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1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
w zakładach charakteryzujących się 
największym nasileniem zagrożeń 
zawodowych (wzmożony nadzór)

W 2004 r. PIP objęła programem wzmożonego 
nadzoru (zaplanowanym na 3 lata) – 92 zakłady, 
charakteryzujące się wysokimi przekroczeniami 
norm czynników szkodliwych dla zdrowia, znaczną 
liczbą chorób zawodowych oraz wysokimi wskaź-
nikami wypadkowości. Z grupy tej zostało w roku 
sprawozdawczym 76 zakładów, zatrudniających 
81,7 tys. pracowników (w tym 15,7 tys. kobiet
i 62 pracowników młodocianych). W odniesieniu do 
16 zakładów zrezygnowano ze wzmożonego nad-
zoru: z powodu ogłoszenia upadłości (2 zakłady), 
zmian w strukturze organizacyjnej i przeniesienia 
całej produkcji za granicę (2 zakłady) oraz – co 
zasługuje na szczególne podkreślenie – poprawy 
warunków pracy (12 zakładów).

Z ustaleń inspektorów wynika, że w 2006 r.
w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi 
ze środowiskiem i uciążliwością pracy oraz czyn-
nikami mechanicznymi (związanymi z maszynami 
szczególnie niebezpiecznymi) pracowało w ww. za-
kładach łącznie 31,9 tys. osób, tj. około 40% ogółu 
zatrudnionych (w 2005 r. ponad 32 tys., tj. ok. 37% 
zatrudnionych, a w 2004 roku – 41 tys. osób, czyli 
43% zatrudnionych). W większości zakładów pra-
cownicy byli narażeni na działanie kilku czynników 
szkodliwych jednocześnie.

Stan wypadkowości w zakładach objętych w la-
tach 2004–2006 wzmożonym nadzorem przedsta-
wiono w tabeli:

Wypadki przy pracy w latach 2004–2006

Wyszczególnienie
Rok

2004 2005 2006

liczba wypadków 
ogółem, w tym: 2 087 2 053 1 981

śmiertelnych 6 10 8

ciężkich 23 17 10

wskaźnik 
częstotliwości 21,8 23,4 24,2

Należy zaznaczyć, że tylko w 4 zakładach obję-
tych w roku 2006 wzmożonym nadzorem nie odno-
towano wypadków przy pracy. 

Znaczna była także zapadalność na choroby 
zawodowe. W 2006 r. stwierdzono w tych zakładach 
144 choroby zawodowe, w tym 87 (61%) u emery-
tów i rencistów. Podobnie jak w latach poprzednich, 
dominowała pylica płuc (76 przypadków) oraz
uszkodzenie słuchu (33). Roczny wskaźnik zacho-
rowalności (liczba chorób zawodowych w prze-

liczeniu na 100 tys. pracowników) wyniósł 177. 
Taka struktura chorób zawodowych potwierdza, że 
nadmierny hałas oraz pyły przemysłowe w dal-
szym ciągu stanowią w wielu zakładach główne 
zagrożenia zawodowe. Szczegółowe dane nt. licz-
by chorób zawodowych w zakładach objętych wzmo-
żonym nadzorem w latach 2004–2006 zawarto
w tabeli.

Choroby zawodowe stwierdzone
w latach 2004–2006 w zakładach objętych 

wzmożonym nadzorem

Wyszczególnienie
Rok

2004 2005 2006

liczba chorób ogółem 201 125 144

uszkodzenie słuchu 61 33 33

zespół wibracyjny 7 7 5

pylice płuc 105 65 76

choroby skóry 1 3 3

roczny wskaźnik 
zachorowalności 210 143 177

liczba chorób 
stwierdzonych
u emerytów i rencistów

159 81 87

Informacje nt. najważniejszych nieprawidłowo-
ści stwierdzonych podczas kontroli przedstawiono 
na wykresie.

Analiza wyników kontroli wskazuje, że w ciągu 
3 lat nastąpiła w zakładach objętych wzmożonym 
nadzorem poprawa w zakresie: zatrudniania pra-
cowników w warunkach narażenia na działanie 
czynników szkodliwych, prowadzenia i organi-
zacji transportu wewnątrzzakładowego, stanu 
wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia oraz eks-
ploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, acz-
kolwiek skala nieprawidłowości jest nadal znaczna. 
W ostatnim etapie realizacji planu długofalowego 
odnotowano również pozytywne tendencje w sfe-
rze magazynowania i składowania materiałów oraz 
przygotowania pracowników do pracy. W dalszym 
ciągu jednak nie osiągnięto poprawy w zakresie 
dostosowania maszyn i urządzeń technicznych 
do wymogów bhp. Najczęściej stwierdzano brak 
osłon, niesprawne lub niewłaściwie oznaczone i usy-
tuowane wyłączniki bezpieczeństwa, brak doku-
mentacji technicznej i eksploatacyjnej. Przyczyną 
jest przede wszystkim niedostatek środków finan-
sowych na modernizacje czy też zakup nowych, 
bezpieczniejszych maszyn i urządzeń.



