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1. Przedsięwzięcia prewencyjne
w rolnictwie indywidualnym

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy pro-
wadzili na szeroką skalę działania informacyjno-
-doradcze oraz edukacyjno-promocyjne, adre-
sowane do rolników i ich rodzin, współpracując
w tym zakresie z wieloma partnerami, w tym m.in. 
z KRUS, ośrodkami doradztwa rolniczego, ochotni-
czymi strażami pożarnymi, izbami rolniczymi, wójta-
mi, sołtysami, dyrektorami szkół i nauczycielami.

W ramach działań o charakterze informacyjno-
doradczym przeprowadzono 10 620 wizytacji gos-
podarstw wiejskich (tj. o 4 % więcej niż w 2005 r.),
które dotyczyły: prac żniwno-omłotowych – 5728 wi-
zytacji, terenu zabudowań – 4032, pozostałych prac 
polowych – 860. Podczas wizytowania gospodarstw 
wiejskich, prace rolnicze wykonywało 11,4 tys. 
osób (w tym rolnicy i członkowie ich rodzin). Prawie
1,4 tys. wizytacji przeprowadzono wspólnie z in-
spektorami KRUS i sołtysami w ramach kolejnej 
edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, 
który z roku na rok cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem rolników. 

Wizytując gospodarstwa wiejskie w 2006 r., in-
spektorzy pracy dokonali przeglądu stanu technicz-

nego 5,9 tys. ciągników, 5,6 tys. przyczep ciągniko-
wych, 3,1 tys. kombajnów oraz 4,6 tys. innych maszyn 
używanych przy pracach rolniczych (prasy do słomy,
kosiarki, wiązarki, młockarnie). Znaczna część sprzę-
tu rolniczego i maszyn nie spełniała podstawowych
wymagań w zakresie bhp. Nieprawidłowości naj-
częściej dotyczyły: braku lub niesprawnej instalacji 
oświetleniowej, nadmiernego zużycia bieżników 
opon, niesprawnych układów kierowniczych i hamul-
cowych oraz znacznego stopnia zużycia sprzętu. Od-
notowano niewielki spadek liczby ciągników i przy-
czep w złym stanie technicznym, co można, zdaniem 
inspektorów pracy, wyjaśnić tym, że część rolników 
wykorzystała dopłaty bezpośrednie, wymieniając zu-
żyty sprzęt na nowszy i bezpieczniejszy. Wciąż jed-
nak utrzymuje się wysoka liczba kombajnów, których 
eksploatacja jest niebezpieczna (kupno nowych ma-
szyn wiąże się z dużymi kosztami). Podobnie jak w po-
przednich latach, znaczna skala nieprawidłowości 
dotyczyła niezabezpieczonych elementów maszyn 
w ruchu – 64% wałków odbioru mocy nie posiadało 
osłon. W trakcie wizytacji ujawniono pracę 155 cią-
gników własnej konstrukcji (tzw. samów), niespeł-
niających żadnych wymogów bhp i stwarzających 
bardzo duże zagrożenia wypadkowe (np. z powodu 
niezabezpieczenia kabiny operatora ciągnika). 

2006 r. 2005 r. 2004 r.

Wizytowanie gospodarstw rolników indywidualnych

Liczba wizytacji ogółem 10 620 10 258 9554

w tym:
wizytacji prac żniwnych,
wizytacji innych prac polowych,
wizytacji gospodarstw (zabudowań)

5728
 860

4032

6094
 360

3804

5640
429

3485

Liczba osób pracujących podczas wizytacji 11,4 tys. 13,8 tys. 14,9 tys.

Przegląd sprzętu rolniczego i maszyn w zakresie spełniania – wymagań bhp
dokonany w czasie wizytowania gospodarstw rolniczych

Odsetek sprzętu rolniczego i maszyn (części maszyn),
w którym stwierdzono uchybienia w zakresie bhp

Ciągniki 43 51 40

Przyczepy 47 53 46

Kombajny zbożowe 65 64 77

Inne maszyny 50 52 58

Wały przegubowo-teleskopowe 64 71 70

Punkty informacyjne PIP w ramach targów, wystaw, festynów rolniczych

Liczba punktów informacyjnych PIP 228 332 224

Liczba osób odwiedzających 121 tys. 120 tys. 54 tys.

Działania informacyjno-doradcze

Odnotowano również przypadki użytkowania 
sprzętu rolniczego w sposób niebezpieczny, polega-
jący m.in. na przemieszczaniu się maszyn rolniczych 

po drogach z nieosłoniętymi elementami roboczymi 
(dotyczy to np. bagnetów i listew nożowych zespołu 
żniwnego kombajnu), czy też transporcie ludzi na 



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2006 r.

���

błotnikach ciągników i w przyczepach bez podwyż-
szonych burt (np. przy przewozie słomy).

Natomiast najistotniejsze zaniedbania, które 
stwierdzili inspektorzy pracy w czasie wizytowania 
zabudowań gospodarskich, to m.in.:
�� niewłaściwy stan instalacji i urządzeń elektrycz-

nych,
�� brak instalacji odgromowej oraz środków ochro-

ny przeciwpożarowej,
�� użytkowanie pilarek i szlifierek tarczowych (czę-

sto własnej produkcji) bez urządzeń ochronnych,
�� zły stan narzędzi ręcznych, 
�� nieprawidłowe drabiny, rusztowania oraz brak 

zabezpieczeń do pracy na wysokości,
�� brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów

w stropach, dołach i zbiornikach (szambach),
�� niestosowanie środków ochrony osobistej, tak-

że podczas prac ze środkami ochrony roślin.

