieprawidłowościa-
mi były: niewyposażenie ciągników w osłony tylne 
kabiny, uszkodzone osłony wałów przegubowo-te-
leskopowych przekazujących napęd na wciągar-
ki linowe, stosowanie nieatestowanych lin i haków, 

wykazujących także znaczny stopień zużycia i wiąza-
nych w węzeł.

Istotne zaniedbania stwierdzono w zakresie 
właściwego przygotowania drewna do bezpiecz-
nego załadunku i wywozu ze składnic leśnych. 
Najczęstsze nieprawidłowości to: niewłaściwe legaro-
wanie mygieł, niezachowanie właściwych odstępów
i kątów nachylenia mygieł, niewłaściwe ułożenie kłód
i dłużyc, a także mygłowanie dłużyc o długościach
niedopuszczalnych do przewozu po drogach pub-
licznych. Powoduje to niejednokrotnie konieczność 
przyrzynania drewna dłużycowego w mygle lub na 
przyczepie samochodu wywozowego, co stwarza 
poważne zagrożenia wypadkowe. W tej sprawie inter-
weniował Główny Inspektor Pracy w kwietniu 2007 r.
u Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Należy zaznaczyć, że w przeważającej więk-
szości na powierzchniach roboczych prowadzony 
jest nadzór doraźny. Osobą sprawującą nadzór jest 
zwykle pracodawca pracujący wraz z zatrudnianymi 
pracownikami lub objeżdżający stanowiska pracy. 
Stwierdzono, że 21 pracodawców nie zapewniło 
odpowiedniego nadzoru nad prowadzonymi pra-
cami. Dotyczyło to 10% stanowisk pracy. Problemy 
ze sprawowaniem nadzoru występują szczególnie na 
terenach poklęskowych, gdzie wymagany jest nadzór 
stały.

Innym sposobem na brak rąk do pracy jest 
– oficjalnie potępiane – dopuszczanie przez praco-
dawców leśnych i administrację Lasów Państwowych 
do pracy „na czarno” lokalnych rolników i bezrobot-
nych pod pozorem pozyskania drewna na własny 
użytek, towarzyszenia pilarzowi w ramach pomocy 
sąsiedzkiej, odrabiania długów itp. Duża rotacja za-
trudnionych zniechęca pracodawców do ponoszenia 
zwiększonych znacznie kosztów. Ich zdaniem nie ma 
sensu inwestować w przygotowanie nowych pracow-
ników (szkolenia, profilaktyczne badania lekarskie, 
szczepienia ochronne czy wyposażenie w kosztowne 
środki ochrony indywidualnej), jeżeli istnieje duże 

Okoliczności 11 śmiertelnych i ciężkich wy-
padków przy pozyskaniu drewna, które zdarzyły się 
w kontrolowanych zul wskazują bowiem, że głów-
ną ich przyczyną było rażące naruszenie zasad 
bhp przez wykonawców tych prac, w szczególnoś-
ci stosowanie niebezpiecznych sposobów obala-
nia drzew zawieszonych, przebywanie osób nie-
uprawnionych w strefie zagrożenia podczas ścinki
i obalania, niezapewnienie na stanowiskach ścinki 
drzew sprzętu pomocniczego, jak tyczki kierunko-
we, ściągacze linowe, obracaki itp.

Podstawowym problemem pracodawców leś-
nych w ostatnich latach staje się brak wykwalifiko-
wanych pracowników do prac leśnych, zwłaszcza 
przy pozyskaniu drewna. Powodem jest migracja 
do lepiej opłacanej pracy za granicą najbardziej 
wykwalifikowanych, z długoletnim doświadczeniem 
zawodowym, pracowników leśnych. Skutkuje to 
koniecznością zatrudniania przypadkowych osób, 
zwykle bezrobotnych, które po ukończeniu kursów 
pilarzy refundowanych przez lokalne urzędy pracy 
podejmują pracę w lesie. Należy dodać, że kursy te 
organizowane są często w przyśpieszonym trybie, 
przez firmy nieposiadające odpowiednio przygoto-
wanej kadry, doświadczenia i odpowiedniej bazy 
szkoleniowej.
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prawdopodobieństwo, że czas zatrudnienia wielu 
z nich nie przekroczy np. okresu kilkuetapowych, 
oddalonych w czasie, szczepień przeciwko klesz-
czowemu zapaleniu mózgu czy okresu przydatności 
środków ochrony indywidualnej.

