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WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

1.  Przestrzeganie przepisów o czasie 
pracy

A.  Kontrole ogólne

Kontrole przeprowadzono u 163 pracodawców, 
którzy zatrudniali łącznie 19,1 tys. pracowników, 
w tym 8,9 tys. kobiet i 135 młodocianych. 

Najczęściej stwierdzaną przez inspektorów 
nieprawidłowością było niezapewnianie pracow-

nikom dnia wolnego od pracy w zamian za pracę 
w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy. Uchybienia te pole-

gały w szczególności na wypłacaniu pracownikom 
dodatków z tytułu pracy w godzinach nadliczbo-
wych – będących wynikiem pracy w dniu wolnym 
– zamiast udzielenia dnia wolnego. W praktyce 
oznaczało to, że pracownicy nie mieli zapewnionej 
odpowiedniej liczby dni wolnych, wynikających 
z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy.

Liczne były także nieprawidłowości polegają-
ce na nierzetelnym prowadzeniu ewidencji czasu 

pracy, zwłaszcza – nieuwzględnianiu w ewiden-
cji informacji dotyczących pracy w porze nocnej, 

Wykres 30. Czas pracy – naruszenia przepisów

prowadzenie ewidencji czasu pracy

zatrudnianie pracowników w niedziele i święta bez zapewnienia raz na 
cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy

zatrudnianie pracowników w niedziele i święta bez zapewnienia dnia 
wolnego w innym terminie lub dodatkowego wynagrodzenia

zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnego – przeciętnego 
limitu godzin nadliczbowych w tygodniu

zapewnianie pracownikom odpowiedniego tygodniowego odpoczynku

zapewnianie pracownikom 11-godzinnego dobowego odpoczynku

zatrudnianie pracowników z zachowaniem tygodniowej normy czasu 
pracy

zatrudnianie pracowników z zachowaniem dobowej normy czasu 
pracy

rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy

zapewnianie pracownikom dni wolnych za pracę w dniu wolnym 
wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy 

w przyjętym okresie rozliczeniowym
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w godzinach nadliczbowych oraz czasu dyżurów 
pracowniczych. 

Kolejna nieprawidłowość jaką wykazały kontrole 
to nieokreślanie systemów i rozkładów czasu 

pracy oraz długości okresów rozliczeniowych. 
Uchybienie to zostało stwierdzone u 47% praco-
dawców, a dotyczyło przede wszystkim tych, którzy 
nie mieli obowiązku tworzenia regulaminów pracy 
i u których nie obowiązywały układy zbiorowe 
pracy. Pracodawcy ci, w dużej mierze, nie mieli 
bowiem świadomości ciążącego na nich obowiązku 
określania, w obwieszczeniach, systemów i rozkła-
dów czasu pracy oraz obowiązujących okresów 
rozliczeniowych. 

B.  Przestrzeganie przepisów 

o czasie pracy kierowców

Kontrole czasu pracy kierowców przeprowadzo-
no u 106 pracodawców, zatrudniających ogółem 
6,2 tys. pracowników, w tym 1,4 tys. kobiet oraz 17 
młodocianych.

Jak ustalili inspektorzy pracy, najwięcej nieprawi-
dłowości dotyczyło ustalania rozkładów czasu pracy. 

Uchybienia te polegały na nietworzeniu ww. rozkła-
dów bądź na tworzeniu ich w sposób naruszający 
przepisy o czasie pracy. Kontrolowani pracodawcy 
bardzo często nie określali systemów czasu pracy, 
długości okresu rozliczeniowego, a także zatrudniali 
pracowników w czasie przekraczającym obowiązują-
cy ich dobowy wymiar czasu pracy. Pierwsze z tych 
uchybień było skutkiem niedostatecznej znajomości 
przepisów prawa pracy, drugie zaś m.in. stanowiło 
konsekwencję nierozróżnienia pojęcia doby pracow-
niczej od doby kalendarzowej (dotyczyło to przede 
wszystkim pracowników zatrudnionych w podstawo-
wym systemie czasu pracy).

Liczne zastrzeżenia inspektorów dotyczyły rów-
nież kwestii ewidencjonowania czasu pracy. Kon-

trolowani pracodawcy często nie prowadzili 

ewidencji czasu pracy kierowców, uznając, że wy-
starczą tachografy i karty drogowe. Natomiast pro-
wadzący taką ewidencję, nie zawierali w niej danych 
dot. pracy w porze nocnej, dyżurów, pracy w godzi-
nach nadliczbowych. Była to w wielu przypadkach 
świadoma praktyka, zmierzająca do ograniczenia 
kosztów prowadzonej działalności.

C.  Przestrzeganie przepisów o czasie pracy 

pracowników agencji ochrony

Kontrole przeprowadzono w 48 agencjach 
ochrony, w których zatrudniano 12,3 tys. pracowni-
ków, w tym ponad 3 tys. kobiet.

Wykres 31. Czas pracy kierowców – naruszenia przepisów

ustalenie tygodniowego wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym

zatrudnianie pracowników w niedziele i święta bez zapewnienia dnia 
wolnego w innym terminie lub dodatk. wynagrodzenia

zapewnianie pracownikom odpowiedniego tygodniowego odpoczynku

ustalenie dobowego wymiaru czasu pracy

zatrudnianie pracowników w czasie przekraczającym obowiązujący ich 
średniotygodniowy wymiar

prowadzenie ewidencji czasu pracy

zapewnianie pracownikom 11 godzinnego dobowego odpoczynku

zapewnianie dni wolnych za pracę w dniu wolnym wynikaj. 
z przeciętnie 5-dniowego tyg. pracy w przyjętym okresie rozliczeń.

rzetelność prowadzenia ewidencji czasu pracy

zatrudnianie pracowników w czasie przekraczającym obowiązujący ich 
dobowy wymiar

określanie systemu i rozkładu czasu pracy oraz długości okresu 
rozliczeniowego

ustalanie rozkładów czasu pracy kierowców

% pracodawców naruszających przepisy 0                          20                         40                         60

Czynności kontrolne przeprowadzone w agen-
cjach ochrony wykazały, że najwięcej nieprawi-
dłowości polegało na nieokreślaniu w przepisach 
wewnątrzzakładowych – systemów, rozkładów oraz 
okresów rozliczeniowych czasu pracy, a także nie-

określaniu limitu godzin nadliczbowych dla osób 
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zapewnianie pracownikom odpowiedniego tygodniowego odpoczynku

zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnego –przeciętnego 
limitu godzin nadliczbowych w tygodniu

zatrudnianie pracowników w czasie przekraczającym obowiązujący ich 
dobowy wymiar

prowadzenie ewidencji czasu pracy

zapewnianie dni wolnych za pracę w dniu wolnym wynikaj. 
z przeciętnie 5-dniowego tyg. pracy w przyjętym okresie rozliczen.

zapewnienie raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy

zapewnianie pracownikom 11 godzinnego dobowego odpoczynku

zatrudnianie pracowników w czasie przekraczającym obowiązujący ich 
średniotygodniowy wymiar

rzetelność prowadzenia ewidencji czasu pracy

ustalanie w umowie o pracę liczby godz. ponad określony w um. 
wymiar czasu, za które przysługuje dodatek do wynagrodz.

określanie systemu i rozkładu czasu pracy oraz długości okresu 
rozliczeniowego

% pracodawców naruszających przepisy

Wykres 32. Czas pracy pracowników agencji ochrony – naruszenia przepisów
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zatrudnionych na część etatu bądź na określaniu 
go na poziomie powszechnie obowiązujących norm 
czasu pracy. Często stwierdzanym naruszeniem 
było również nierzetelne prowadzenie ewidencji 

czasu pracy. Stanowiło to, z jednej strony, wynik 
nieznajomości przepisów w tym zakresie, a z drugiej 
– niedbalstwa osób zobowiązanych do prowadze-
nia ewidencji. 