W trakcie wizytowania gospodarstw wiejskich 
inspektorzy stwierdzili 1117 przypadków bezpo-
średniego udziału dzieci w pracach polowych 
lub ich obecności przy wykonywaniu tych prac 
(11% ogółu wizytowanych gospodarstw). Wyniki 
wizytacji gospodarstw wiejskich w ostatnich latach 
wskazują wprawdzie na stopniowe ograniczanie 
udziału dzieci w pracach polowych, jednak w dal-
szym ciągu zatrważa liczba dzieci wykonujących 
prace im wzbronione, polegające m.in. na: kiero-
waniu sprzętem i maszynami rolniczymi, obsłudze 
urządzeń stacjonarnych, załadunku i rozładunku 
ciężarów o masie przekraczającej dopuszczalne 
wartości, pracach przy preparatach ochrony roślin 
(ogółem 413 przypadków), a także dzieci przeby-
wających w strefach bezpośredniego zagrożenia,
tj. w pobliżu pracujących ciągników i kombajnów 
(565 przypadków).

Jak zauważają inspektorzy pracy, próby elimino-
wania zjawiska pracy dzieci na wsi, w tym pracy im 
wzbronionej, spotykają się z oporem ze strony rolni-
ków, dla których wczesne wdrażanie dzieci do prac 
rolniczych stanowi niezbędny element tradycyjnego 
modelu wychowania i życia na wsi. 

Dynamicznie rozwijającą się formą działalności 
informacyjno-doradczej są punkty wystawiennicze 
i informacyjne Państwowej Inspekcji Pracy, orga-

Wciąż poważnym zagrożeniem dla zdrowia rol-
ników i ich rodzin jest azbest, występujący głów-
nie w pokryciach dachowych. Inspektorzy pracy 
podkreślają, że wiedza w tym zakresie jest na wsi 
wciąż niewielka. O lekceważeniu skutków narażenia 
na działanie włókien i pyłów azbestowych świad-
czą przypadki wtórnego wykorzystania materiału 
azbestowego przez rolników do utwardzania dróg 
polnych, budowy wiat na podwórzach i napraw 
dachów.

nizowane podczas imprez targowych, wystaw, na 
pokazach maszyn, w trakcie „dni otwartych” dla 
zainteresowanych ochroną pracy w rolnictwie (zob. 
rozdział VIII). 

W ramach działań o charakterze edukacyj-
nym organizowano szkolenia bhp dla rolników, 
podczas których omawiano podstawowe zasady 
bezpiecznej pracy przy produkcji rolnej i zwierzęcej, 
posługiwania się narzędziami zmechanizowanymi, 
sposoby wymiany osłon ruchomych części maszyn; 
uczono właściwych zachowań podczas prowadze-
nia prac transportowych i stosowania środków ochro-
ny osobistej przy pracach z użyciem preparatów 
ochrony roślin. Szczególną uwagę zwracano także 
na zasady bezpiecznego użytkowania i usuwania 
pokryć azbestowych. W celu ugruntowania wiedzy 
zdobytej w czasie szkoleń, zorganizowano 95 kon-
kursów o tematyce bhp, w których wzięło udział
4,3 tys. rolników.

Obecnie na rolniczym rynku pracy obserwuje 
się stopniowy wzrost zapotrzebowania na młodych 
absolwentów kierunków technicznych, w tym rol-
niczych. Reaktywowane zostały zajęcia praktyczne 
w gospodarstwach rolnych. W porównaniu z rokiem
2005 przeprowadzono szkolenia dla ponad dwu-
krotnie większej liczby uczniów odbywających prak-
tyki zawodowe. Dzięki współpracy z nauczycielami 
i dyrektorami szkół średnich o profilu rolniczym od-
były się 232 wykłady dla 8,4 tys. uczniów, co jest 
godne podkreślenia ze względu na brak w progra-
mach nauczania tych szkół przedmiotu poświęco-
nego bezpieczeństwu pracy. 

Pośród różnych form działalności edukacyjnej 
PIP największym powodzeniem cieszyły się prelek-
cje i pogadanki dla dzieci szkół podstawowych i gi-
mnazjów (46,5 tys. uczestników), o które zabiegają 
nauczyciele, rozumiejąc potrzebę wpajania dzieciom
i młodzieży wiedzy nt. zagrożeń związanych z pracą. 

Olimpiady i konkursy dla dzieci i młodzieży
w środowisku wiejskim są znakomitym uzupełnie-
niem wykładów i pogadanek, mają bowiem w wa-
runkach atrakcyjnych dla młodych ludzi przybliżyć 
problematykę bhp i ugruntować poziom wiedzy.
W roku 2006 przygotowano 213 takich konkursów, 
w których udział wzięło prawie 30 tys. dzieci i mło-
dzieży (tj. o prawie 20% więcej niż w roku 2005). 
Jednocześnie – dla najmłodszych – prowadzone 
były konkursy plastyczne (z udziałem prawie 20 tys. 
dzieci), poświęcone tematyce bezpiecznego zacho-
wania w środowisku wiejskim. 

W celu dotarcia do największej liczby adresa-
tów, materiały PIP eksponowane były w urzędach 
gmin i na tablicach ogłoszeń parafii wiejskich. In-
spektorzy pracy rozsyłali je także do redakcji gazet. 
W przekazywanych przez PIP materiałach znalazł 
się m.in. wykaz prac wzbronionych dzieciom oraz li-
sta kontrolna do samooceny stanu bezpieczeństwa 
w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem 
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ochrony zdrowia i życia dzieci. Ogromną popular-
nością cieszyły się komiksy dla dzieci, przybliżające 
zasady bezpiecznej zabawy na wsi. 

Na łamach prasy ukazało się prawie 180 pu-
blikacji poświęconych tematyce bezpieczeństwa 
i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym, także 
w formie wywiadów z inspektorami pracy. Media 
nagłośniły Apel Głównego Inspektora Pracy do rol-
ników i ich rodzin o przestrzeganie zasad bezpie-
czeństwa pracy podczas prac żniwnych. W telewizji 
regionalnej i ogólnopolskiej ukazywały się felietony
i wywiady (ponad 30); nadano 109 audycji radio-
wych dot. zasad bezpiecznej pracy w czasie prac 
polowo-gospodarczych.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się 
również strony internetowe Państwowej Inspekcji 
Pracy; Internet staje się coraz istotniejszym narzę-
dziem w popularyzowaniu problematyki bhp, nie 
tylko w sektorze rolnictwa.