W ramach działań prewencyjnych inspektorzy
pracy – przy współpracy z nadleśnictwami – zorgani-
zowali 36 narad pokontrolnych, w których uczestni-
czyło 720 osób, w tym: kontrolowani przedsiębiorcy 
leśni, właściwi terenowo nadleśniczowie i przedsta-
wiciele służby bhp w tych nadleśnictwach i regio-
nalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, przedsta-
wiciele kierownictw niektórych dyrekcji regionalnych 

Lasów Państwowych i stowarzyszeń przedsiębiorców 
leśnych. W trakcie tych narad omawiano wyniki 
kontroli pracodawców leśnych, przyczyny stwier-
dzonych zaniedbań oraz sposoby i możliwości ich 
wyeliminowania. Uczestników narad zapoznawano 
m.in. ze zmianami w ustawie o Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz innych uregulowaniach prawnych intere-
sujących pracodawców. Prowadzono także kolportaż 
wydawnictw PIP, w tym: „Poradnika dla pracodawcy”, 
„Oceny ryzyka w 5-ciu krokach”, „Wytycznych dla 
inspekcji pracy w leśnictwie” i in. W wielu przypad-
kach narady połączone zostały z prezentacją odzie-
ży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków 
ochrony indywidualnej, nowych rozwiązań technicz-

Wykres 63. Pozyskiwanie drewna – naruszenia przepisów

przestrzeganie zasad bezpiecznego obalania drzew 
zawieszonych

wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze

przestrzeganie zasad bhp przy ręcznej zrywce drewna 
stosowego

przestrzeganie zasady wykonywania ścinki i obalania drzew 
przez co najmniej dwie osoby pozostające ze sobą w kontakcie

zapewnienie sprzętu pomocniczego do ścinki i obalania drzew

przestrzeganie zasad bhp podczas składowania drewna

przygotowanie stanowisk ścinki drzew

wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej

szkolenia z zakresu bhp

stan techniczny sprzętu do pozyskiwania drewna
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nych i sprzętu do prac w leśnictwie. W części nad-
leśnictw zorganizowano pokazy terenowe i szkolenia 
w zakresie bezpiecznej ścinki w warunkach szczegól-
nych zagrożeń (wiatro- i śniegołomy) oraz weryfikacje 
kwalifikacji pilarzy.

W ocenie inspektorów znacząca poprawa warun-
ków bhp przy pracach w leśnictwie wymaga:

rozwiązania problemu nierównej konkurencji
w świadczeniu usług leśnych na rzecz Lasów 
Państwowych – w przetargach na wykonanie tych 
usług bardziej konkurencyjne ceny są w stanie 
zaproponować jednoosobowe podmioty gospo-
darcze (osoby samozatrudniające się, pracujące 
na własny rachunek, spółki cywilne, których właś-
cicielami są rolnicy indywidualni) nieponoszące 
kosztów zatrudniania pracowników, niż profesjo-
nalne, dobrze wyposażone i zorganizowane, wie-
loosobowe firmy leśne;
zapewnienia możliwości zawierania wieloletnich 
kontraktów między nadleśnictwami a profesjonal-
nymi firmami leśnymi, co dawałoby tym ostatnim 
szansę rozwoju, inwestowania w lepszej jakości 
sprzęt, zmechanizowania prac ciężkich i uciążli-
wych, także polepszenia jakości świadczonych 
usług;
formalnego uregulowania sprawy kwalifikacji osób
obsługujących wielooperacyjne maszyny leśne, 
maszyny samojezdne do robót ziemnych, bu-
dowlanych i operacyjnych używanych do prac 
związanych z pozyskaniem, zrywką i wywozem 
drewna;
aktualizacji instrukcji bhp przy wykonywaniu 
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej
z roku 1997.

20. Kontrole spełniania wymagań
zasadniczych wyrobów przez
producentów i dostawców –
działania w ramach nadzoru rynku

Stosownie do zapisów ustawy z 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności, Państwowa Inspek-
cja Pracy w 2007 r. kontynuowała działania w ra-
mach nadzoru rynku wyrobów, dla których wyma-
gania określono w dyrektywach nowego podejścia. 
Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia lub 
korzystający ze środków ochrony indywidualnej,
w związku z występowaniem w środowisku pracy 
czynników szkodliwych bądź niebezpiecznych, sta-
nowią bowiem znaczącą i szczególną grupę użyt-
kowników tych wyrobów. Kontrole polegały przede 
wszystkim na sprawdzeniu, czy wyroby znajdują-
ce się w zakładach pracy spełniają zasadnicze 
wymagania bezpieczeństwa i ergonomii w zakre-
sie konstrukcji, a także inne wymagania określone

w przepisach, takie jak: oznakowanie CE, deklara-
cja zgodności, czy sposób dokonania oceny zgod-
ności. 