*
W ocenie inspektorów, podstawową przyczyną 

występujących naruszeń przepisów o czasie pra-

cy jest zatrudnianie zbyt małej liczby pracowni-

ków w stosunku do potrzeb pracodawcy. W kon-
sekwencji takich działań dochodzi do: świadczenia 
pracy w wymiarze przekraczającym określone prze-
pisami normy (praca w godzinach nadliczbowych 
oraz nieudzielanie pracownikom odpowiedniej 
liczby dni wolnych od pracy, z naruszeniem 5-dnio-
wego tygodnia pracy). Temu niekorzystnemu zja-

wisku towarzyszy obawa pracowników przed 

utratą zatrudnienia, co często powoduje niezgła-
szanie roszczeń w zakresie nieprzestrzegania przez 
pracodawcę przepisów o czasie pracy.

Kontrolowani pracodawcy często uzasadniali 
powstające u nich nieprawidłowości trudnościami 
w interpretacji przepisów o czasie pracy i bra-
kiem odpowiedniej wiedzy u osób prowadzących 
sprawy kadrowe. W latach następnych PIP nadal 
prowadzić będzie, równolegle z kontrolami działa-
nia edukacyjne dotyczące tego obszaru ochrony 
pracy. 

2. Przestrzeganie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych

Kontrolami ukierunkowanymi na problematykę 
przestrzegania przepisów o urlopach wypoczyn-
kowych objęto 420 pracodawców. Zatrudniali oni 
łącznie 50,6 tys. pracowników, w tym prawie 22 tys. 
kobiet i 149 młodocianych.

Wyniki kontroli wskazują, że stan przestrzega-
nia przepisów dotyczących urlopów wypoczynko-
wych utrzymuje się na porównywalnym poziomie 
jak w 2003 roku, pogorszenie nastąpiło jedynie 
w zakresie spełniania wymogu dot. udzielania pra-
cownikom urlopu wypoczynkowego w taki sposób, 
aby co najmniej jedna część obejmowała nie mniej 
niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

Jedną z podstawowych przyczyn występują-

cych naruszeń przepisów o urlopach wypoczynko-

wych jest niewłaściwa organizacja pracy i szukanie 

przez pracodawców „oszczędności” poprzez ogra-

niczanie stanu zatrudnienia, co w konsekwencji 
utrudnia korzystanie z urlopów wypoczynkowych ze 
względu na brak zastępstw. Zjawisku temu towarzy-
szy obawa pracowników przed utratą zatrudnienia;

Należy podkreślić, że praktyka dzielenia urlopów 
wypoczynkowych na krótsze okresy uniemożliwia 
pracownikom nabycie prawa do świadczenia urlo-
powego przewidzianego w ustawie o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych.
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z tego względu rezygnują oni ze zgłaszania roszczeń 
w zakresie naruszania przez pracodawcę przepisów 
o urlopach wypoczynkowych. Kolejna przyczyna to 
niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy 
przez osoby zajmujące się sprawami pracowniczy-
mi, szczególnie w małych zakładach prywatnych.

Ustalenia inspektorów pracy wskazują na ko-
nieczność doprecyzowania przepisów w zakresie 
obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzy-
stany urlop dla pracowników zatrudnionych w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto – mając na 
uwadze zgłaszane przez pracodawców i pracowni-
ków służb kadrowych wątpliwości dotyczące termi-
nu, w jakim pracownik winien wystąpić z wnioskiem 
o udzielenie urlopu na żądanie – w art.1672 Kodeksu 
pracy należałoby uregulować kwestię terminu zgło-
szenia przez pracownika żądania udzielenia mu 
urlopu w omawianym trybie.

Ze względu na wciąż niedostateczną znajomość 
przepisów o urlopach wypoczynkowych oraz dużą 
skalę nieprawidłowości stwierdzaną przez inspek-
torów w tym obszarze, konieczne jest prowadze-
nie ukierunkowanych kontroli również w latach na-
stępnych i w większej liczbie zakładów, zwłaszcza 
w małych firmach sektora prywatnego.

3. Przestrzeganie przepisów dotyczących 
zatrudniania pracowników

Kontrolami ukierunkowanymi na powyższą 
problematykę objęto 250 pracodawców, zatrudnia-
jących łącznie 7,3 tys. pracowników, w tym 3,5 tys. 

Wykres 33. Urlopy wypoczynkowe – naruszenia przepisów

ustalanie wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

ustalanie wymiaru urlopu

ustalanie planu urlopów

wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

udzielanie przynajmniej jednej części urlopu obejmującej co najmniej 
14 kolejnych dni kalendarzowych

udzielanie urlopu w wymaganym przepisami terminie
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kobiet i 80 młodocianych. Ustalono, że najczęściej 
nieprawidłowości dotyczyły: dostarczania pracowni-
kom pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia 
i uprawnieniach pracowniczych, o których mowa 
w art. 29 § 3 Kodeksu pracy; prowadzenia akt oso-
bowych pracowników; udostępniania pracownikom 
tekstu przepisów dotyczących równego traktowa-
nia w zatrudnieniu; zapoznawania pracowników 
z obwieszczeniem regulującym kwestię systemów 
i rozkładów czasu pracy oraz przyjętych okresów 
rozliczeniowych, o którym mowa w art. 150 § 1 Ko-
deksu pracy, a także treści świadectw pracy i za-
mieszczania w umowie o pracę wymaganych prze-
pisami elementów.

Zaznaczyć również należy, iż u prawie 8% 
skontrolowanych pracodawców stwierdzono nie-
zgodność rodzaju umowy z charakterem świad-
czonej pracy. Ponadto ujawniono 10 przypadków 
niezgłoszenia pracowników do ubezpieczenia spo-
łecznego.

Kontrole wykazały jednocześnie, że co trzeci 
pracodawca dopuszczał pracowników do pracy bez 
wstępnego przeszkolenia w dziedzinie bhp i bez 
wstępnych badań lekarskich. 

Jako przyczyny stwierdzonych nieprawidło-
wości należy wskazać przede wszystkim:
– niedostateczną znajomość obowiązujących prze-

pisów prawa pracy; brak staranności w realizacji 
obowiązków związanych z zatrudnianiem pra-
cowników,

– świadome naruszanie prawa, w celu obniżenia 
kosztów pracy, (zatrudnianie pracowników na 
podstawie umów cywilnoprawnych lub bez 
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jakichkolwiek umów); praktykom takim sprzyja 
wciąż trudna sytuacja na rynku pracy,

– brak wykwalifikowanej obsługi prawnej, szcze-
gólnie w małych podmiotach gospodarczych.

Rodzaj i powtarzalność nieprawidłowości skła-
niają do wniosku, że stan przestrzegania przepisów 
dotyczących zatrudniania pracowników jest wysoce 
niezadowalający. Dodać należy, że uchybienia 

związane z przyjmowaniem pracowników do pra-

cy mają szczególnie istotny, negatywny wpływ 

na ogólną sytuację w zakładzie i generują po-

wstawanie kolejnych nieprawidłowości w sferze 
realizacji uprawnień pracowniczych.

Konieczne jest – oprócz kontynuacji kontroli 
– dalsze prowadzenie przez Państwową Inspekcję 
Pracy działań o charakterze edukacyjno-doradczym 
w zakresie problematyki związanej z zatrudnianiem 
pracowników. Tego typu przedsięwzięcia powinny 
być adresowane szczególnie do małych podmiotów 
gospodarczych, w których, jak wskazują obserwa-
cje inspektorów, często brakuje wykwalifikowanej 
obsługi prawnej. 

Wykres 34. Zatrudnianie pracowników – naruszenia przepisów

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

W 2006 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole w 67 agencjach pracy tymczasowej zatrud-
niających 18,6 tys. pracowników tymczasowych 
i 12,7 tys. osób świadczących pracę na podstawie 
umów prawa cywilnego. Ponadto czynności kontro-
lne zostały przeprowadzone u 102 pracodawców 
użytkowników, korzystających z pracy 7 tys. pra-
cowników tymczasowych i 278 osób świadczących 
pracę na podstawie umów prawa cywilnego.