Mimo licznych działań prewencyjnych PIP
w rolnictwie, na polskiej wsi nadal występuje wie-
le zaniedbań i nieprawidłowości w sferze warunków 
i bezpieczeństwa pracy, dlatego konieczne jest:
�� kontynuowanie przedsięwzięć prewencyjnych 

we współpracy z partnerami z komisji ds. bezpie-
czeństwa i higieny pracy w rolnictwie, w tym 
z KRUS, a także poszukiwanie nowych pod-
miotów zainteresowanych poprawą warunków 
pracy polskich rolników;

�� doskonalenie współpracy z kierownictwami 
ośrodków doradztwa rolniczego i kuratoriów 
oświaty, nauczycielami szkół wszystkich pozio-
mów nauczania – poprzez organizowanie szko-
leń, bieżące informowanie o stanie wypad-
kowości oraz przekazywanie materiałów do 
samodzielnego prowadzenia szkoleń i spotkań 
poświęconych ochronie zdrowia i bezpieczeń-
stwu pracy w rolnictwie;

�� monitorowanie problematyki bezpiecznego wy-
poczynku dzieci na wsi w czasie pozaszkolnym, 
kierowanie w tej sprawie apeli do samorządów
i organizacji gminnych oraz pomoc w działa-
niach edukacyjnych w tym zakresie;

�� uatrakcyjnianie programów szkoleń służących 
popularyzacji zagadnień bhp w środowisku wiej-
skim; rozwijanie różnorodnych form edukacyj-
nych we współpracy z mediami w całym kraju, 
a także wiejskimi parafiami;

�� kontynuowanie współpracy z sołtysami, którzy 
– jako liderzy środowisk wiejskich – mają duże 
możliwości wpływania na postawy rolników
w sferze bezpieczeństwa pracy;

�� dalsze upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach 
przy pracy rolniczej wśród młodzieży i dzieci 
wiejskich; uatrakcyjnianie pogadanek i wykładów
m.in. poprzez częstsze projekcje filmów popu-
laryzujących bezpieczne zachowania; rozsze-
rzenie współpracy PIP i MSWiA w ramach akcji 
„Bezpieczne Wakacje”;

�� zwiększenie nakładu wydawnictw GIP, co umoż-
liwi dotarcie do jeszcze większej grupy odbior-
ców z działaniami popularyzującymi bezpieczne 
zachowania i bezpieczną pracę w środowisku 
wiejskim;

�� opracowanie programu szerszego monitorowa-
nia zagrożeń wypadkowych i wypadków w śro-
dowisku wiejskim (z uwagi na zmienione prze-
pisy dot. odszkodowań z tytułu wypadku przy 
pracy dla członków rodziny rolnika, tj. brak moż-
liwości ewidencjonowania wypadków wśród 
dzieci wiejskich);

�� włączenie do programu szkoleń dla rolników 
– informacji o możliwości uzyskania środków 
pomocowych z Unii Europejskiej na cele związa-
ne z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy; 

�� podjęcie starań, by Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej i Sportu reaktywowało przedmiot bhp 
przede wszystkim w szkołach o profilu rolniczym, 
a także w gimnazjach i szkołach podstawowych; 
rozszerzenie zakresu nauczania problematyki 
ochrony pracy na uczelniach wyższych;

�� zainicjowanie – wspólnie z Ministerstwem Zdro-
wia – działań legislacyjnych umożliwiających 
wprowadzenie w życie programu profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad rolnikami, opracowanego 
w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie, który jest 
ukierunkowany na obniżenie liczby chorób za-
wodowych.

2.  Działania poświęcone problematyce 
pracy z azbestem

Od kilku lat trwa w Polsce proces sukcesywnego 
usuwania wyrobów zawierających azbest (głównie 
płyt azbestowo-cementowych i materiałów izolacyj-
nych) z obiektów budowlanych. Bezpieczne usu-
wanie azbestu wymaga wysokich kwalifikacji wy-
konawców prac, a także odpowiedniego poziomu 
świadomości społecznej. W ramach Europejskiej 
Kampanii Azbestowej SLIC 2006 Państwowa In-
spekcja Pracy zrealizowała w roku sprawozdawczym 
program prewencyjno-informacyjny ukierunkowany 
na pogłębianie wiedzy społeczeństwa o szkodliwo-
ści azbestu oraz doskonalenie standardów kontroli 
prowadzonych przez inspektorów pracy w zakresie 
przestrzegania przepisów bhp podczas prac zwią-
zanych z usuwaniem azbestu. 

Działalność informacyjno-szkoleniowa była skie-
rowana przede wszystkim do firm wykonujących 
prace polegające na rozbiórce lub konserwacji 
obiektów budowlanych oraz do rolników wykonują-
cych różne prace w kontakcie z azbestem, a także 
ich rodzin narażonych na szkodliwą emisję pyłów
w czasie prac w gospodarstwie.



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2006 r.

���

Podstawowe formy działań prowadzonych przez 
inspektorów pracy polegały na:
�� informowaniu przedstawicieli firm budowlanych, 

organizacji pracodawców i związków zawodo-
wych o zagrożeniach i sposobach minimalizo-
wania ryzyka zawodowego związanego z od-
działywaniem azbestu – w czasie tematycznych
seminariów i szkoleń, organizowanych przy 
współudziale: organów samorządowych, Stowa-
rzyszenia Pracowników Służby BHP, wojewódz-
kich ośrodków medycyny pracy, zakładów 
doskonalenia zawodowego, jednostek organi-
zacyjnych NOT, rzemiosła; 

�� szkoleniu rolników i doradztwie dot. skutków 
narażenia na azbest i sposobów jego ogranicza-
nia;

�� przekazywaniu instytucjom i organizacjom spo-
łecznym zaangażowanym w ochronę zdrowia 
w miejscu pracy – materiałów o tematyce zwią-
zanej z zapobieganiem skutkom narażenia na 
azbest (broszury, ulotki, plakaty);