Kontrolami objęto wyroby podlegające rozporzą-
dzeniom Ministra Gospodarki wdrażającym do prawa 
polskiego postanowienia 7 dyrektyw nowego podej-
ścia, znajdujących się w kompetencji Państwowej 
Inspekcji Pracy (rozporządzenia w sprawie środków 
ochrony indywidualnej, maszyn i elementów bezpie-
czeństwa, urządzeń dźwigowych, sprzętu elektrycz-
nego, urządzeń spalających paliwa gazowe, urzą-
dzeń ciśnieniowych, urządzeń i systemów ochron-
nych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem). Przeprowadzono je łącz-
nie u 1138 pracodawców, którzy wyposażyli stano-
wiska pracy w maszyny i urządzenia techniczne bądź 
dostarczyli pracownikom środki ochrony indywidual-
nej wprowadzone do obrotu od 1 maja 2004 r.

Strukturę kontrolowanych wyrobów z podziałem 
na dyrektywy nowego podejścia zawiera tabela.

W ramach kontroli ukierunkowanych na monitoro-
wanie zgodności z wymaganiami kolejnych grup wy-
robów, których stosowanie wiąże się z dużym zagro-
żeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, 
szczegółowej ocenie poddano: maszyny i urządzenia 
rolnicze, maszyny pakujące oraz obuwie o cechach 
ochronnych i odzież ochronną.

Inspektorzy pracy ujawnili następujące uchybie-
nia:

w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych 
(sprawdzono 393 wyroby, zakwestionowano 54, 
tj.14%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych w zakre-

sie konstrukcji, budowy i wyposażenia m.in.: 
brak: urządzeń ochronnych, zabezpieczenia 
stref roboczych, tabliczek znamionowych 
producenta, napisów ostrzegawczych w jęz. 
polskim, znaków i barw bhp w miejscach nie-
bezpiecznych – 35 wyrobów (9%) oraz  niepra-
widłowości dotyczące instrukcji użytkowania, 
w tym: brak instrukcji bezpiecznej obsługi, 
nieprzetłumaczenie instrukcji na język polski, 
brak wymagań związanych z bezpieczną ob-
sługą – 27 wyrobów (7%),

– brak lub nieprawidłowe deklaracje zgodności, 
w tym m.in. brak wyszczególnienia wszystkich 
dyrektyw i krajowych przepisów, które powin-
ny spełniać oceniane maszyny, brak podpisów 
osób uprawnionych do wystawiania deklaracji 
zgodności – 31 wyrobów (8%),

– brak lub niewłaściwe oznakowania CE – 18 wy-
robów (5%);

Oceniono ogółem 1498 wyrobów, w tym 474
(32%) zostały zakwestionowane przez inspektorów
pracy.
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Dyrektywa Liczba kontrolowanych 
wyrobów

Odsetek wyrobów
do których zgłoszono 

zastrzeżenia

2006/95/WE sprzęt elektryczny niskonapięciowy LVD 260 47

89/686/EWG środki ochrony indywidualnej PPE 554 28

90/396/EWG urządzenia spalające paliwa gazowe GAD 18 17

95/16/WE dźwigi i ich elementy bezpieczeństwa LD 6 33

97/23/WE urządzenia ciśnieniowe PED 15 20

98/37/WE maszyny i ich elementy bezpieczeństwa MD 899 33

94/9/WE urządzenia i systemy ochronne przeznaczone 
do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ATEX 6 17

w zakresie maszyn pakujących (sprawdzono 290 
wyrobów, zakwestionowano 79, tj. 27%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych w za-

kresie konstrukcji, budowy i wyposażenia, m.in.: 
brak: osłon części ruchomych, brak oznakowa-
nia elementów przycisków sterujących, ozna-
kowania wyłączników awaryjnych, znaków 
bhp – 55 wyrobów (19%), brak lub niepra-
widłowe instrukcje użytkowania, w tym: brak 
przetłumaczenia instrukcji na język polski, 
brak informacji o emitowanym hałasie – 37 
wyrobów (13%),