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2006 r.

��

Wykres 22. Zakłady charakteryzujące się największym nasileniem zagrożeń zawodowych – naruszenia przepisów

przygotowanie pracowników do pracy

magazynowanie i składowanie

stan pomieszczeń higienicznosanitarnych

prowadzenie i organizacja transportu wewnątrzzakładowego

stan wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia

zatrudnianie pracowników w warunkach narażenia na działanie 
czynników szkodliwych

stan budynków i pomieszczeń pracy

eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

prowadzenie procesów technologicznych

dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych do wymogów bhp

    2006          2005          2004
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Wszyscy kontrolowani w 2006 r. pracodawcy 
przeprowadzili ocenę ryzyka zawodowego i tylko 
w 10 zakładach ta ocena była niepełna. Należy 
podkreślić, że w 98% skontrolowanych zakładów 
pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawo-
dowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Po-
nadto, jeśli przeprowadzona ocena wykazała ryzyko 
niedopuszczalne, pracodawcy podejmowali dzia-
łania korygujące lub zapobiegawcze na stanowi-
skach pracy (75% zakładów).

W 74 zakładach funkcjonowała służba bhp,
a w 50 – społeczna inspekcja pracy. Komisje bez-
pieczeństwa i higieny pracy powołano w 56 zakła-
dach, czasem nawet w zakładach, w których stan 
zatrudnienia nie nakładał na pracodawcę takiego 
obowiązku. W 80% kontrolowanych przedsiębiorstw 
dokonywany był przegląd stanowisk pracy oraz 
okresowe oceny stanu bhp. Mimo to poziom bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników nadal 
nie był zadowalający.

Inspektorzy PIP, w ramach działalności prewen-
cyjnej, ukierunkowywali pracodawców, wskazując 
im obszary największych zagrożeń oraz udzielając 
konsultacji w zakresie poprawy warunków pracy. 
Promowali także wdrażanie systemów zarządza-
nia bezpieczeństwem pracy, bowiem z praktyki 
wynika , że systemowe podejście do zarządzania 
bhp jest to skuteczny sposób na poprawę stanu 
bezpieczeństwa pracy. Najlepszych przykładów 
pozytywnych działań w tym zakresie dostarczają 
przedsiębiorstwa, które uzyskały certyfikat sys-
temu zarządzania bezpieczeństwem pracy, jak 
np. Kopalnia Węgla Kamiennego „MURCKI” w Ka-
towicach. Do wdrażania ww. systemów przystąpi-
ły także inne zakłady, m.in. KWK „BIELSZOWICE”
w Rudzie Śląskiej, KWK „POKÓJ” w Rudzie Śląskiej, 
czy też Zakład Górniczy „PIEKARY” w Piekarach 
Śląskich. W ocenie inspektorów pracy przyczyny 
istniejących nieprawidłowości tkwią nie tylko – jak 
wskazali sami pracodawcy – w braku środków fi-
nansowych na niezbędne remonty (modernizacje), 
przy jednoczesnym braku rozwiązań prawnych za-
chęcających do inwestowania w bezpieczeństwo 
i higienę pracy (ulgi podatkowe; kredyty ZUS oraz 
niższe składki ZUS), ale również w nieznajomości,
a nawet lekceważeniu przepisów i zasad bhp oraz 
zbyt małym zatrudnieniu powodującym problemy 
organizacyjne.

Ze względu na skalę zagrożeń występujących 
w zakładach objętych wzmożonym nadzorem ko-
nieczne jest:
�� prowadzenie w tej grupie przedsiębiorstw dal-

szych kontroli;
�� rozpowszechnianie poradników z zakresu do-

brych praktyk, oceny ryzyka zawodowego, za-
grożeń wynikających z występowania czynników
szkodliwych i niebezpiecznych oraz sposobów 
przeciwdziałania im;

�� zintensyfikowanie przedsięwzięć profilaktyczno-
promocyjnych, adresowanych w szczególności 
do kadry kierowniczej, służb bhp i organizacji 
związkowych.

2.  Energetyka zawodowa – zapobieganie 
upadkom z wysokości

Kontrolami objęto zakłady energetyki zawodo-
wej (elektrownie, elektrociepłownie, elektroenerge-
tyczne spółki przesyłu, rozdziału i dystrybucji energii 
elektrycznej), w których podczas budowy, przebu-
dowy, remontu urządzeń lub sieci energetycznych, 
czy też pomieszczeń w obiektach budowlanych 
– wykonywane były prace na wysokości.

Inspektorzy przeprowadzili kontrole u 209 pra-
codawców, którzy zatrudniali, na terenie 63 zakła-
dów energetyki zawodowej, 5,8 tys. pracowników 
wykonujących prace na wysokości. Z wymienionej 
liczby pracodawców, 173 reprezentowało sektor ma-
łych i średnich przedsiębiorstw specjalizujących się
w montażu i wykonywaniu remontów urządzeń oraz 
sieci energetycznych (były to więc firmy zewnętrz-
ne, świadczące usługi na rzecz zakładów energe-
tycznych). 