�� promowaniu bezpiecznych zasad pracy przy 
usuwaniu azbestu – poprzez media i Internet. 
W seminariach i szkoleniach poświęconych 

problematyce azbestu wzięło udział ogółem 238 
przedstawicieli pracodawców oraz partnerów spo-
łecznych. Zorganizowano m.in. seminaria dla przed-
stawicieli firm budowlanych z terenu woj. podlaskie-
go (które zgłosiły działalność w zakresie usuwania 
wyrobów zawierających azbest), starostw powiato-
wych i gmin, organizacji związkowych i stowarzy-
szeń pracodawców, a także dla pracodawców firm 
budowlanych z powiatów: zamojskiego, tomaszow-
skiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego i opolskie-
go. Przy współpracy z Polską Izbą Przemysłowo-
Handlową (oddział wielkopolski) przygotowano dla 
pracodawców branży budowlanej seminarium pt. 
„Azbest w budownictwie – zagrożenia, profilaktyka, 
utylizacja”. 

W ramach działań ukierunkowanych na zwięk-
szenie świadomości zagrożeń i wiedzy o praktycz-
nych sposobach ochrony zdrowia przy użytkowaniu 
materiałów azbestowych w środowisku wiejskim 
– inspektorzy pracy przeprowadzili w 2006 r. cykl 36 
szkoleń organizowanych przez Opolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (dla ok. 1150 
rolników) oraz cykl 19 szkoleń w 11 gminach na 
terenie woj. świętokrzyskiego (w ramach współpra-
cy ze Świętokrzyskim Związkiem Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych) poświęconych promocji 
zdrowego środowiska rolniczego, pozbawionego 
czynników szkodliwych dla zdrowia, w tym azbestu.
Natomiast podczas Zjazdu Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Opolskiego, przedstawiono 
procedury obowiązujące przy prowadzeniu prac 
rozbiórkowych i demontażu materiałów zawierają-

cych azbest, transporcie i składowaniu (dla ok. 200 
osób). Odbyły się także spotkania organizowane 
przez starostwa powiatowe woj. lubelskiego, po-
święcone promowaniu wśród rolników bezpiecz-
nych zasad usuwania azbestu (dla ok. 100 osób)
i 3 szkolenia z zakresu ww. zagadnień dla 72 rolni-
ków z terenu woj. zachodnio-pomorskiego.

Ważną formą popularyzowania problematyki 
dot. azbestu było poradnictwo dla rolników odwie-
dzających punkty informacyjne PIP podczas tra-
gów i wystaw rolniczych, takich jak: „Agrotech”
w Kielcach, „Opolagra” i „Wiosna kwiatów” w Opo-
lu, „Agropomerania” w Barzkowicach (woj. zachod-
nio-pomorskie), Forum Budownictwa Wiejskiego
w Łodzi.

W związku z potrzebą dotarcia do jak najwięk-
szej liczby adresatów kampanii – pracodawców 
i pracowników, inspektorzy PIP współpracowali
z urzędami gmin, starostw oraz nadzorem budowla-
nym, którym przekazywali ulotki – „Uwaga! Azbest” 
i „Uwaga! Azbest – ważne informacje dla rolników”, 
wybrane przepisy prawne oraz „Azbest – podręcz-
nik dobrych praktyk” (tłumaczenie publikacji SLIC),  
a także afisze „Azbest wciąż zabija”, do umieszcze-
nia w punktach informacyjnych. 

Cennymi partnerami w promowaniu ochrony 
zdrowia przy pracy związanej z azbestem są media 
i Internet. W tym zakresie szczególnie owocna oka-
zała się współpraca inspektorów pracy z lokalnymi 
ośrodkami radiowo-telewizyjnymi (m.in. „Radio Opo-
le”, „Radio Plus”, TV Opole, „Radio Szczecin” oraz 
TVP 3/Oddz. w Szczecinie). 

Na stronach internetowych PIP zamieszczone 
zostały materiały informacyjno-szkoleniowe, wybra-
ne przepisy prawne oraz ulotki opracowane przez 
specjalistów inspekcji. 

Ze względu na wciąż dużą ilość azbestu
w obiektach budowlanych, który będzie musiał być 
usunięty, uzasadnione jest kontynuowanie progra-
mu prewencyjnego PIP w latach następnych. For-
my realizacji tego programu będą doskonalone tak, 
aby były coraz lepiej dostosowane do potrzeb:
�� użytkowników obiektów – przede wszystkim

w zakresie wiedzy o zagrożeniach związanych 
z wbudowanymi materiałami azbestowymi oraz 
zasadach ochrony zdrowia przy użytkowaniu 
obiektów, w których zastosowano takie mate-
riały;

�� wykonawców – głównie w zakresie tzw. dobrych 
praktyk, minimalizujących ryzyko utraty zdrowia 
przy pracach wymagających kontaktu z azbe-
stem.
Największym problemem jest obecnie usu-

wanie i składowanie materiałów zawierających 
azbest na terenach wiejskich (remont lub de-
montaż pokryć dachowych), dlatego szczególne 
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znaczenie mają tu działania informacyjno-szkole-
niowe. Niezbędna jest ścisła współpraca inspekto-
rów pracy z urzędami gmin oraz innymi przedstawi-
cielami środowiska wiejskiego. Ważny krok w tym 
kierunku stanowi zintensyfikowanie działalności 
wojewódzkich komisji ds. bezpieczeństwa i higieny 
pracy w rolnictwie, działających przy okręgowych 
inspektorach pracy.

3.  Program informacyjny dla 
pracodawców dot. dostosowania 
maszyn i urządzeń do minimalnych 
wymagań

Z dniem 31 grudnia 2005 r. zakończył się okres 
przejściowy na dostosowanie przez pracodaw-
ców maszyn i urządzeń do minimalnych wyma-
gań technicznych, określonych w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użyt-
kowania maszyn przez pracowników podczas pra-
cy. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r. ww. przepisów – Państwowa Inspek-
cja Pracy przygotowała program informacyjny dla
pracodawców, pomyślany zarówno jako samo-
dzielne przedsięwzięcie prewencyjne, jak i forma 
wsparcia dla rutynowych działań kontrolno-nad-
zorczych. 