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że for-

muła pracy tymczasowej jest stosowana prze-

de wszystkim w różnego rodzaju działalności 

produkcyjnej (przetwórstwo spożywcze, tworzyw 
sztucznych, produkcja odzieży) oraz w handlu 

i usługach.
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzo-

no, że najwięcej nieprawidłowości związanych z wy-
konywaniem pracy tymczasowej dotyczyło kwestii 
zawierania umów o pracę (33% skontrolowanych 
pracodawców-użytkowników) oraz sporządzania 

świadectw pracy (26% skontrolowanych agencji 
pracy tymczasowej). Najczęstsze naruszenia prawa 
w tym zakresie polegały na:
– zawieraniu z pracownikami tymczasowymi 

umów o pracę na okres próbny,
– niezamieszczaniu w umowie o pracę informacji 

na temat warunków zatrudnienia (tj. terminu wy-
płaty wynagrodzenia za pracę, wymiaru czasu 
pracy czy miejsca wykonywania pracy),
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Ujawniony w trakcie kontroli stan faktyczny 
wskazuje również na to, że część pracodawców nie 
dostrzega możliwości, jakie otwierają im przepisy 
prawa pracy – ustawodawca odszedł bowiem od 
kazuistycznego regulowania większości warunków 
umów o pracę, pozostawiając stronom znaczną 
swobodę w tym zakresie, oczywiście w granicach 
zakreślonych przepisami. Jednakże w takiej sytuacji 
wymagane jest utworzenie przez pracodawcę wła-
snego odpowiedniego uregulowania. Tymczasem 
rola wewnątrzzakładowych aktów prawnych wciąż 
jest w wielu firmach tylko marginalna.

potwierdzanie na pismie rodzaju i warunków umowy o pracę

wydawanie świadectw pracy

prawidłowość opracowania regulaminu pracy

prawidłowość sporządzania umów o pracę

treść świadectw pracy

zapoznanie pracownika z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 
150 § 1 Kp

udostępnianie pracownikom tekstu dot. równego traktowania 
w zatrudnieniu

prowadzenie akt osobowych w sposób zgodny z przepisami

udzielanie pracownikowi pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia

% pracodawców naruszających przepisy
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– niezamieszczaniu w świadectwie pracy informa-
cji o podstawach prawnych rozwiązania umo-
wy o pracę, a także znacznych opóźnieniach 
w przekazywaniu pracownikom świadectw pracy.
Ponadto stwierdzono liczne nieprawidłowości 

dotyczące przestrzegania przepisów o czasie pracy. 
30% kontrolowanych pracodawców użytkowni-
ków nie zapewniało pracownikom tymczasowym 
należnej liczby dni wolnych wynikających z pię-
ciodniowego tygodnia pracy; 23% pracodawców 
nieprawidłowo prowadziło ewidencję czasu pracy, 
a 22% nie zapewniało 11-godzinnego dobowego 
odpoczynku. Szczególnie istotne znaczenie prawne 
ma prowadzenie ewidencji czasu pracy. Czynno-
ści kontrolne wykazały, że pracodawcy użytkow-
nicy, do obowiązków których należy prowadzenie 
ww. ewidencji, nie uwzględniają w niej: pory w której 
wykonywana jest praca, pracy w godzinach nad-
liczbowych czy też pracy w dni wolne wynikające 
z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Na-
leży podkreślić, że w takiej sytuacji prawidłowe 
ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę w go-
dzinach nadliczbowych jest niemożliwe (nieprawi-
dłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych stwierdzono w 16% 
skontrolowanych agencji).

Natomiast tylko w 2 agencjach ujawniono 
nieprawidłowości związane z udzielaniem pracow-
nikom tymczasowym urlopu wypoczynkowego, 
wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 
i ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

W czasie dokonywania czynności kontrolnych 
stwierdzono także nieliczne nieprawidłowości do-
tyczące nieprzestrzegania przepisów ustawy o za-

trudnianiu pracowników tymczasowych, które 
polegały m.in. na: 
– korzystaniu przez pracodawcę użytkownika 

z pracowników tymczasowych, mimo że w okre-
sie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających prze-
widywany termin rozpoczęcia pracy tymczaso-
wej dokonał on tzw. zwolnienia grupowego,

– powierzeniu pracownikowi tymczasowemu wy-
konywania pracy na stanowisku, na którym 
w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzają-
cych przewidywany termin rozpoczęcia pracy 
tymczasowej był zatrudniony pracownik praco-
dawcy użytkownika, z którym został rozwiązany 
stosunek pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników,

– niepoinformowaniu reprezentatywnych orga-
nizacji związkowych o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy tymczasowej pracownikom 
agencji pracy tymczasowej, 

– powierzeniu pracownikowi tymczasowemu pra-
cy szczególnie niebezpiecznej.
Podsumowując, należy stwierdzić, że ujawnione 

w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowo-

ści związane były głównie z nieprzestrzeganiem 

ogólnych przepisów prawa pracy, zwłaszcza do-
tyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku 
pracy, czasu pracy czy wynagrodzeń. W związku 
z powyższym celowe jest przeprowadzanie dal-
szych kontroli przestrzegania przepisów prawa pra-
cy przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych 
ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych 
wyżej przepisów. Niezbędne jest również konty-
nuowanie w tym obszarze poradnictwa prawnego, 
zważywszy na wątpliwości interpretacyjne związane 
z przepisami ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych (zob. rozdział XII „Ocena rozwiązań 
prawnych oraz wnioski legislacyjne”).

5.A.  Przestrzeganie przepisów 
przy zatrudnianiu młodocianych 

W 2006 roku przeprowadzono 292 kontrole 
przestrzegania przepisów przy zatrudnianiu młodo-
cianych (ok. 83% z nich – w zakładach małych, tj. 
zatrudniających do 50 pracowników). Kontrolowani 
pracodawcy zatrudniali 13,4 tys. pracowników, 
w tym 1,9 tys. pracowników młodocianych. 

Jak ustalili inspektorzy pracy, incydentalny 
charakter miały naruszenia polegające na zatrud-
nianiu młodocianych w porze nocnej i w godzinach 
nadliczbowych oraz zatrudnianiu w nieprawidłowym 
dobowym wymiarze czasu pracy. Niewielki był rów-
nież odsetek pracodawców naruszających przepisy 
w zakresie wypłacania młodocianym wynagrodze-
nia – 2% (łączna kwota niewypłaconych lub zani-
żonych należności wyniosła 11,7 tys. zł; w 2005 r. – 
26,5 tys. zł), czy też udzielania młodocianym pierw-
szego urlopu wypoczynkowego (11%).

Natomiast wielu kontrolowanych pracodawców 
nie przestrzegało przepisów dotyczących opraco-
wania programu kształcenia zawodowego młodo-
cianych (23%) oraz prowadzenia ewidencji czasu 
pracy przy pracach wzbronionych a dozwolonych 
dla potrzeb odbycia przygotowania zawodowego 
(31%). 

Kontrole bezpieczeństwa pracy – w odniesieniu 
do zatrudnionych młodocianych – wykazały liczne 
naruszenia przepisów w zakresie profilaktycznych 
badań lekarskich i wymaganych szkoleń, oceny 
ryzyka zawodowego, badań i pomiarów czynników 
szkodliwych, stanu maszyn i urządzeń (szczegóło-
we dane zawiera wykres).

Ponadto stwierdzono: 
– niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń pracy 

(18% zakładów), 
– niedostateczne wyposażenie pomieszczeń hi-

gienicznosanitarnych (25%),
– brak instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 

dotyczących użytkowanych maszyn i urządzeń 
technicznych (18%),
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– brak pomiarów ochrony przeciwporażeniowej 
w zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim 
(14%),

– niewłaściwe składowanie lub magazynowanie 
materiałów (15%).
Wprawdzie tylko 4% kontrolowanych pracodaw-

ców nie przydzieliło młodocianym środków ochrony 
indywidualnej, nie można jednak tych przypadków 
bagatelizować, gdyż wiązały się one z narażeniem 
zdrowia lub życia młodocianego pracownika (przy-
kładowo – pracodawca zakładu blacharsko-dekar-
skiego dopuścił młodocianego do wykonywania 
prac pomocniczych przy montażu pokrycia dacho-
wego bez wyposażenia go w sprzęt chroniący przed 
upadkiem z wysokości). 