Ujawnione w toku czynności kontrolnych naru-
szenia prawa polegały najczęściej na niestosowaniu 
środków ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokości, braku odpowiednich pomostów robo-
czych i balustrad, a także na nieprawidłowościach 
w zakresie montażu, demontażu i eksploatacji 
rusztowań. Szczegółowe dane przedstawiono na 
wykresach.

Podsumowując wyniki kontroli, można ocenić, 
iż zdecydowanie lepszy stan bhp odnotowano
u pracodawców, którzy w przeszłości byli już 
kontrolowani przez inspektorów pracy, co dowo-
dzi skuteczności działań PIP.

Natomiast wśród firm kontrolowanych po raz 
pierwszy, najwięcej nieprawidłowości dotyczy tzw. 
mikroprzedsiębiorstw (tj. zatrudniających do 9 pra-
cowników). 

Szczególnie niepokoi fakt, że aż 40% kontrolo-
wanych pracodawców nie przydzieliło pracownikom 
wykonującym prace na wysokości – wymaganych 
środków ochrony indywidualnej (szelek z linką bez-
pieczeństwa, hełmów ochronnych), oraz że u ponad 
1/3 pracodawców stwierdzono niestosowanie ww. 
środków przez pracowników, mimo że zostały im 
przydzielone (problem dotyczył m.in. wykonywania 
prac z koszy podnośników samochodowych wy-
magających wychylania się poza obręb balustrady 
pomostu roboczego).
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W ocenie inspektorów pracy stwierdzone niepra-
widłowości wynikają zwłaszcza z:
– organizowania (przez kierowników robót i mistrzów 

budowlanych) stanowisk pracy na wysokości z po-
minięciem wymagań bhp obowiązujących przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

– braku współdziałania (w zakresie bhp) wszyst-
kich uczestników procesu budowlanego w przy-
padkach, gdy jednocześnie w tym samym miej-
scu wykonują pracę osoby zatrudnione przez 
różnych pracodawców,

– niedostatecznej świadomości zagrożeń, zarów-
no u pracodawców, jak i pracowników;

– lekceważenia wymogów dot. środków ochrony 
indywidualnej i zbiorowej,

– dążenia pracodawców do uzyskania maksy-
malnego zysku, bez poszanowania istniejącego 
porządku prawnego,

– eksploatowania starego, zdekapitalizowanego 
parku maszynowego, niespełniającego minimal-
nych wymagań w zakresie bhp.

Wykres 24. Energetyka zawodowa – rusztowania i ruchome podesty robocze – naruszenia przepisów

wyznaczenie i ogrodzenie strefy niebezpiecznej przed montażem lub 
demontażem rusztowania

piony komunikacyjne pomiędzy poziomami pomostów rusztowania

kotwienie rusztowania do stałych elementów konstrukcji

uziemienie i instalacja piorunochronna rusztowań metalowych

posadowienie rusztowania na podłożu

montaż i demontaż rusztowań przez osoby nieposiadające 
wymaganych uprawnień oraz bez odpowiednich zabezpieczeń

obarierowanie pomostów rusztowania

wypełnienie właściwymi pomostami powierzchni roboczych 
rusztowania

montaż, demontaż i eksploatacja rusztowań zgodnie
z postanowieniami instrukcji producenta albo projektem 

indywidualnym

eksploatowanie rusztowań
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Wykres 23. Energetyka zawodowa – prace na wysokości – naruszenia przepisów

zamocowanie do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia 
samohamującego linki szelek bezpieczeństwa podczas 

przemieszczania stanowiska pracy w pionie

zabezpieczanie balustradami stanowisk pracy na wysokości

stosowanie pomostów roboczych niespełniających wymagań 
bezpieczeństwa pracy

badania lekarskie

szkolenia bhp

zastosowanie innych środków ochrony pracowników przed upadkiem 
z wysokości w przypadku gdy stosowanie balustrad było niemożliwe 

lub nieuzasadnione

uwzględnienie w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych prac 
wykonywanych na wysokości
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Natomiast kontrolowani pracodawcy (świadczą-
cy usługi na rzecz zakładów energetyki zawodowej) 
wskazywali przede wszystkim na:
– duże tempo prowadzenia robót remontowych 

urządzeń energetycznych, wymuszane przez in-
westorów z elektrowni i elektrociepłowni,

– brak na rynku pracy osób z odpowiednim przy-
gotowaniem zawodowym, co wymusza zatrud-
nianie pracowników nieposiadających wymaga-
nej wiedzy i umiejętności,

– słabą kondycję finansową swoich firm.
Duża liczba nieprawidłowości z zakresu bhp 

usunięta już w trakcie kontroli na skutek decyzji 
inspektora pracy (62%) wskazuje jednak na to, 
że przyczyny, wbrew przytoczonej wyżej opinii 
pracodawców, nie wynikały głównie z powodów 
ekonomicznych, lecz z bagatelizowania zagrożeń 
i zaniedbywania obowiązków określonych w prze-
pisach prawa pracy.