– brak lub nieprawidłowe deklaracje zgodności,
w tym m.in. brak wyszczególnienia norm zhar-
monizowanych, które powinny spełniać oce-
niane maszyny – 44 wyroby (15%),

– brak lub niewłaściwe oznakowania CE – 21 
wyrobów (7%);

w zakresie innych maszyn i urządzeń technicz-
nych (sprawdzono 468 wyrobów, zakwestiono-
wano 208, tj. 44%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych, m.in.: 

brak lub nieprawidłowe urządzenia ochronne, 
niewyznaczenie stref niebezpiecznych, brak 
lub nieprawidłowe oznaczenia elementów ste-
rowniczych i wyłączników awaryjnych, brak 
identyfikacji wyrobu, brak lub niewłaściwe 
oznakowanie miejsc niebezpiecznych barwami
i znakami bhp – 133 wyroby (28%) oraz brak lub 
nieprawidłowe instrukcje użytkowania, w tym:
brak instrukcji, warunków bezpiecznej konser-
wacji i napraw, niepodanie wartości emitowa-
nego hałasu – 122 wyroby (26%),

– brak lub nieprawidłowe deklaracje zgodności,
w tym m.in. brak potwierdzenia udziału jed-
nostki notyfikowanej w procedurach oceny 
zgodności maszyny (dotyczy wybranych typów
maszyn) – 133 wyroby (28%),

– brak lub niewłaściwe oznakowania CE – 62 wy-
roby (13%);

w zakresie obuwia i odzieży ochronnej (spraw-
dzono 451 wyrobów, zakwestionowano 122, tj. 
27%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych, m.in.: 

wady konstrukcji wyrobów (np. niezgodny 
z normą sposób naszycia i zbyt mała po-
wierzchnia materiału odblaskowego w odzieży 
przeznaczonej dla pracowników, którzy po-
winni być dobrze widoczni, czy nieodporne 
na poślizg podeszwy obuwia); niekompletne 
oznaczenia informujące o rodzaju i poziomie 
ochrony przed czynnikami szkodliwymi i nie-
bezpiecznymi; brak lub nieprawidłowe instruk-
cje użytkowania, bez zaleceń i ostrzeżeń mają-
cych wpływ na bezpieczeństwo pracowników 
wyposażanych w odzież i obuwie, takich jak 
sposób dopasowania, przechowywania i kon-
serwacji, ograniczenia w stosowaniu, czy też 
brak daty ważności w sytuacji, gdy starzenie 
się wyrobu mogło przyczynić się do obniże-
nia skuteczności ochrony; nieprzetłumacze-
nie instrukcji na język polski (w większości 
przypadków dotyczyło to odzieży lub obuwia 
wyprodukowanych w innych państwach Unii 
Europejskiej lub wcześniej importowanych na 
ten rynek) - 89 wyrobów (20%), 

– brak lub wadliwe deklaracje zgodności, m. in. 
bez przywołania właściwych przepisów i norm 
zharmonizowanych z dyrektywą 89/686/EWG, 
danych pozwalających na zidentyfikowanie 
producenta oraz jednostki notyfikowanej, jeśli 
uczestniczyła ona w procesie projektowania 
lub produkcji ochron, a także wystawienie de-
klaracji przez osoby do tego nieuprawnione, 
głównie przedstawicieli handlowych czy dys-
trybutorów – 74 wyroby (16%),

– uchybienia związane z oceną zgodności, w tym
wybranie procedury oceny zgodności nieod-
powiedniej do ryzyka, przed którym środek 
zabezpiecza, brak certyfikatu oceny typu WE 
dla odzieży i obuwia o konstrukcji innej niż 
prosta (kat. II i III); brak informacji o jednostce
notyfikowanej sprawującej nadzór nad jako-

Wyniki kontroli z podziałem wg dyrektyw nowego podejścia
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ścią wyrobów o konstrukcji złożonej (kat III), 
np. odzieży chroniącej przed stężonymi che-
mikaliami – 32 wyroby (7%),

– nieprawidłowy sposób umieszczenia na wyro-
bie oznakowania znakiem CE lub brak takiego 
znaku – 21 wyrobów (5%).