Przepisów dotyczących odzieży i obuwia ro-
boczego nie przestrzegało 19% kontrolowanych 
pracodawców. Stwierdzano brak kart ewidencyj-
nych przydziału odzieży i obuwia roboczego jak 
również wykonywanie pracy we własnej odzieży 
i obuwiu przez pracowników młodocianych, np. 
przy frezowaniu i toczeniu elementów na obrabiar-
kach do metalu.

Należy podkreślić, że największą liczbę nie-
prawidłowości dotyczących pracowników mło-
docianych inspektorzy ujawnili w tych zakładach, 
w których nie przestrzegano prawa pracy także 

Wykres 35. Zatrudnianie pracowników młodocianych – naruszenia przepisów
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narażenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe powyżej dopuszczalnych 
norm

szkolenia wstępne w zakresie bhp – instruktaż stanowiskowy

ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim

urządzenia ochronne w użytkowanych maszynach i urządzeniach

wstępne badania lekarskie

opracowanie wykazu stanowisk pracy i prac wzbronionych

poinformowanie pracowników młodocianych o ryzyku zawod. zw. 
z wykonywaną pracą i zasadach ochrony przed zagroż.

przeprowadzenie badań i pomiarów czynników szkodliwych

ocena ryzyka zawodowego

opracowanie wykazu prac dozwolonych dla potrzeb odbycia przygo-
towania zawodowego

uwzględnienie w ocenie ryzyka kryteriów związanych z dojrzałością 
psychiczną i fizyczną młodocianego

poinformow. przedst. ustawowego młodoc. o ryzyku zawod. zw. 
z wykonywaną pracą i zasadach ochrony przed zagroż.

% pracodawców naruszających przepisy

w stosunku do pozostałych zatrudnionych (zarówno 
więc osób dorosłych, jak i młodocianych).

Pracodawcy, podając przyczyny nieprawidło-
wości, tłumaczyli się skomplikowaniem przepisów 
i zbyt dużą ich liczbą. W ocenie inspektorów, stwier-
dzone uchybienia to raczej skutek lekceważenia 
prawa. Obowiązek wykonywania badań lekarskich, 
szkoleń bhp i przeprowadzania oceny ryzyka jest 
tak powszechnie znany, że trudno przyjąć powyższe 
wyjaśnienia pracodawców, zwłaszcza w odniesieniu 
do pracowników młodocianych jako grupy podlega-
jącej szczególnej ochronie. 

Wśród innych przyczyn inspektorzy wskazują 
również wykorzystywanie przez pracodawców 

Zdemontowane lub uszkodzone urządzenia 
ochronne przy maszynach obsługiwanych przez 
pracowników młodocianych są dowodem baga-
telizowania problemów bezpieczeństwa i minima-
lizowania kosztów pracy. Jest to zjawisko bardzo 
niepokojące z uwagi na duże zagrożenie urazem 
(a w konsekwencji kalectwem lub nawet śmiercią), 
a także ze względu na utrwalanie niewłaściwego 
podejścia młodych pracowników do kwestii bezpie-
czeństwa pracy. 
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sytuacji na rynku pracy (nadmiar młodocianych 
chcących podjąć naukę zawodu) oraz „łatwość” 
zatrudniania takich pracowników. Po spełnieniu 
formalnych warunków (m.in. ukończenie kursu 
pedagogicznego i posiadanie aktualnego prze-
szkolenia w zakresie bhp) pracodawca może bez 
przeszkód zatrudnić dowolną liczbę młodocianych, 
bez względu na wielkość zakładu i stan warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mając na celu zapewnienie ochrony pracowni-
ków młodocianych inspektorzy w dalszym ciągu 
będą monitorować warunki bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy tej grupy zatrudnionych, poprzez pro-
wadzenie systematycznych kontroli, jak również 
działalności informacyjnej w zakresie prawa pracy, 
przy współdziałaniu z organizacjami pracodawców, 
izbami rzemieślniczymi, cechami rzemiosł.

Ustalenia inspektorów wskazują również na 
konieczność:
�� zmiany przepisu art. 201 Kodeksu pracy doty-

czącego badań lekarskich pracowników mło-
docianych, w celu dostosowania do przepisów 
Konwencji MOP nr 77 i 78, które stanowią, że 
młodociany poniżej 18 lat powinien podlegać 
ponawianym badaniom lekarskim w odstępach 
nie dłuższych niż rok;

�� zmiany przepisu art. 193 Kodeksu pracy, po-
przez określenie formy w jakiej ewidencja pra-
cowników ma być prowadzona;

�� zmiany przepisów dotyczących wynagradzania 
młodocianych zatrudnionych przy pracach lek-
kich. 
Zwraca uwagę fakt sporadycznego korzy-

stania przez pracodawców z nowych regulacji 

przepisów działu IX Kodeksu pracy. Stwierdzono 
bowiem tylko pojedyncze przypadki zatrudniania 
młodocianych, na podstawie umowy o pracę przy 
wykonywaniu lekkich prac. Wydaje się, że praktycz-
ne stosowanie przepisów o zatrudnianiu młodocia-
nych przy pracach lekkich może mieć miejsce tylko 
wówczas, jeżeli możliwe będzie zmniejszenie kosz-
tów związanych z zatrudnianiem tych pracowników 
(w chwili obecnej młodocianych zatrudnionych przy 
pracach lekkich dotyczą te same przepisy płacowe, 
co pracowników pełnoletnich).

5.B.  Przestrzeganie przepisów prawa 
pracy, w tym bhp, w odniesieniu 
do młodych pracowników

Realizując przewidziany w programie działania 
PIP temat „Przestrzeganie przepisów prawa pracy 
w odniesieniu do młodych pracowników” przyjęto 
następujące kryteria: wiek pracowników 18–26 lat, 
staż pracy nie dłuższy niż 3 lata. 

Inspektorzy skontrolowali 254 pracodawców, 
którzy zatrudniali ogółem 26,9 tys. pracowników, 

w tym 1 780 osób w przedziale wiekowym 18–26 lat 
(spośród nich 916 miało staż pracy nie dłuższy niż 
1 rok, a 864 – od 1 do 3 lat). 

Kontrole przeprowadzono w zakładach różnych 
branż, w szczególności zajmujących się przetwór-
stwem przemysłowym (64% skontrolowanych pra-
codawców), a także handlem i naprawami (17%) 
oraz w hotelach i restauracjach (7%).

Wśród 254 skontrolowanych zakładów znaczny 
odsetek stanowiły firmy małe (38% zatrudniało od 
10 do 49 osób, a 20% poniżej 10 osób).

W ramach oceny zagadnień dotyczących 
prawnej ochrony pracy, sprawdzono przestrze-
ganie przepisów o nawiązywaniu i rozwiązywaniu 
stosunku pracy, wypłacie wynagrodzeń i innych 
świadczeń, czasie pracy oraz urlopach wypoczyn-
kowych.

Kontrole problematyki nawiązywania i rozwią-

zywania stosunku pracy wykazały przede wszyst-
kim nieprawidłowości w zakresie udzielania pracow-
nikom pisemnej informacji o niektórych warunkach 
zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych. Nie-
prawidłowość taką stwierdzono u co trzeciego 
skontrolowanego pracodawcy, a dotyczyła ona 383 
młodych pracowników. Powyższe naruszenie będą-
ce, w ocenie inspektorów przede wszystkim skut-

kiem braku w wielu firmach, zwłaszcza małych, 

profesjonalnej obsługi kadrowej – jest w istocie 
dość znaczącym zaniedbaniem, zwłaszcza jeśli 
dotyczy młodych niedoświadczonych, nowo zatrud-
nionych pracowników. Skala innych naruszeń w tym 
obszarze nie była znaczna – 5% skontrolowanych 
pracodawców nie potwierdziło młodym pracowni-
kom na piśmie rodzaju umowy i jej warunków; 4% – 
w sposób niewłaściwy rozwiązało bez wypowiedze-
nia umowy o pracę, a 2% – nie przestrzegało prze-
pisów dotyczących rozwiązywania umów o pracę za 
wypowiedzeniem, zwłaszcza nieprawidłowo ustala-
jąc długość okresu wypowiedzenia. 