Skala i rodzaj stwierdzonych naruszeń wyma-
gają – obok prowadzenia bieżącej działalności kon-
trolnej – wzmocnienia działań prewencyjno-pro-
mocyjnych adresowanych do małych i średnich 
pracodawców z branży. Powinno to przynieść efekt 
w postaci ograniczenia zagrożeń zawodowych i po-
prawy stanu przestrzegania prawa.

3. Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy
w przemyśle rolno-spożywczym 
– zakłady młynarskie

W ostatnim roku 3-letniego programu kontroli 
zakładów przemysłu spożywczego, oceniono stan 
bezpieczeństwa pracy w 196 zakładach młynar-
skich, zatrudniających 3,3 tys. pracowników. Były to 
głównie mikroprzedsiębiorstwa (59%), należące do 
sektora prywatnego (98%).

Najpoważniejszym zagrożeniem w zakładach 
przetwórstwa zboża jest możliwość wybuchu pyłu. 
Szacuje się, że w 70% młynów – na ścianach, sufi-
tach, podłogach oraz na maszynach i instalacjach 
osiada pył, wskutek nieszczelności urządzeń trans-
portowych i zbiorników mąki (zboża). Nadmierne 
stężenie pyłów pochodzenia roślinnego stwarza 
realne zagrożenie ich wybuchu. Mimo to więk-
szość kontrolowanych pracodawców (jak wskazują 
dane zawarte na wykresie) nie wyznaczyła stref 
zagrożenia wybuchem i nie posiadała dokumentu 
zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybu-
chem. Ponadto, jak ustalili inspektorzy, sprzątanie 
pomieszczeń z osiadającego pyłu odbywało się 
niesystematycznie.

W strefach zagrożenia wybuchem często eksplo-
atowano urządzenia i instalacje elektryczne w nie-
właściwym stanie technicznym. Kontrole wykaza-

ły, że wielu pracodawców nie dokonało okresowych 
przeglądów urządzeń i instalacji elektrycznych,
a przede wszystkim nie zapewniło wykonania po-
miarów skuteczności ochrony przed dotykiem bez-
pośrednim i pośrednim.

W blisko 2/3 kontrolowanych zakładów eksplo-
atowano aż 443 maszyny i urządzenia technicz-
ne niewyposażone w odpowiednie urządzenia 
ochronne, w szczególności osłony ruchomych czę-
ści układów napędowych: przekładni pasowych, 
przekładni pasowo-klinowych, wałów napędowych, 
sprzęgieł elastycznych i przenośników ślimako-
wych (większość brakujących osłon znajdowała 
się obok eksploatowanych maszyn, wystarczyło je 
tylko zamontować).

Ponadto stwierdzono szereg innych nieprawi-
dłowości, mających istotne znaczenie z punktu 
widzenia bhp. Dotyczyły one np. stanu techniczne-
go urządzeń (19% zakładów); stanu technicznego 
dróg, przejść komunikacyjnych i ramp (17%); za-
pewnienia co najmniej 0,75 m odległości pryzm od 
ścian (28%); odzieży i obuwia roboczego (26%); 
szkoleń pracowników w zakresie bhp (31%); profi-
laktycznych badań lekarskich (26%); dodatkowych 
uprawnień kwalifikacyjnych pracowników (11%); 
szkoleń pracodawców w zakresie bhp (25%).

Wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidłowo-
ści inspektorzy wymieniają zwłaszcza niedostatecz-
ną znajomość przepisów prawa, lekceważenie za-
grożeń (zarówno przez pracowników, jak i osoby 
nadzorujące pracę), a także trudności finansowe 
firm młynarskich borykających się z ostrą konkuren-
cją na rynku i nierzetelnością odbiorców produktów, 
którzy długoterminowo zalegają z płatnościami, 
uniemożliwiając w ten sposób – zwłaszcza małym 
młynom – prawidłowe funkcjonowanie.