W grupie obuwia i odzieży ochronnej szczegól-
nie liczne niezgodności z zasadniczymi i innymi 
wymaganiami inspektorzy pracy stwierdzili w przy-
padku wyrobów przeznaczonych dla spawaczy,
a także odzieży ostrzegawczej. Środki te były czę-
sto wytwarzane w niewielkich, różniących się między 
sobą partiach, z materiałów różnej jakości, a wpro-
wadzano je do obrotu bez potwierdzenia oceną typu
w jednostce notyfikowanej deklarowanych parame-
trów ochronnych. Ponadto w przypadku kamizelek
i kurtek ostrzegawczych producenci i importerzy nie-
jednokrotnie większą wagę przywiązywali do speł-
nienia potrzeb odbiorcy w zakresie estetyki ubrań, 
niż obowiązujących norm gwarantujących właściwą 
widzialność użytkowników.

Pozostałe kontrole 103 środków ochrony indywi-
dualnej prowadzono w ramach działań rutynowych 
oraz sprawdzania skarg i informacji wskazujących, 
że wyroby znajdujące się w przedsiębiorstwach są 
wadliwe. Zastrzeżenia wzbudziły 34 ochrony (33%). 
Stwierdzone nieprawidłowości w znacznej mierze 
pokrywały się z uchybieniami ujawnionymi w trakcie 
kontroli obuwia i odzieży ochronnej.

Jeśli oględziny wyrobów oraz analiza dostarczo-
nych dokumentów związanych z oceną zgodności 
budziły uzasadnione podejrzenia, że nie spełniają one
zasadniczych wymagań, pobierano próbki w celu 
przeprowadzenia badań w akredytowanych labo-
ratoriach. Testom poddano m.in.: 3 rodzaje obuwia 
chroniącego przed uszkodzeniami mechanicznymi 
lub działaniem substancji chemicznych sprowadzo-
nego z Włoch, kamizelkę ostrzegawczą pochodzą-
cą z Chin, obuwie bezpieczne produkcji francus-
kiej, rękawice, nieznanego pochodzenia, chroniące 
przed zagrożeniami mechanicznymi, fartuch dla spa-
waczy oraz 2 typy przenośników śrubowych produk-
cji krajowej. Wyniki badań potwierdziły zastrzeżenia 
inspektorów pracy.

W związku ze stwierdzonymi zagrożeniami dla 
zdrowia lub życia użytkowników wyrobów, inspek-
torzy pracy w trakcie prowadzonych kontroli wydali 
31 decyzji zabraniających dalszego (na okres do 
dwóch miesięcy) przekazywania: maszyn i urządzeń 
rolniczych oraz maszyn dla przemysłu spożywczego 
(11 decyzji), środków ochrony indywidualnej (7), po-
zostałych maszyn i urządzeń technicznych (13).

Wobec podmiotów odpowiedzialnych za wpro-
wadzenie do obrotu wyrobów wadliwych wszczę-
to 223 postępowania dotyczące: maszyn i urzą-
dzeń rolniczych oraz dla przemysłu spożywczego (57

postępowań), środków ochrony indywidualnej (63), 
innych maszyn i urządzeń technicznych (103). Po-
nadto okręgowi inspektorzy pracy skierowali do 
rejonowych prokuratur zawiadomienia o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa przez producen-
tów i importerów 8 wyrobów, m.in.: dwóch typów 
fartuchów skórzanych przeznaczonych dla spawa-
czy, automatu szklarskiego, maszyny do cięcia na 
gorąco wyrobów włókienniczych, maszyny pakującej 
dla przemysłu cukierniczego. Sprawy te są jeszcze
w toku. 

W przypadku pozostałych, mniej istotnych niepra-
widłowości, takich jak np. wadliwe oznakowanie wy-
robu, błędy formalne w deklaracji zgodności, niepra-
widłowości dotyczące instrukcji niemające jednak 
bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo użyt-
kowników – wnioskowano o ich dobrowolne usunię-
cie. W efekcie jeszcze w trakcie trwania czynności 
kontrolnych producenci, importerzy, odbiorcy dostaw 
wewnątrzwspólnotowych i dystrybutorzy podejmo-
wali odpowiednie kroki naprawcze dostosowujące 
wyroby do wymogów przepisów.

W 2007 r. do Państwowej Inspekcji Pracy wpły-
nęły 82 wnioski od organów celnych o opinię
w sprawie wyrobów importowanych spoza eu-
ropejskiego obszaru gospodarczego. W 49 przy-
padkach inspektorzy pracy wydali opinie negatywne
i niezgodne z wymaganiami wyroby – m. in. rękawice 
z Chin, okulary ochronne z Tajwanu, wyposażenie linii 
do produkcji okien z Chin, urządzenia do druku tkanin 
z Australii – nie zostały dopuszczone do obrotu na 
europejskim rynku.