W obszarze czasu pracy najwięcej uchybień 
dotyczyło przestrzegania zasady przeciętnie pięcio-
dniowego tygodnia pracy (u co dziesiątego kontro-
lowanego pracodawcy). 

Naruszenia przepisów określających dopusz-
czalny, przeciętnie tygodniowy limit godzin nadlicz-
bowych ujawniono u niewielkiej grupy skontrolo-
wanych pracodawców (2%). Tylko u 1 pracodawcy 
młodzi pracownicy świadczyli pracę w godzinach 
nadliczbowych przekraczających dopuszczalny limit 
w roku kalendarzowym. Jednocześnie inspektorzy 
stwierdzili – u 7% skontrolowanych pracodawców 
– brak ewidencji czasu pracy.

Jak wynika z kontroli przeprowadzonych w za-
kresie wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń 
– 7% pracodawców zaniżyło młodym pracownikom 
należność za pracę świadczoną w godzinach nad-
liczbowych. Z kolei 5 skontrolowanych pracodaw-
ców w ogóle nie wypłaciło młodym pracownikom 
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– wynagrodzenia za pracę. Opisane wyżej postępo-
wanie pracodawców należy uznać za szczególnie 
naganne, gdyż odnosi się do młodych ludzi, po raz 
pierwszy podejmujących pracę zawodową.

U 16% skontrolowanych pracodawców stwier-
dzono naruszenia przepisów dot. urlopów wypo-

czynkowych. Nieprawidłowości polegały przede 
wszystkim na nieudzieleniu młodym pracownikom 
urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, 
w którym nabyli do niego prawo lub najpóźniej do 
końca pierwszego kwartału następnego roku. Przy-
czyną uchybień była w większości przypadków nie-
znajomość prawa pracy (pracodawcy wskazywali 
na „zbyt krótki staż pracy tej grupy pracowników”).

Kontrole w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy ukierunkowane były na sprawdzenie przygo-
towania do pracy młodych osób, podejmujących 

zatrudnienie po raz pierwszy w życiu (czy wykonują 
oni pracę odpowiednią do stanu zdrowia i zgodną 
z kwalifikacjami zawodowymi: wykształceniem, 
ukończonymi kursami lub szkoleniami), a także 
podejmowania przez pracodawców stosownych 
działań (szkoleniowych i organizacyjnych) w celu 
przekazania młodym pracownikom wiedzy o za-
grożeniach oraz wykształcenia u nich nawyków 
bezpiecznej pracy. Kontrolowano również warunki, 
w jakich są zatrudniani młodzi pracownicy, m.in. 
spełnianie wymagań bhp przez obiekty i po-
mieszczenia zakładu pracy, w tym pomieszczenia 
higienicznosanitarne, organizację i wyposażenie 
stanowisk pracy, bezpieczeństwo transportu, ma-
gazynowania oraz narażenie na szkodliwe czyn-
niki środowiska pracy. Wybrane nieprawidłowości 
przedstawiono na wykresie.

Analiza wyników kontroli wykazała, że co pią-
ty pracodawca dopuścił do pracy młodych pracow-
ników bez orzeczenia lekarskiego o braku prze-
ciwwskazań do jej wykonywania (ujawniono, że 102 
młodych pracowników rozpoczęło pracę przed odby-
ciem wstępnych profilaktycznych badań lekarskich). 
Ponadto u 2 pracodawców stwierdzono niezgodne 
z orzeczeniem lekarskim zatrudnianie 15 młodych 
pracowników. W większości przypadków pracowali 
oni na innych stanowiskach niż te, których dotyczyły 
orzeczenia lekarskie. Ponadto w jednej z firm zatrud-
niano pracownika niepełnosprawnego na stanowisku 
piekarza, w porze nocnej, bez zgody lekarza sprawu-
jącego nad nim opiekę profilaktyczną.

Wykres 36. Zatrudnianie młodych pracowników – naruszenia przepisów

wyposażenie w środki ochrony indywidualnej
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szkolenie wstępne w zakresie bhp – instruktaż stanowiskowy

badania profilaktyczne

urządzenia ochronne w użytkowanych maszynach 
i urządzeniach

ocena ryzyka zawodowego

uwzględnienie w ocenie ryzyka kwalifikacji zawodowych
 i umiejętności wykonania pracy przez pracownika

uwzględnienie w ocenie ryzyka młodego wieku pracownika

program edukacyjny dla młodych osób rozpoczynających pracę
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Znaczne zaniedbania dotyczyły szkoleń w zakre-

sie bezpieczeństwa i higieny pracy – u co czwar-
tego pracodawcy zatrudniani młodzi pracownicy nie 
posiadali wymaganych, aktualnych szkoleń. Niepra-
widłowość odnosiła się do łącznie 163 osób, przy 
czym połowa z nich przed dopuszczeniem do pracy 
nie została poddana szkoleniu wstępnemu. Niepokoi 
to tym bardziej, że większość z tych młodych osób 
zatrudniona była na stanowiskach robotniczych, 
często przy eksploatacji maszyn i urządzeń lub 
w narażeniu na szkodliwe czynniki środowiska pracy. 
Za rażące zaniedbanie obowiązków należy uznać 

dopuszczenie młodych pracowników do pracy 

bez instruktażu stanowiskowego przygotowują-
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cego do prawidłowego i bezpiecznego wykony-

wania zadań. Problem dotyczył 14% pracodawców. 
Stwierdzono również, że:

– w 7% zakładów instruktażu stanowiskowego nie 
przeprowadził ani pracodawca, ani też osoba 
kierująca pracownikami, posiadająca odpowied-
nie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, 

– u 9% pracodawców instruktaż stanowiskowy nie 
zakończył się sprawdzianem wiedzy i nabytych 
umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy.

Z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów 
pracy wynika, że większość pracodawców nie wy-

kazuje szczególnego zainteresowania młodymi 

pracownikami (w tym podejmującymi pracę po 

raz pierwszy w życiu), traktując ich w taki sam 

sposób, jak pracowników z dłuższym stażem pra-

cy (i dużym doświadczeniem zawodowym). Kon-
trolowani pracodawcy z reguły (70%) nie organizo-
wali dla osób rozpoczynających pracę specjalnych 
programów edukacyjnych, mających na celu m.in. 
ich adaptację w zakładzie pracy, zapoznanie z orga-
nizacją i specyfiką prowadzonej działalności. Tylko 
niewielka część pracodawców zdecydowała się np. 
na wydłużenie czasu trwania szkolenia wstępnego, 
w szczególności na przeprowadzenie dokładnego 
instruktażu stanowiskowego. W tych firmach zasa-
dą jest, iż pracownicy, w początkowym okresie za-
trudnienia, są zapoznawani z zakładem, a następnie 
wdrażani do pracy pod bezpośrednim, zwiększonym 
nadzorem ze strony przełożonych. W niektórych 
zakładach w początkowym okresie pracy nowo za-
trudnione osoby nie są dopuszczane do samodziel-
nej obsługi maszyn, nie powierza się im trudnych 
zadań. Pozytywnych przykładów w tym zakresie 

dostarczają spostrzeżenia inspektorów kontro-

lujących zakłady, w których młodzi pracownicy 

odbywali staż na podstawie umowy między pra-

codawcą a Powiatowym Urzędem Pracy. W trakcie 

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy staje się szczególnie istotnym elementem 
przygotowania młodych osób do pracy w kontek-
ście dość częstego obecnie zjawiska zatrudniania 
pracowników niezgodnie z ich przygotowaniem 
zawodowym (sytuację taką stwierdzono w 10% 
kontrolowanych zakładów, w odniesieniu do 141 
zatrudnionych pracowników). Inspektorzy pracy 
podkreślają, że szkolenia w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy stanowią problem również dla 
samych pracodawców – 16% kontrolowanych nie 
odbyło wymaganych szkoleń bhp. Trudno uznać, 
że jest to wynik niewiedzy lub nieznajomości pra-
wa. Należy raczej traktować ten stan jako przejaw 
lekceważenia i nieprzywiązywania należytej wagi do 
przepisów prawa, gdyż wymogi związane ze szko-
leniami bhp i lekarskimi badaniami profilaktycznymi 
są pracodawcom powszechnie znane. 

stażu zapoznali się oni z warunkami pracy w firmie
i sposobem bezpiecznego wykonania powierzonych 
im zadań; byli szkoleni przez pracodawcę w zakre-
sie bhp. Po zakończeniu stażu zawierano z nimi 
umowy o pracę. Takie postępowanie należy ocenić 
jako korzystne dla obu stron stosunku pracy.