Należy podkreślić, że podczas 3-letnich kontroli 
prowadzonych w zakładach przemysłu spożywcze-
go o zróżnicowanym profilu działalności (przetwór-
stwo owoców i warzyw w 2004 r., mleka – 2005 r.
i zboża w 2006 r.) stwierdzono podobne narusze-
nia przepisów prawa pracy. Występowanie wielu 
zagrożeń, w tym stanowiących potencjalne źródła 
wypadków przy pracy, jest m.in. konsekwencją nie-
respektowania przez pracodawców obowiązku do-
konywania oceny ryzyka zawodowego. W 67% za-
kładów przetwarzających owoce i warzywa, w 77%
– przetwarzających mleko i w 65% zakładów prze-
twarzających zboże – w ogóle nie przeprowadzono 
oceny ryzyka zawodowego. Jednak nawet w zakła-
dach, w których dokonano ww. oceny, w wielu przy-
padkach sposób jej przeprowadzenia budził zastrze-
żenia inspektorów. Uchybienia polegały głównie
na nieuwzględnieniu wszystkich istotnych zagrożeń 
wynikających ze specyfiki pracy na poszczególnych 
stanowiskach oraz niezapewnieniu udziału w ocenie 
ryzyka przedstawicieli pracowników zatrudnionych 
na ocenianym stanowisku pracy.
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Wiele nieprawidłowości dotyczyło obiektów i po-
mieszczeń pracy; uchybienia te były jednak bardzo 
zróżnicowane, przy czym najbardziej niekorzystny 
stan stwierdzono w firmach młynarskich. Należy 
zauważyć, że zakłady przemysłu owocowo-warzyw-
nego oraz mleczarnie – w związku z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej i koniecznością dostoso-
wania się do wymogów unijnych – inwestują także
w poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pra-
cy. Natomiast w młynarstwie nie widać oznak po-
prawy – w 83% skontrolowanych młynów nie pro-
wadzono żadnych inwestycji (były to z reguły 
zakłady małe).

Analiza wyników 3-letnich kontroli wskazuje
w szczególności na konieczność rozszerzenia dzia-
łalności informacyjno-doradczej, adresowanej do 
zakładów branży spożywczej, zwłaszcza w zakresie 
oceny ryzyka zawodowego i dochodzeń powypad-
kowych oraz dostosowania maszyn do wymogów 
minimalnych. Ponadto niezbędne jest: dostosowa-
nie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z 27 czerwca 1997 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, 
przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia 
roślinnego – do rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w kierunku ujednolicenia wymogów.

4.  Przestrzeganie prawa pracy,
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy 
w mikroprzedsiębiorstwach
(tj. firmach o zatrudnieniu
do 9 pracowników) produkujących 
wyroby z surowców metalicznych

Kontrole przeprowadzono w 1131 mikroprzed-
siębiorstwach, zatrudniających łącznie 5,2 tys. pra-
cowników, w tym 557 kobiet i 166 młodocianych.

Kontrole w zakresie praworządności w stosun-
kach pracy wykazały naruszenia prawa polegające 
zwłaszcza na nieudzieleniu pracownikom pisemnej 
informacji o warunkach zatrudnienia (51% pracodaw-
ców), nieprowadzeniu ewidencji czasu pracy (16%) 
oraz nieudzieleniu urlopów wypoczynkowych (11%). 
Pracodawcy, tłumacząc te nieprawidłowości wskazy-
wali na zbytni formalizm przepisów dot. sporządzania 
dokumentacji pracowniczej oraz trudności w inter-
pretacji przepisów, zwłaszcza w zakresie urlopów 
wypoczynkowych. Zwraca uwagę również wysoki 
(20%) odsetek pracodawców, u których stwierdzono 
niewypłacanie wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych. Pozostałe naruszenia w sferze praw-
nej ochrony pracy miały charakter incydentalny.

Liczne nieprawidłowości ujawniono w toku kon-
troli problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy 
(szczegółowe dane zawiera wykres).

Wykres 25. Zakłady młynarskie – naruszenia przepisów

zapewnienie wentylacji odciągowej przy stacjonarnych maszynach
i urządzeniach, przy eksploatacji których występuje wydzielanie pyłu

podłączenie maszyn i urządzeń do instalacji odprowadzającej ładunki 
elektrostatyczne

wyposażenie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
w automatyczny hamulec i blokadę ruchu

 
badania i pomiary czynników szkodliwych

eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych

magazynowanie materiałów

zabezpieczenie otworów w stropach

wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem

wyposażenie urządzeń w odpowiednie urządzenia ochronne

przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego
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Zwraca uwagę wysoki odsetek przedsiębiorstw, 
w których eksploatowano maszyny niewyposażone 
w odpowiednie urządzenia ochronne, częsty brak 
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporaże-
niowej przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim 
użytkowanych urządzeń i instalacji elektrycznych, 
nieprzeprowadzanie badań i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Brak identyfikacji zagrożeń jest podstawo-
wym źródłem innych nieprawidłowości (jak np. 
nieokreślanie prac szczególnie niebezpiecznych 
oraz wymagań bhp, jakie powinny być spełnione 
przy ich wykonywaniu). 

Na niewłaściwe warunki pracy niewątpliwie miał 
wpływ wysoki odsetek przedsiębiorstw, w których 
pracodawcy nie zapewnili wykonywania zadań 
służby bhp, a także wysoki odsetek pracodawców, 
którzy nie odbyli szkolenia w dziedzinie bhp.