Program koncentrował się na popularyzacji 
omawianej problematyki, zwłaszcza wśród praco-
dawców, producentów wyposażenia, służb bezpie-
czeństwa i higieny pracy, społecznych inspektorów 
pracy oraz działaczy związkowych. Wykorzystywa-
no w tym celu różne formy –- konferencje, narady, 
targi i inne imprezy masowe, poradnictwo tech-
niczne podczas kontroli i dyżurów w siedzibach 
okręgowych inspektoratów pracy, a także szkole-
nia i wykłady, w tym w szkołach wyższych. Wśród 
osób, na których ciąży obowiązek podjęcia odpo-
wiednich działań, zwłaszcza pracodawców, roz-
prowadzano materiały pomocnicze zawierające 
wskazówki do przeprowadzenia prawidłowej samo-
oceny w zakresie spełniania wymagań i przykłady 
rozwiązań konkretnych problemów technicznych. 
Materiały te publikowano także na stronie interneto-
wej Głównego Inspektoratu Pracy. 

W ramach akcji informacyjnej zorganizowano 
ok. 50 seminariów, spotkań i szkoleń poświęconych 
problematyce minimalnych wymagań, z udziałem 
ok. 2,5 tys. przedstawicieli różnych branż (m.in. 
przemysłu metalowego, drzewnego, rolnictwa i leś-
nictwa). Tematyczne seminaria odbyły się np. na
Targach DREMA w Poznaniu, Targach SAWO w Byd-
goszczy, a wykłady przygotowały m.in. Politechnika 
Krakowska i Politechnika Śląska. Lokalne przed-

sięwzięcia o podobnym charakterze organizowano 
na terenie działania poszczególnych okręgowych 
inspektoratów pracy. 

W opinii inspektorów pracy, opóźnienia w do-
stosowaniu użytkowanego sprzętu roboczego do 
minimalnych wymagań wynikają z wielu przyczyn, 
w tym: braku środków finansowych, niedostatecznej 
znajomości problematyki, a także deficytu przystęp-
nych opracowań.

W świetle powyższych ustaleń zasadne jest:
�� upowszechnianie wśród użytkowników sprzę-

tu roboczego materiałów informacyjnych –
katalogu minimalnych wymagań, zawierające-
go przykłady działań dostosowawczych, oraz 
poszerzanie kręgu adresatów przedsięwzięć 
prewencyjnych o producentów, dystrybutorów 
i studentów;

�� wzbogacenie oferty wydawniczej PIP omawia-
jącej problematykę prac dostosowawczych, 
zwłaszcza o zagadnienia dot. maszyn szczegól-
nie niebezpiecznych, jak: obrabiarki do drewna, 
maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
urządzenia transportu wewnętrznego.

4.  Zapobieganie zagrożeniom
w przemyśle metalurgicznym,
w tym w odlewniach

Przygotowany przez Państwową Inspekcję Pra-
cy w 2006 r. program informacyjny poświęcony 
zapobieganiu zagrożeniom w przemyśle metalur-
gicznym, w tym w odlewniach metali, uwzględniał 
specyfikę procesów technologicznych i właściwości 
przetwarzanych materiałów, generujących bardzo 
wysoki poziom ryzyka zawodowego w tych zakła-
dach. Występowanie czynników szkodliwych dla 
zdrowia (często w przekroczeniu obowiązujących 
norm higienicznych), takich jak hałas, wibracja, pyły 
zwłókniające, czynniki chemiczne, w tym kancero-
genne, mikroklimat oraz wielu zagrożeń wypadko-
wych powoduje, że od lat zakłady metalurgiczne 
znajdują się pod szczególnym nadzorem Państwo-
wej Inspekcji Pracy. 

Z obserwacji inspektorów pracy wynika, że w du-
żych zakładach odlewniczych, posiadających zor-
ganizowane służby bhp (np. w hutach) podejmowa-

Z rozpoznania inspektorów wynika, że mimo 
wprowadzenia trzyletniego okresu dostosowawcze-
go, znajomość regulacji dot. minimalnych wymagań 
– zwłaszcza w małych i średnich zakładach – jest 
niewielka. Do wiadomości wielu pracodawców in-
formacje na ten temat docierały dopiero w czasie 
rutynowych kontroli inspekcji pracy. 
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ne są przedsięwzięcia na rzecz poprawy warunków 
pracy. Natomiast w małych (utworzonych m.in. 
w wyniku przekształceń własnościowych dużych 
przedsiębiorstw państwowych), gdzie ze względu 
na stan zatrudnienia nie ma obowiązku tworzenia 
służby bhp, występuje najwięcej nieprawidłowości. 
Część nowo powstałych firm, w tym prowa-
dzonych przez podmioty jednoosobowe, często 
korzysta z wyposażenia likwidowanych przedsię-
biorstw, niespełniającego wymogów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (brak urządzeń ochronnych, 
znaczny stopień zużycia, niedostosowanie do obo-
wiązujących standardów bhp). 

Prowadzone w ramach programu prewencyjne-
go PIP działania objęły również, poza pracodawca-
mi, podmioty niezatrudniające pracowników, kadrę 
inżynieryjno-techniczną i osoby przygotowujące się 
do pracy w przemyśle metalurgicznym. Okręgowe 
inspektoraty PIP zorganizowały szereg konferencji, 
wykładów i seminariów poświęconych problema-
tyce redukcji ryzyka zawodowego w odlewnictwie
i hutnictwie. Wykorzystywano każdą formę kontaktu 
z przedstawicielami branży do upowszechniania
informacji o zagrożeniach i ich skutkach – wypad-
kach przy pracy, zdarzeniach potencjalnie wypadko-
wych oraz chorobach zawodowych występujących 
w przemyśle metalurgicznym (w tym w odlewniach) 
oraz do wymiany doświadczeń i upowszechniania 
tzw. dobrych praktyk, tj. rozwiązań zweryfikowanych 
w warunkach przemysłowych.