W procesie stałej poprawy warunków ochrony 
zdrowia i życia pracowników zasadniczą rolę odgry-
wa ocena ryzyka zawodowego, która – stosownie 
do zapisów ustawy Kodeks pracy – jest obowiązkiem 
każdego pracodawcy. Mimo to w 24% kontrolowa-
nych zakładów nie przeprowadzono oceny ryzyka 
zawodowego związanego z pracą wykonywaną przez 
młodych pracowników. Ponadto 14% pracodawców, 
którzy dokonali ww. oceny, nie zastosowało niezbęd-
nych środków profilaktycznych z niej wynikających.

Należy także zauważyć, że około połowa praco-
dawców nie uwzględniła w przeprowadzonej ocenie 
szczególnych kryteriów związanych z młodym 
wiekiem pracownika oraz brakiem doświadczenia 
życiowego i zawodowego.

Zaniedbaniom w zakresie oceny ryzyka zawodo-
wego, towarzyszyły również takie nieprawidłowości, 
jak: brak instrukcji bhp dot. obsługi maszyn i urzą-
dzeń użytkowanych przez młodych pracowników 
(22% kontrolowanych zakładów) i występowanie 
narażenia na czynniki szkodliwe, niebezpieczne lub 
uciążliwe powyżej dopuszczalnych norm (19%).

Przepisy prawa pracy nie zawierają szczegó-
łowych uregulowań dotyczących młodych osób 
podejmujących pracę po raz pierwszy. Wprawdzie 
art. 94 pkt 7 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca 
jest obowiązany w szczególności stwarzać pracow-
nikom podejmującym zatrudnienie – po ukończeniu 
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub 
szkoły wyższej – warunki sprzyjające przystoso-
waniu się do należytego wykonywania pracy, ale 
pozostawia pracodawcom całkowitą dowolność 
w realizacji tego postanowienia. 

Jak już zaznaczono, z przeprowadzonych kon-
troli wynika, iż w większości przypadków pracodaw-
cy nie podchodzą w sposób odmienny do zatrud-
niania młodych pracowników – traktują ich tak samo 
jak pozostałych. W tej sytuacji stan warunków pracy 
w zakładzie oraz zaangażowanie osób nadzorujących 
w firmie sprawy bezpieczeństwa pracy szczególnie 
rzutują na sytuację młodych, rozpoczynających ży-
cie zawodowe pracowników. Tymczasem poziom 
bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych 
zakładach nie był zadowalający, a świadomość 
występujących zagrożeń – niska, zarówno u praco-
dawców, kadry kierowniczej, jak i tym bardziej wśród 
samych pracowników. Ocena ryzyka zawodowego 
rzadko jest postrzegana jako źródło wiedzy o za-
grożeniach i zarazem narzędzie pomocne w podej-
mowaniu działań korygujących i zapobiegawczych, 
a częściej – jako „zło konieczne”. Zdarza się również, 
że firmy którym zlecono ocenę ryzyka, dokonują 

jej w sposób schematyczny, nie biorąc pod uwa-
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gę specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie 

i wszystkich potrzebnych informacji. Trudno wów-
czas oczekiwać, że zostaną uwzględnione kryteria 
związane z młodym wiekiem pracownika i brakiem 
doświadczenia zawodowego. 

Z powyższych względów celowe jest:
�� promowanie „dobrych praktyk” adaptacji w za-

kładzie i form nadzoru nad pracą młodych, roz-
poczynających życie zawodowe pracowników,

�� podejmowanie dalszych działań edukacyjnych 
adresowanych do pracodawców.

Dlatego też, choć europejska kampania „Młodzi 
pracownicy – bezpieczny start” zbliża się do etapu 
podsumowań, Państwowa Inspekcja Pracy zamie-
rza kontynuować wybrane elementy tegorocznych 
działań w kolejnych latach. Materiały promocyjne 
i wydawnictwa opracowane dla młodzieży będą sta-
le dostępne i aktualizowane na stronie Państwowej 
Inspekcji Pracy. Planowane jest również zaproszenie 
do realizacji programu edukacyjnego w szkołach 
ponadgimnazjalnych kolejnej grupy nauczycieli, 
a także objęcie stałą opieką przez inspektorów pra-
cy – nauczycieli już realizujących program „Kultura 
bezpieczeństwa”. 

Szersze informacje nt. ww. kampanii prewencyj-
nej zawarte są w rozdziale VIII Sprawozdania.

6.  Przestrzeganie uprawnień 
pracowniczych związanych 
z rodzicielstwem

Skontrolowano 633 pracodawców zatrudniają-
cych niemal 112 tys. pracowników, w tym 60,9 tys. 
kobiet. 

Skalę nieprawidłowości stwierdzonych w tym 
obszarze ochrony pracy obrazuje wykres.

Wykres 37. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem – naruszenia przepisów

zatrudnianie przy pracach wzbronionych

zatrudnianie kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych i w porze 
nocnej

wypłacanie świadczeń związanych z ciążą i macierzyństwem

rozwiązywanie umów o pracę (w czasie ciąży, urlopu wychowawczego, 
nieprzedłużenie umowy do dnia porodu)

umożliwienie skorzystania z uprawnień przysługujących w związku 
z wychowywaniem dzieci (zwolnienie od pracy, urlop

wychowawczy)

opracowanie wykazu prac wzbronionych kobietom

% pracodawców naruszających przepisy

2006 2005 2004
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W sposób dramatyczny znajduje to odzwiercie-
dlenie w statystykach wypadków zgłaszanych do 
Państwowej Inspekcji Pracy. W roku 2006 ponad 
połowa młodych pracowników poszkodowanych w 
wypadkach przy pracy miała staż pracy mniejszy niż 
1 rok. Młody człowiek bez doświadczenia zawodo-
wego i odpowiedniej wiedzy o zagrożeniach, częściej 
podejmuje zachowania ryzykowne. Od otoczenia 
zależy właściwe przygotowanie go do pracy i wyro-
bienie nawyku bezpiecznego jej wykonywania, Tym-
czasem kultura pracy, zwłaszcza na stanowiskach 
robotniczych, ciągle pozostawia wiele do życzenia. 
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Odsetek pracodawców, u których inspektorzy 
stwierdzają naruszenia przepisów o ochronie pra-
cy kobiet utrzymuje się – w prawie wszystkich 
kontrolowanych obszarach – na niskim poziomie. 
Wyjątek stanowi naruszenie polegające na nieopra-
cowaniu wykazu prac wzbronionych kobietom, 
braku aktualnego wykazu lub niedostosowanego 
do specyfiki danego zakładu pracy. Należy jed-
nocześnie zauważyć spadek odsetka pracodaw-
ców, u których ujawniono nieprawidłowości w po-
wyższym zakresie, a także fakt, iż uchybienie to 
pozostaje bez wpływu na skalę zatrudniania ko-
biet przy pracach wzbronionych (od lat jest ona nie-
wielka). 

Warto odnotować, iż w czasie kontroli nie 
stwierdzono przypadku nieudzielenia pracownikowi 
– ojcu wychowującemu dziecko, na jego wniosek, 
nie wykorzystanej przez matkę części urlopu ma-
cierzyńskiego (do kontrolowanych pracodawców 
wpłynęło 28 takich wniosków i wszystkie zostały 
uwzględnione). Nie zanotowano również nieprawi-
dłowości w zakresie uwzględniania przez praco-
dawcę wniosku pracownika o obniżenie wymiaru 
czasu pracy – do wymiaru nie niższego niż połowa 
pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym 
mógłby korzystać z urlopu wychowawczego (15 
wniosków). 