Pracodawcy jako przyczyny tych nieprawidło-
wości wskazują najczęściej:
– ciągłe zmiany przepisów i trudności w ich inter-

pretacji,
– brak dostatecznych środków finansowych –

małą opłacalność prowadzonej działalności i wy-
sokie koszty związane z realizacją obowiązków 
określonych w przepisach prawa pracy, m.in. 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia, pomiarów skuteczności ochrony prze-
ciwporażeniowej, profilaktycznych badań lekar-
skich, szkoleń w dziedzinie bhp,

– nieuczciwą konkurencję w związku z rozsze-
rzającym się zjawiskiem zatrudniania „na
czarno”.
W ocenie inspektorów pracy przyczyny tkwią 

zwłaszcza w:
– małej znajomości przepisów prawa pracy przez 

pracodawców i korzystanie przez nich tylko
w ograniczonym stopniu z pomocy lub konsul-
tacji osób oraz jednostek wyspecjalizowanych
w zakresie prawa pracy,

– nieznajomości zagrożeń zawodowych wystę-
pujących w procesach produkcyjnych lub ich 
lekceważeniu – zarówno przez pracodawców, 
jak i pracowników,

– braku należytej dbałości pracodawców o prze-
prowadzanie remontów (konserwacji) obiektów 
i pomieszczeń pracy, dróg komunikacyjnych, 
eksploatowanych maszyn i urządzeń oraz środ-
ków transportu zakładowego,

– dążeniu do maksymalnego ograniczenia kosz-
tów prowadzonej działalności, poprzez:
� wyposażanie stanowisk pracy w maszyny

i urządzenia wykonane we własnym zakresie 
lub w zakładach rzemieślniczych, często nie-
spełniające wymogów bezpieczeństwa,

� niezlecanie wykonania badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia oraz po-
miarów skuteczności ochrony przeciwpo-
rażeniowej przed dotykiem bezpośrednim
i pośrednim;

Wykres 26. Mikroprzedsiębiorstwa produkujące wyroby z surowców metalicznych – naruszenia przepisów

magazynowanie

zaplecze higienicznosanitarne

służba bhp

urządzenia i instalacje energetyczne

szkolenie pracodawców w zakresie bhp

szkolenie pracowników w zakresie bhp

ocena ryzyka zawodowego

czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe

maszyny i urządzenia techniczne

stanowiska i procesy pracy
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� dopuszczanie do pracy pracowników nie-
przeszkolonych w dziedzinie bhp i niepodda-
nych badaniom lekarskim,

� nieewidencjonowanie przepracowanego cza-
su pracy (w tym w godzinach nadliczbowych) 
oraz minimalizację poziomu zatrudnienia.

W związku z wysoką skalą stwierdzonych naru-
szeń prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przeprowadzone zostaną w tej grupie przed-
siębiorstw ponowne kontrole. Wspomagane one 
będą działaniami promocyjno-edukacyjnymi mają-
cymi na celu podwyższenie poziomu świadomości 
prawnej pracodawców oraz pracowników.

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

Zgodnie z programem działań długofalowych 
na lata 2004–2006, w ostatnim roku sprawdzono 
prawidłowość oceny i dokumentowania ryzyka za-
wodowego w 297 zakładach zajmujących się pro-
dukcją części i akcesoriów do pojazdów samocho-
dowych i ich silników. Firmy tej branży, podobnie
jak zakłady kontrolowane w poprzednich latach
(2004 r. – produkujące wyroby z surowców nieme-
talicznych; 2005 r. – produkujące metalowe wyroby 
gotowe) charakteryzują się wysokimi wskaźnikami 
częstości wypadków przy pracy oraz zapadalności 
na choroby zawodowe. Naruszenia prawa stwier-
dzone przez inspektorów pracy przedstawiono na 
wykresie.

Analiza wyników kontroli w zakładach produku-
jących części i akcesoria do pojazdów samochodo-
wych i ich silników wskazuje, że na newralgicznych 
etapach oceny ryzyka zawodowego wystąpił po-
dobny stopień zaniedbań, jaki stwierdzono w bran-
żach kontrolowanych poprzednio. Jednocześnie 
wyższa była skala nieprawidłowości polegających 
na niezebraniu przez pracodawców wszystkich 
informacji potrzebnych do rzetelnego przeprowa-
dzenia procesu oceny ryzyka. Zaznaczyć należy, 
że w dużej mierze były to podstawowe informacje 
o faktycznym wyposażeniu maszyn, występujących 
czynnikach szkodliwych lub uciążliwych czy sposo-
bie wykonywania pracy na danym stanowisku, bez 
których dokonanie prawidłowej oceny ryzyka jest 
niemożliwe. 

Uchybienia w planowaniu działań służących 
ograniczeniu ryzyka zawodowego ujawniono w co

drugim zakładzie produkującym części i akcesoria 
do pojazdów samochodowych i ich silników. Za-
planowane przedsięwzięcia nie miały zwykle cha-
rakteru działań długofalowych, ukierunkowanych
na wymianę parku maszynowego lub zmianę tech-
nologii. Najczęściej dotyczyły bieżącej modernizacji 
posiadanego wyposażenia technicznego lub zmia-
ny organizacji pracy.