Istotną część realizowanego w okresie spra-
wozdawczym programu prewencyjnego stanowiło 
również upowszechnianie wydawnictw dot. oceny 
ryzyka zawodowego i metod jego ograniczania, 
np.: „Bezpieczeństwo i zdrowie w hutnictwie me-
tali nieżelaznych”, „Hałas – ochrony indywidualne”, 
„Ręczne prace transportowe”, „Sprzęt roboczy – mi-
nimalne wymagania”. W ramach programu wydano 
i rozprowadzono także poradnik przeznaczony dla 
małych zakładów odlewniczych pt. „Odlewnictwo 
– bezpieczeństwo i higiena pracy z listą kontrol-
ną”, zawierający wskazówki dla pracodawców do 
samooceny spełniania wymogów przepisów dot. 
procesów pracy w odlewniach metali. Poradnik za-
mieszczono również na stronie internetowej PIP.

Doświadczenia z realizacji programu prewen-
cyjnego, jak i prowadzonych kontroli wskazują na 
potrzebę kontynuowania:
�� konferencji, seminariów i innych przedsięwzięć 

mających na celu upowszechnianie informacji 
dot. ograniczania ryzyka zawodowego na stano-
wiskach pracy w przemyśle metalurgicznym; 

�� działalności wydawniczej, poświęconej proble-
matyce kształtowania warunków pracy w za-
kładach metalurgicznych, w tym publikowania 
materiałów pomocniczych do oceny ryzyka 
zawodowego i oceny spełniania wymagań bez-
pieczeństwa przez sprzęt roboczy (także przez 
maszyny i urządzenia odlewnicze oraz oprzyrzą-
dowanie).

5.  Przeciwdziałanie dolegliwościom 
układu mięśniowo-szkieletowego

Przygotowując się do zaplanowanej na 2007 r. 
Europejskiej Kampanii dot. ręcznego przemieszcza-
nia ciężarów, Państwowa Inspekcja Pracy zrealizo-
wała w roku sprawozdawczym program informacyj-
ny poświęcony problematyce zapobiegania do-
legliwościom układu mięśniowo-szkieletowego. 
Adresatami zakrojonych na szeroką skalę działań 
prewencyjnych byli pracodawcy, partnerzy społecz-
ni, służba bhp, w szczególności w handlu i ochronie 
zdrowia.

W 2006 r. Państwowa Inspekcja Pracy zorgani-
zowała, w ramach specjalnego programu informa-
cyjnego, szereg szkoleń poświęconych problema-
tyce zagrożeń układu mięśniowo-szkieletowego,
w tym m.in. dla:
�� kierownictw sklepów wielkopowierzchniowych 

należących do sieci handlowej Tesco z terenu 

Należy również podkreślić, że niektóre istotne 
zagrożenia zawodowe charakterystyczne dla proce-
su produkcji odlewów (w tym obecność substancji 
rakotwórczych w produktach termicznego rozkładu 
materiałów formierskich i rdzeniowych) rozpoznano 
dopiero na przestrzeni ostatnich kilku lat. Na poziom 
ryzyka zawodowego w tej branży mają także wpływ 
nowe technologie form i rdzeni odlewniczych oraz 
obróbki stopów w stanie ciekłym, które wymagają 
stosowania dodatkowych zabezpieczeń. 

O wyborze branż zadecydował fakt, iż zawo-
dy najbardziej narażone na dolegliwości układu 
mięśniowo-szkieletowego – to magazynierzy, pa-
kowacze, kasjerki i pielęgniarki. Zła organizacja 
pracy i ergonomia stanowisk prowadzi często do 
przeciążeń układu mięśniowo-szkieletowego, w wy-
niku dźwigania, pchania, ciągnięcia, a także pod-
czas wykonywania czynności powtarzalnych, w wy-
muszonej pozycji ciała. Przewlekłe choroby układu 
ruchu wywołane sposobem wykonywania pra-
cy (wymienione w wykazie chorób zawodowych) 
stanowią ok. 4% wszystkich chorób zawodowych 
ujawnianych corocznie w Polsce. Brak jest nato-
miast szczegółowych danych o skali zjawiska do-
legliwości mięśniowo-szkieletowych, traktowanych 
jak parazawodowe choroby kręgosłupa (np. bóle 
mięśni pleców, zmiany zwyrodnieniowe stawów, 
ucisk nerwów rdzeniowych).
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woj. pomorsko-kujawskiego, lubuskiego, pod-
karpackiego, lubelskiego oraz Dolnego Śląska; 

�� dyrektorów 40 szkół w Kujawsko-Pomorskim 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;

�� pracodawców oraz organizacji pracodawców,
w ramach podsumowania konkursu „Pracodaw-
ca – Organizator Pracy Bezpiecznej” na terenie 
woj. pomorskiego, a także – dla 135 kierowni-
ków placówek handlowych, dyrektorów szkół, 
pracowników ochrony zdrowia w województwie 
warmińsko-mazurskim;

�� uczestników ochotniczych hufców pracy oraz 
pracodawców prowadzących działalność na te-
renie Łowicza w ramach kampanii „Młodzi pra-
cownicy – bezpieczny start”.
Oprócz szkoleń, przeprowadzono również:

�� konferencje dla pracodawców zainteresowa-
nych problematyką zagrożeń przy dźwiganiu 
ciężarów (podczas „dni otwartych” w ramach 
kampanii informacyjnej „Młodzi pracownicy 
– bezpieczny start”);

�� seminaria dla kierownictw jednostek organiza-
cyjnych wielkopolskich placówek handlowych 
(Tesco, Real, Ikea, Castorama, Praktiker); 

�� program informacyjny dla 100 pracodawców woj. 
świętokrzyskiego (w tym 44 placówki handlo-
we, 34 jednostki służby zdrowia, 22 domy opieki
społecznej) i Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
W czasie szkoleń i spotkań, przekazywano 

uczestnikom broszury opracowane przez Główny 
Inspektorat Pracy („Ręczne prace transportowe”, 
„Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w szpi-
talach”) oraz ulotkę informującą o dopuszczalnych 
wartościach przenoszonych i podnoszonych cię-
żarów.