Incydentalny charakter miały takie nieprawidło-
wości jak: zatrudnianie kobiet w ciąży w wymiarze 
przekraczającym 8 godzin na dobę (18 kobiet, 
192 godziny), nieprzenoszenie kobiet w ciąży lub 
karmiących dziecko piersią do innej pracy (2 pra-
codawców), niezwalnianie ich na czas niezbędny 
z obowiązku świadczenia pracy w przypadku 
niemożności przeniesienia do innej pracy (4 pra-
codawców).

Ze względu na społeczną wagę ochrony upraw-
nień pracowniczych związanych z rodzicielstwem, 
kontynuowane będą zarówno kontrole w tym obsza-
rze, jak i działalność informacyjno-popularyzator-

ska, w ramach której szczególna uwaga zwracana 

będzie na możliwość skrócenia przez pracownicę 

urlopu macierzyńskiego i wykorzystanie pozo-

stałej części przez pracownika – ojca wychowu-

jącego dziecko. Wciąż wymaga upowszechnienia 
również treść art. 179 Kp., gdyż nie zaobserwowano 
rezygnacji z długotrwałych zwolnień lekarskich wyko-
rzystywanych w okresie ciąży – na rzecz działań pra-
codawcy polegających na zmianie warunków pracy 
ciężarnej pracownicy, skróceniu jej czasu pracy lub 
zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy; uwagę 
należy zwrócić także na przepisy znowelizowane 
ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa. 

7.  Równe traktowanie w zatrudnieniu

Po raz czwarty Państwowa Inspekcja Pracy 
przeprowadziła badanie ankietowe (w 116 pań-
stwowych, samorządowych i prywatnych zakładach 
pracy) dot. problematyki równego traktowania ko-
biet i mężczyzn w zatrudnieniu, z uwzględnieniem 
następujących kryteriów – wynagrodzenie, poziom 
wykształcenia, staż pracy, wiek, zajmowane stano-
wisko. Zgromadzone dane za 2005 r. porównano 
z danymi za 2004 r. 

Prowadzone przez PIP od kilku lat badania 
ankietowe dowodzą, iż kobiety w Polsce stanowią 

wyraźną mniejszość wśród pracowników zatrud-

nionych na wyższych stanowiskach kierowni-

czych. W 2005 r., w objętych badaniem zakładach, 
na 156 mężczyzn sprawujących wyższe funkcje 
kierownicze zatrudnionych było – na podobnych 
stanowiskach – odpowiednio 100 kobiet (wzrost 
dysproporcji na niekorzyść kobiet o 4 % w stosunku 
do 2004 r.). Niekorzystna tendencja charakteryzuje 
wszystkie zakłady pracy, zwłaszcza jednak firmy 
sektora prywatnego. Szczególnie wysoka dyspro-
porcja zauważalna jest na wyższych stanowiskach 
kierowniczych w tych zakładach prywatnych, które 
zatrudniają więcej niż 500 osób.

Natomiast w odniesieniu do niższych stanowisk 
kierowniczych nie zaobserwowano znaczących róż-
nic (w 2005 r. proporcje kształtowały się na pozio-
mie: 100 kobiet – 114 mężczyzn). 

Zjawisko nierównego traktowania kobiet i męż-

czyzn zarysowuje się również wyraźnie w sferze 

wynagrodzeń za pracę osób zajmujących wyż-

sze stanowiska kierownicze (różnica wynosiła 
12,7 punktu procentowego tak w 2004, jak i 2005 r.). 

Na poziomie niższych stanowisk kierowniczych 
oraz stanowisk samodzielnych, administracyjnych, 
robotniczych, a także obsługi – nie występują dys-
proporcje w wynagrodzeniu ze względu na płeć. 

Przeprowadzone badanie w zakresie awansowa-
nia pracowników na wyższe stanowiska kierownicze 
wykazało również, że kobiety pracują na uzyskanie 
ww. awansu średnio rok i 7 miesięcy dłużej niż męż-
czyźni, przy czym wyższe stanowisko kierownicze 
uzyskują w zbliżonym wieku. 

Badano również respondentów pod kątem wy-
kształcenia, z uwzględnieniem podziału stanowisk. 
W analizowanej próbie, na wyższych stanowiskach 
kierowniczych 7% mężczyzn więcej miało wyższe 
wykształcenie, podczas gdy na niższych stanowi-
skach kierowniczych – więcej kobiet legitymowało 
się dyplomem wyższej uczelni (mężczyźni 56,5%, 
a kobiety 64,9%).

Podsumowując wyniki badania można ocenić, 
że potwierdzają one stałą tendencję, którą literatura 
przedmiotu określa jako „szklany sufit”, czyli wy-
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stępowanie niekorzystnych dysproporcji dla kobiet 
w zakresie dostępu do wysokich stanowisk kierow-
niczych. Również zjawisko kontrastów płacowych 
jest obserwowane wyłącznie w odniesieniu do wyż-
szych stanowisk kierowniczych.

8.  Wykonywanie przez pracodawców 
orzeczeń sądów pracy

Inspektorzy pracy skontrolowali 671 pracodaw-
ców (zatrudniających 152,3 tys. pracowników), 
sprawdzając wykonanie 1395 prawomocnych wyro-
ków i ugód zawartych przed sądami pracy.

W toku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 
niewykonanie przez 191 pracodawców 309 orze-
czeń sądów pracy dotyczących 564 pracowni-
ków. Szczegółowe dane przedstawiono na wykre-
sach.

Wykres 38. Niewykonane orzeczenia sądów pracy

22%

50%

57%

28%
32%

37%

odsetek niewykonanych wyroków i ugód

odsetek pracodawców niewykonujących orzeczeń

2006 2005 2004

Wykres 39. Struktura niewykonanych orzeczeń

wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze 
stosunku pracy
wypowiedzenie lub rozwiązanie stosunku 
pracy

świadczenia niepieniężne i inne

Jak wynika z wykresów, w 2006 r. – w stosunku 
do lat poprzednich – znacząco obniżył się odsetek 
niewykonanych wyroków i ugód sądowych. Zmniej-
szyła się również w kontrolowanych zakładach licz-
ba osób poszkodowanych bezprawnym działaniem 

82%3%

15%

pracodawców (z 2 310 w 2004 r. do 564 w 2006 r.). 
Mimo to skala problemu jest nadal niepokojąca. 
Podobnie jak w latach poprzednich, najliczniejszą 
grupę wśród niezrealizowanych orzeczeń sądów 
pracy stanowiły wyroki zobowiązujące pracodaw-

ców do wypłaty świadczeń pieniężnych ze sto-

sunku pracy (takich jak wynagrodzenie za pracę, 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odszkodo-
wania i odprawy w związku z rozwiązaniem umowy 
o pracę). Drugą w kolejności grupę rozstrzygnięć 
sądowych stanowiły orzeczenia dotyczące wypo-

wiadania umów o pracę lub rozwiązywania sto-

sunku pracy. Jednakże te orzeczenia, ze względu 
na znikomy stopień obciążenia finansowego praco-
dawców, wykonywane były tuż przed podjęciem 
czynności kontrolnych lub w trakcie prowadzonej 
kontroli. Wśród pracodawców wciąż powszechna 
jest nieznajomość przepisów art. 97 § 3 Kodeksu 
pracy – tj. obowiązku wydania nowego świadectwa 
pracy w przypadku niezgodnego z prawem rozwią-
zania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy 
pracownika. 