Podkreślić jednak należy, że pracodawcy kontro-
lowani w 2006 r. lepiej wywiązywali się z obowiązku 
informowania pracowników o ryzyku zawodowym. 
Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w pra-
wie co piątej firmie, co wyróżnia je zdecydowanie 
na tle branż skontrolowanych w latach 2004 i 2005 
(wówczas odpowiednio 32% i 33%).

Według pracodawców przyczynami stwierdzo-
nych nieprawidłowości są przede wszystkim:
– brak „skutecznych motywatorów” do sporządza-

nia precyzyjnej oceny ryzyka zawodowego oraz 
wdrażania odpowiednich środków zapobiegaw-
czych,

– zwiększenie kosztów prowadzenia działalności, 
na skutek zlecania oceny ryzyka zawodowego 
osobom lub firmom zewnętrznym (poniesione 
wydatki traktowane są jako dodatkowe koszty 
pracy i dlatego przeprowadzenie oceny jest 
zwykle czynnością jednorazową),

– trudna sytuacja ekonomiczna, niepozwalająca 
na podejmowanie działań zapobiegawczych 
(zaplanowane działania nie są realizowane),

– wysokie koszty szkolenia w zakresie oceny 
ryzyka zawodowego przeprowadzanego przez 
jednostki szkoleniowe.
W ocenie inspektorów pracy, na skalę naruszeń 

prawa w omawianym obszarze rzutują:
– brak zrozumienia celowości oceny ryzyka zawo-

dowego, która powinna służyć do podejmowa-
nia działań eliminujących lub ograniczających 
jego poziom (pracodawcy traktują przeprowa-
dzenie oceny ryzyka zawodowego tylko jako 
spełnienie formalnego wymogu),

– niewystarczające zaangażowanie pracodawcy 
lub ekspertów spoza zakładu w przeprowadze-
nie oceny ryzyka zawodowego, przejawiające 
się nieuwzględnianiem wszystkich wymaganych 
etapów oceny, niestosowaniem niezbędnych 
narzędzi czy niezebraniem wymaganej doku-
mentacji, o czym świadczy duża liczba błędów 
merytorycznych popełnianych podczas identyfi-
kacji zagrożeń i szacowania ryzyka,

– korzystanie z gotowych, szablonowych kart oce-
ny ryzyka zawodowego, niedostosowanych do 
panujących w zakładzie warunków pracy,

– nieuwzględnianie strat wynikających ze zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych, zaistniałych w za-
kładzie pracy, do wyciągnięcia wniosków w spra-
wie niezbędnych działań profilaktycznych.

Problemem dla pracodawców jest nadal iden-
tyfikacja wszystkich zagrożeń występujących na 
stanowisku pracy, nawet jeśli już niejednokrotnie ich 
aktywacja doprowadziła do wypadków przy pracy.
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Wykres 27. Ocena ryzyka zawodowego – naruszenia przepisów

Ustalenia inspektorów uzasadniają stwierdzenie, 
że ocena ryzyka zawodowego nie jest przeprowa-
dzana pod kątem działań profilaktycznych, lecz 
traktowana jedynie jako spełnienie formalnego 
wymogu (określonego przepisami bhp, a egzekwo-
wanego w przypadku ewentualnej kontroli PIP). Pra-
codawcy nie dostrzegają bezpośredniego związku 
między wynikami tej oceny a warunkami pracy w za-
kładzie; wszystkie obowiązki nałożone przepisami 

traktują w istocie odrębnie, nie zauważając, że przy 
odpowiednim zaangażowaniu składają się one na 
system poprawnie działający i przynoszący wymier-
ne efekty w postaci zaangażowania pracowników
w sprawy bhp, zmniejszenia wypadkowości, a nawet 
zredukowania wysokości składki ubezpieczeniowej.

Takie sformalizowane podejście do zagadnień 
oceny ryzyka w praktyce rodzi negatywne skut-
ki. W ponad połowie zakładów o znacznym stopniu 

dopuszczalność ryzyka zawodowego

oszacowanie poziomu ryzyka zawodowego

ocena ryzyka zawodowego

przygotowanie oceny ryzyka zawodowego

informowanie pracowników o ryzyku zawodowym

informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego

działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego

identyfikacja zagrożeń

produkcja części i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych i ich silników (2006)

produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
z wyłączeniem maszyn i urządzeń (2005)

produkcja wyrobów z surowców 
niemetalicznych (2004)
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Branża
Wskaźnik częstości 

wypadków
przy pracy

Odsetek zakładów, w których 
stwierdzono zaniedbania w zakresie 

oceny ryzyka zawodowego

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych i ich silników (2006) 10,64 57%

Produkcja metalowych wyrobów gotowych,
z wyłączeniem maszyn i urządzeń (2005) 17,07 56%

Produkcja wyrobów z surowców 
niemetalicznych – pozostałych (2004) 15,69 59%

zagrożeń zawodowych stwierdzono jednocześnie 
poważne nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka
zawodowego. Zależności te przedstawiono w tabeli.