Przewidziana na 2007 r. europejska kampania 
informacyjno-kontrolna dot. ręcznego przemiesz-
czania ciężarów, koordynowana przez unijny Ko-
mitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), będzie 
poświęcona priorytetowemu kierunkowi działania 
Komisji Europejskiej, jakim jest zapobieganie cho-
robom zawodowym, ze szczególnym uwzględnie-
niem schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego.
W kampanii wezmą udział wszystkie inspekcje pra-
cy Unii Europejskiej i państw należących do EFTA, 
dla których istotnym wsparciem merytorycznym
w działaniach kontrolnych i prewencyjnych będą 
m.in. profesjonalne broszury poświęcone metodom 

oceny ryzyka przy dźwiganiu ciężarów, przygoto-
wane przez specjalną grupę roboczą SLIC. Do-
świadczenia zdobyte przez Państwową Inspekcję 
Pracy w roku sprawozdawczym zostaną z pew-
nością wykorzystane w czasie działań w ramach 
kampanii.

6.  Program informacyjny dla 
pracodawców dot. przeciwdziałania 
negatywnym skutkom przeciążenia 
psychicznego i stresu w pracy 

Niekorzystne psychospołeczne warunki pracy 
powodują chroniczny stan stresu wśród pracujących,
który z czasem może prowadzić m.in. do nadciśnie-
nia tętniczego, bólów mięśni, owrzodzenia układu 
pokarmowego, osłabienia układu odpornościowe-
go, a także depresji i nerwic – obniżających jakość 
pracy, konkurencyjność i kondycję finansową za-
kładów. W skrajnych przypadkach obciążenie psy-
chiczne może prowadzić do wypadków przy pracy. 
Konsekwencje nadmiernego stresu w pracy po-
noszą zatem pracownicy, pracodawcy i budżet 
państwa, obciążony kosztami koniecznych świad-
czeń lekarskich. Z danych europejskich wynika, że 
problem nadmiernego stresu w pracy dotyczy 28% 
wszystkich zatrudnionych oraz że jego rola wśród 
czynników ryzyka zawodowego będzie w przyszło-
ści rosnąć.

Z powyższych powodów Państwowa Inspekcja 
Pracy zrealizowała w 2006 r. po raz pierwszy pilota-
żowy program dla pracodawców dot. przeciążenia 
psychicznego i stresu w pracy. Celem programu 
było przekazanie podmiotom odpowiedzialnym za 
kształtowanie bezpiecznych i zdrowych warunków 
pracy:
�� wiedzy dotyczącej przyczyn stresu zawodowe-

go, jego negatywnych skutków zdrowotnych, 
organizacyjnych i ekonomicznych,

�� informacji o metodzie pomiaru stresogenności 
pracy i zaoferowanie pomocy w przeprowadza-
niu takiego pomiaru w zakładzie,

�� oraz udzielenie porad prawnych, technicznych
i organizacyjnych w zakresie kształtowania ko-
rzystnych psychospołecznych warunków pracy 
oraz metod ograniczania nadmiernego stresu 
w pracy.
W ramach działań informacyjnych zorganizo-

wano 35 konferencji, seminariów i szkoleń w za-
kładach pracy poświęconych problematyce stresu 
zawodowego. Ich przygotowanie było też możliwe 
dzięki pomocy specjalistów medycyny i psychologii 
pracy m.in. z Wojewódzkich Ośrodków Medycyny 
Pracy, Pracowni Stresu Zawodowego Zakładu Psy-
chologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, 
Uniwersytetu Jeleniogórskiego, Krajowego Stowa-

W ocenie inspektorów pracy, większość pra-
codawców ma niewielką wiedzę o praktycznych 
sposobach zapobiegania dolegliwościom układu
mięśniowo-szkieletowego. Znaczenie omawianej 
problematyki dostrzegają z reguły tylko pracodawcy 
z handlu i ochrony zdrowia, u których działają związ-
ki zawodowe. 
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rzyszenia Psychologów Transportu, Kliniki Psychia-
trii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej 
w Katowicach, specjalistów z Oddziałów Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz przedstawicieli 
związków zawodowych działających w regionach. 

Wart podkreślenia jest fakt udziału w tych 
konferencjach przedstawicieli pracodawców wdra-
żających w swoich firmach systemy zarządzania 
uwzględniające psychospołeczne warunki pracy. 
Na konferencji w Kielcach specjaliści z firm ETC 
oraz Huty CELSA w Ostrowcu Świętokrzyskim 
przedstawili przykłady dobrych praktyk w kształto-
waniu wewnętrznej polityki i zwalczaniu stresu. 

Część spotkań została zorganizowana z inicja-
tywy i na zaproszenie samych pracodawców. Było 
tak m.in. w przypadku spotkania ze 115 dyrektorami 
Oddziałów i Departamentów Zarządzania Persone-
lem Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Regionu 
Oddziału Detalicznego PKO BP S.A. w Warszawie.

W całym kraju w spotkaniach dotyczących 
stresu wzięło udział łącznie 2137 osób: w tym 884 
pracodawców, 54 przedstawicieli organizacji zrze-
szających pracodawców, 237 pracowników służby 
zdrowia, 175 pracowników oświaty, 102 sądownic-
twa, 45 handlu, a także 279 pracowników służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 204 członków 
organizacji związkowych i 157 pracowników młodo-
cianych. 