Wraz z kontrolami inspektorzy pracy prowadzili
działania doradcze adresowane do producentów, 
dostawców i użytkowników wyrobów. Zainteresowa-
nym przedsiębiorcom udzielano porad, przekazy-
wano im bezpłatne publikacje wydane nakładem
PIP, zawierające kompendium wiedzy o zasadniczych 
wymaganiach, a także udostępniano informacje
na stronach internetowych okręgowych inspektora-
tów pracy. Istotną rolę w działalności edukacyjnej 
spełniają targi i wystawy branżowe uwzględnia-
jące problematykę nadzoru rynku (np. podczas kon-
ferencji towarzyszących  targom „Innowacje – Tech-
nologie – Maszyny”, które odbyły się w czerwcu
2007 r. w Poznaniu, przedstawiono wynikające z dy-

Warto podkreślić, że działania podejmowane 
wspólnie przez Państwową Inspekcję Pracy i organy 
celne są szybką i przynoszącą znaczne efekty for-
mą eliminowania wyrobów wadliwych. Negatywna 
opinia inspektora pracy powoduje bowiem zatrzy-
manie całych dostaw środków ochrony indywi-
dualnej lub maszyn zanim trafią one do zakładów 
pracy. 
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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

zabezpieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami 
mechanicznymi

stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników

zabezpieczenie i oznakowanie stref i miejsc niebezpiecznych

prowadzenie robót ziemnych i w wykopach zgodnie
z przepisami bhp

prowadzenie prac na wysokości zgodnie z przepisami bhp

praca na rusztowaniach wykonanych niezgodnie z przepisami 
bhp

% budów, na których naruszono przepisy 0          20         40          60         80         100 

2007

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

2006

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   

balustrady na rusztowaniach
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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-
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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.



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2007 r.

124

– 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

   % zakładów, w których naruszono przepisy   0     10   20       30       40
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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

   % zakładów, w których naruszono przepisy    0    10       20       30      40     50
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

% zakładów, w których stwierdzono naruszenia przepisów

Wykres 70. Organizmy genetycznie zmodyfikowane – zamknięte użycie GMO – naruszenia przepisów
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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-

Wykres 71. Produkty biobójcze – naruszenia przepisów  

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.
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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.
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Wykres 73. Szkolenie w dziedzinie bhp – naruszenia przepisów

% pracodawców naruszających przepisy

2006

0          10          20         30         40          50 

poddanie instruktażowi ogólnemu pracowników 
podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem 

pracownikami

dokumentowanie szkolenia wstępnego zgodnie z ustalonym 
wzorem

poddanie pracowników instruktażowi stanowiskowemu

poddanie pracowników instruktażowi ogólnemu

dostosowanie programów szkoleń do rodzajów i warunków prac 
wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy

ustalona przez pracodawcę częstotliwość szkoleń okresowych   

przestrzeganie terminów szkoleń okresowych

konsultacje z pracownikami zagadnień dot. szkoleń

przestrzeganie terminów przeprowadzania pierwszych szkoleń 
okresowych

posiadanie programów szkoleń

2007

– brak zainteresowania problematyką szkoleń 
wśród pracodawców (traktują oni szkolenia jako 
uciążliwą konieczność) i przyzwalanie pracowni-
kom na omijanie przepisów w tym zakresie;

– traktowanie szkolenia tylko w kategorii kosztów, 
co przekłada się na złą jego jakość (dokonuje 
się wyboru najtańszych usług, łączy się dużą 
liczbę pracowników z różnorodnych stanowisk 
pracy w jedną grupę i prowadzi się dla niej 
szkolenie według jednego programu);

– nieznajomość przepisów prawa pracy, a także ich 
lekceważenie;

– brak należytej kontroli procesu szkolenia przez 
osoby, którym zlecono wykonywanie zadań służ-

by bhp w zakładzie pracy (szczególnie w małych 
zakładach pracy);

– duża rotacja pracowników;
– brak ustanowionego nadzoru merytorycznego 

nad jakością szkolenia w dziedzinie bhp.

Duża skala naruszeń przepisów uzasadnia po-
trzebę dalszego systematycznego sprawdzania wy-
pełniania obowiązków w tym zakresie, z równocze-
snym zintensyfikowaniem działań promocyjnych, 
przybliżających wymagania dotyczące procesu szko-
lenia, a także wskazujących na korzyści płynące
z rzetelnego wyszkolenia pracowników.