 

Analiza wyników trzyletnich kontroli wskazuje 
jednoznacznie na potrzebę kontynuowania przed-
sięwzięć upowszechniających cele oceny ryzy-
ka. Prawidłowe jej przeprowadzenie powinno sta-
nowić dla pracodawców podstawę działań dłu-
goterminowych w zakresie poprawy warunków 
pracy. 

Jednocześnie należy kontynuować wśród przed-
stawicieli organizacji związkowych, organizacji 
pracodawców, społecznych inspektorów pracy oraz 
służb bhp promowanie systemowych rozwiązań
w zakresie zarządzania bhp, w których ocena ryzy-
ka zawodowego stanowi nieodłączny i zasadniczy 
element.

Ocena ryzyka zawodowego, w tym przede 
wszystkim identyfikacja zagrożeń zawodowych oraz 
opracowywanie i wprowadzanie w życie środków za-
pobiegawczych, ma w branżach produkcyjnych szcze-
gólne znaczenie.

Sumienne i dokładne przeprowadzenie tej oce-
ny może przyczynić się w znacznym stopniu do zmniej-
szenia liczby wypadków przy pracy i zapobieżenia ne-
gatywnym skutkom zdrowotnym wśród zatrudnionych.

Wykres 28. Struktura niewypłaconych należności

wynagrodzenie za pracę

dodatki do wynagrodzenia w tym za godziny 
nadliczbowe

wynagrodzenie (lub ekwiwalent) za urlop

premie i nagrody

pozostałe należności.

69%

15%

4%

6%

6%

6.  Przestrzeganie przepisów 
dotyczących wynagrodzeń i innych 
należności ze stosunku pracy

W 2006 r. inspektorzy pracy przeprowadzili
980 kompleksowych kontroli przestrzegania prze-
pisów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń
i innych świadczeń pracowniczych. W kontrolo-
wanych zakładach zatrudnionych było 116,6 tys. 
pracowników, w tym 55,5 tys. kobiet i 364 młodo-
cianych. 

W toku kontroli zbadano prawidłowość na-
liczania i wypłacania ponad 18 tys. świadczeń, 
stwierdzając, że przy naliczaniu i wypłacaniu blisko 

2,5 tys. spośród nich (13,7%) nastąpiło narusze-
nie prawa. 

Jak wynika z przedstawionych danych, kon-
trolowani pracodawcy najczęściej naruszali prze-
pisy w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pra-
cę, wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (bądź 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop), a także
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadlicz-
bowych. Natomiast incydentalny charakter miały 
nieprawidłowości dotyczące wypłaty: minimalne-
go wynagrodzenia (2,2% kontrolowanych pra-
codawców), odpraw emerytalnych, rentowych
i pośmiertnych (2,7%) oraz świadczeń urlopowych 
(0,7%).
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Wykres 29. Naruszenia przepisów o wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń
odsetek pracodawców naruszających przepisy
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Odprawy i odszkodowania dla osób zwolnionych
z przyczyn niedotyczących pracownika
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Jako główną przyczynę naruszeń prawa pra-
codawcy wskazywali – podobnie jak w latach po-
przednich – złą sytuację finansową swoich firm 
(51% przyczyn). Największą skalę nieprawidłowości 
inspektorzy stwierdzali w przedsiębiorstwach posta-
wionych w stan likwidacji lub tych gdzie ogłoszono 
upadłość ze względu na niewypłacalność. Jednak 
w wielu przypadkach, źródeł naruszeń prawa należy 
szukać nie w braku środków finansowych po stronie 
pracodawców, lecz w nieznajomości obowiązują-
cych regulacji i stosowaniu niewłaściwych metod na-
liczania świadczeń ze stosunku pracy (18% przy-
czyn); a niekiedy także w szukaniu „oszczędności”,
by – kosztem pracowników – sfinansować inne 
potrzeby związane z funkcjonowaniem firmy.

W związku ze społecznym wymiarem stwier-
dzonych nieprawidłowości niezwykle istotne, obok 

Niezbędne jest informowanie pracowników,
a także opinii publicznej, o społecznych skutkach 
niewypłacenia należności pracowniczych, w celu 
eliminowania zjawiska polegającego na milczącej 
zgodzie na łamanie prawa z obawy o utratę miej-
sca pracy.

działalności kontrolnej, jest upowszechnianie wie-
dzy na temat środków prawnych przysługujących 
zatrudnionym, którzy zostali pozbawieni świadczeń 
ze stosunku pracy.

Informacja nt. wyegzekwowanych przez inspek-
torów pracy należności pracowniczych zamiesz-
czona jest w rozdziale VI pt. „Efekty działalności 
kontrolnej”.