W czasie realizacji programu inspektorzy pracy 
przekazali jego uczestnikom łącznie 5039 egzem-
plarzy materiałów informacyjnych. Strony inter-
netowe zawierające informacje dot. problematyki 

stresu w pracy, relacje z konferencji oraz prezentacje 
prelegentów zostały odwiedzone 13 458 razy.

Organizacji spotkań towarzyszyły konferencje 
prasowe przygotowywane przez okręgowe inspek-
toraty pracy, a także szeroka akcja informacyjna
w lokalnych mediach (wywiady, audycje radiowe, ar-
tykuły w prasie codziennej i pismach branżowych). 

Uzupełnieniem działań informacyjnych było 
badanie ankietowe przeprowadzone przez inspek-
torów pracy wśród 1235 pracodawców. Uzyskane
w dniu rozpoczęcia programu dane pozwoliły na po-
znanie stanu wiedzy dot. stresu, stosowanych przez 
pracodawców środków zaradczych, a także potrzeb 
w tym zakresie. Ponowne badanie w dniu zakończe-
nia programu pozwoliło na ocenę skuteczności dzia-
łań informacyjnych podjętych przez PIP w 2006 r.
W etapie tym wzięło udział 72,2%, czyli 892 praco-
dawców uczestniczących w etapie pierwszym. 

Wyniki dwukrotnego badania grupy 892 praco-
dawców przedstawia wykres.

Realizacja części informacyjnej programu moż-
liwa była dzięki opracowaniu przez PIP ulotek 
„Stres w pracy”, stron internetowych, prezentacji 
multimedialnych, kompletów poradników dot. praw 
i obowiązków pracodawców i pracowników (także 
w wersji elektronicznej i na płytach CD) oraz wyko-
rzystaniu zrealizowanego przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
filmu z serii „Praca a zdrowie: Stres w pracy”.

Wykres 70. Znajomość problematyki stresu wśród pracodawców (w %)

znajomość źródeł stresu zawodowego

znajomość wpływu stresu zawodowego na pracowników

znajomość wpływu stresu zawodowego na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa

podejmowanie działań profilaktycznych w zakładzie

zapoznanie się z materiałami PIP dot. stresu
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Integralną część programu stanowiły działa-
nia prewencyjne. W ich trakcie inspektorzy pracy 
przekazali zainteresowanym pracodawcom i pra-
cownikom 155 zakładów pracy w całym kraju 
Kwestionariusze do Oceny Cech Pracy opracowa-
ne przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Za ich
pomocą pracodawcy i pracownicy wspólnie z in-
spektorami dokonali oceny stresogenności cech 
pracy dla łącznej liczby 536 stanowisk. Sprawoz-
dania z opracowanymi przez PIP wynikami są 
przekazywane załogom zakładów w celu opraco-
wania przez nie działań profilaktycznych. Przykłady 
takich działań, realizowanych lub planowanych,
to: likwidacja umowy o odpowiedzialności material-
nej na stanowiskach kasjerów w Makro Cash and 
Carry w Białymstoku, wprowadzenie szczegółowe-
go planowania oraz bieżącego uzgadniania har-
monogramu prac w relacji przełożony – pracownik
w Zakładach Elektromechanicznych ELEKTRA SI 
w Warszawie, uwzględnienie problematyki stresu
w tematyce zakładowych szkoleń w Toruńskiej Ener-
getyce CERGIA SA w Toruniu.

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, praco-
dawcy są świadomi problemu stresu w pracy i za-
interesowani podejmowaniem środków zaradczych. 
Wyniki badania wskazują jednak, że intuicyjnemu 
rozumieniu problemu nie towarzyszy na ogół pro-
fesjonalna wiedza w zakresie rozpoznawania przy-
czyn stresu zawodowego oraz planowania i wdra-
żania odpowiednich środków zaradczych. Praco-
dawcy, którzy podejmują takie działania, opierają 
się tylko na własnym wyczuciu i zwykle nie kon-
sultują ich z pracownikami. Nie korzystają z po-
mocy specjalistów z zakresu profilaktyki antystreso-
wej. W rezultacie, problem nadmiernego stresu
w pracy często traktowany jest w zakładach jak 
temat tabu. 

W opinii inspektorów pracy, pracodawcy przyjęli 
program z dużym zainteresowaniem, choć nie bra-
kowało również głosów krytycznych dotyczących 
zarówno samego tematu, jak i instytucji realizującej 
program. 

Część pracodawców w dalszym ciągu lekce-
waży kwestie wpływu warunków pracy na samo-
poczucie i stan zdrowia pracowników. Działania 
informacyjno-prewencyjne PIP wśród tej grupy, ze 
względu na przyjętą zasadę dobrowolności udziału, 
są ograniczone (będą jednak kontynuowane, np. 
poprzez propozycje bezpłatnego udziału w konfe-
rencjach, seminariach i szkoleniach organizowa-
nych przez PIP). 

Wyniki badania ankietowego wskazują, że wielu 
pracodawców oczekuje od inspekcji doradztwa dot. 
metod zmniejszania stresu w pracy, zwiększenia 
liczby i zakresu materiałów informacyjnych, kon-
tynuowania konferencji i seminariów z udziałem 
specjalistów oraz częstszych szkoleń w zakładach 
pracy na powyższy temat. Część z tych propozy-
cji zostanie zrealizowana przez inspekcję pracy
w 2007 r.

Kontynuacja programu polegać będzie na 
wspieraniu pracodawców, którzy zdecydowali się 
wziąć udział w jego pierwszej edycji oraz pozyski-
waniu nowych uczestników. Planowane jest m.in. 
skierowanie programu do różnych grup zawodo-
wych (np. przedstawicieli ochrony zdrowia, banko-
wości, urzędów).

Zmiana podejścia do problemu stresu w śro-
dowisku pracy, a następnie wprowadzenie działań 
profilaktycznych wymaga czasu oraz zależy od 
możliwości, dobrej woli i zaangażowania pracodaw-
ców i pracowników. Wiarygodna ocena efektów tych 
przedsięwzięć będzie możliwa w dłuższej perspek-
tywie czasu.