Wśród głównych przyczyn niewykonania orze-
czeń sądowych wskazać można: złą sytuację finan-
sową pracodawców (w analizowanym okresie brak 
środków pieniężnych stanowił powód niewykonania 
39 % orzeczeń – potwierdzeniem czego może być 
fakt, iż u części pracodawców stwierdzano prowa-
dzenie egzekucji komorniczej w stosunku do orze-
czeń objętych kontrolą), brak wiedzy o wydanym 
wyroku, bądź też o wezwaniu do jego wykonania, 
jak również złą wolę pracodawców celowo zmierza-
jących do ominięcia obowiązku wykonania wyro-
ków zasądzających należne świadczenia na rzecz 
pokrzywdzonych pracowników. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspek-
torzy pracy, stwierdzając fakt zaniechania realizacji 
orzeczenia sądu pracy, stosowali przewidziane 
prawem sankcje w postaci mandatów karnych czy 
też wniosków o ukaranie kierowanych do sądów 
grodzkich, a w przypadkach szczególnie rażących 
naruszeń praw pracowniczych – zawiadamiali pro-
kuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
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Działania podjęte przez inspektorów pracy do-
prowadziły do zrealizowania 115 niewykonanych 
orzeczeń sądów pracy (37%). Roszczenia pracow-
nicze, objęte podlegającymi wykonaniu wyrokami 
i ugodami sądowymi, zaspokajane były także w dro-
dze egzekucji komorniczej. Zdarzały się przypadki, 
w których orzeczenia zostały wykonane tylko czę-
ściowo, z uwagi na trudną sytuację finansową pra-
codawcy (dotyczyło to zwłaszcza małych zakładów 
pracy, gdzie brak środków pieniężnych uniemożli-
wiał natychmiastową i pełną realizację orzeczeń). 

Pracownicy, na rzecz których zasądzono świad-
czenia, na ogół nie są informowani w jaki sposób 

mają dochodzić swoich należności, nie znają też 

zasad prowadzenia postępowania egzekucyjne-

W praktyce sądowej odnotowano przypadki 
orzekania relatywnie niskich kwot grzywien nakła-
danych przez sądy grodzkie na pracodawców nie-
wykonujących prawomocnych orzeczeń. Inspekto-
rzy pracy pełniący funkcję oskarżycieli publicznych 
sygnalizują, że sądy grodzkie traktują niewykonanie 
wyroku sądu pracy jako wykroczenie mniejszej wagi 
(co potwierdza treść ustnych motywów rozstrzy-
gnięcia podawanych po ogłoszeniu wyroku). 

go przez komorników. Z tego też względu, w sytu-
acji gdy pracodawca zwleka z wypłatą należności, 
zwracają się o pomoc do inspekcji pracy. Kontrole 
w zakresie wykonywania przez pracodawców pra-
womocnych wyroków sądów pracy bez wątpie-
nia stanowią jeden z najważniejszych obszarów 
działalności PIP, zarówno ze względu na swoje 
znaczenie dla poprawy stanu praworządności, jak 
i aspekt społeczny. Stanowią wymierną pomoc dla 
pracowników pokrzywdzonych na skutek zaniecha-
nia przez pracodawców wykonania obowiązków 
nałożonych wyrokiem lub ugodą sądową. Mając 
powyższe na uwadze zasadne jest kontynuowanie 
kontroli.

9.  Przestrzeganie przepisów prawa 
pracy w „RUCH” S.A.

Kontrole przeprowadzono w 15 jednostkach 
organizacyjnych „RUCH” S.A., w których zatrud-
nionych było 3,8 tys. pracowników, w tym 2,7 tys. 
kobiet. Żadna z jednostek nie zatrudniała młodo-
cianych.

Informacje nt. najczęściej występujących niepra-
widłowości przedstawiono na wykresie

Wykres 40. „Ruch S.A.” –  naruszenia przepisów

wypłacanie dodatków z tytułu pracy w godz. nadliczbowych i w porze 
nocnej

prowadzenie ewidencji czasu pracy

przestrzeganie tygodniowego limitu godzin nadliczbowych

przestrzeganie dziennego wymiaru czasu pracy

przestrzeganie tygodniowego wymiaru czasu pracy

przestrzeganie zasady przeciętnie 5-dniowego tyg. pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym
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Inspektorzy pracy podkreślają, iż w zdecydo-

wanej większości skontrolowanych jednostek 

ewidencja czasu pracy prowadzona była w spo-

sób daleko nierzetelny. W kartach ewidencji praco-
dawcy nie podawali liczby godzin przepracowanych 
w poszczególnych dobach oraz godzin rozpoczęcia 
i zakończenia pracy, co m. in. wykluczało możliwość 
wykazania faktu zapewnienia (lub niezapewnienia) 
pracownikom dobowych i tygodniowych nieprze-
rwanych okresów odpoczynku. W ewidencji nie 
wykazywano również pracy w porze nocnej i w go-
dzinach nadliczbowych. Tym samym, pracownicy 

nie otrzymywali także należności z tytułu pracy 
w godzinach nadliczbowych czy porze nocnej.

W ocenie inspektorów, podstawową przyczyną 

występujących naruszeń przepisów prawa pracy 
jest zatrudnianie zbyt małej liczby pracowników 
w stosunku do faktycznych potrzeb pracodawcy. 
W konsekwencji dochodzi do świadczenia pracy 
w wymiarze przekraczającym określone przepisami 
normy ochronne (praca w godzinach nadliczbowych 
oraz nieudzielanie pracownikom odpowiedniej licz-
by dni wolnych od pracy z naruszaniem 5-dniowego 
tygodnia pracy). 
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10.  Przestrzeganie przepisów prawa 
pracy, w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przez firmy należące 
do międzynarodowych koncernów

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 
kontrole u 168 pracodawców, zatrudniających łącz-
nie ponad 42 tys. pracowników, w tym 16,3 tys. ko-
biet i 92 pracowników młodocianych.

Kontrolowane zakłady prowadziły różnego 
rodzaju działalność gospodarczą. Najwięcej (127 

zakładów) zajmowało się przetwórstwem przemy-
słowym, 25 zakładów – handlem i naprawami, 5 pro-
wadziło hotele i restauracje, 4 – obsługę nierucho-
mości, 3 zajmowały się budownictwem, a pozo-
stałe prowadziły działalność w sekcjach: transport 
i składowanie, zaopatrywanie w energię, rolnictwo 
i łowiectwo. Były to zatem zakłady o bardzo zróż-
nicowanych i nieporównywalnych technologiach, 
a tym samym o zróżnicowanych zagrożeniach. 
Najważniejsze stwierdzone nieprawidłowości przed-
stawiono na wykresach.

Wykres 41. Koncerny międzynarodowe – praworządność w stosunkach pracy – naruszenia przepisów

przestrzeg. dopuszcz. przeciętnego tygodn. limitu godzin nadliczb.

wypłacanie w prawidłowej wysokości wynagr. za pracę w godzinach 
nadliczb.

zatrudnianie pracown. w czasie pracy nieprzekracz. średnio tygod. 
wymiaru

prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy

zatrudnianie pracowników w czasie pracy nieprzekracz. dziennego 
wymiaru

prawidłowość treści świadectw pracy

przestrzeganie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

prawidłowość prowadzenia akt osobowych 

prawidłowość opracowania regulaminu pracy

udziel. urlopu wypocz. nie później niż do końca I kwartału następnego 
roku
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Analiza wyników kontroli przeprowadzonych 
w firmach należących do międzynarodowych kon-
cernów prowadzi do wniosku, że stan przestrzega-
nia przepisów prawa pracy przez tę grupę praco-
dawców nie jest zadowalający i w dużej mierze za-
leży od stopnia zaangażowania kadry kierowniczej 
w sprawy związane z organizacją pracy. Ujawnione 
nieprawidłowości polegały przede wszystkim na 
naruszaniu przepisów o czasie pracy, niewy-

płacaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach 

nadliczbowych oraz nieudzielaniu pracownikom 

urlopów wypoczynkowych, co wynikało zazwyczaj 
ze zbyt małej obsady osobowej w stosunku do reali-
zowanych zadań. 

Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości 
w zakresie wypłacania świadczeń pieniężnych 
wynikających ze stosunku pracy (poza sporadycz-
nymi przypadkami niewypłacenia lub obniżenia 

wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy). Kontrolowani pracodawcy na ogół 
terminowo wypłacali pracownikom wynagrodzenie 
za pracę, co świadczy o dobrej kondycji finansowej 
tej grupy zakładów.

Wśród badanej grupy firm często występowały 
natomiast nieprawidłowości w zakresie sporządza-
nia regulaminów pracy, prowadzenia akt osobo-
wych pracowników, jak również formułowania treści 
świadectw pracy.

W sferze bezpieczeństwa pracy najwięcej 
nieprawidłowości dotyczyło maszyn i urządzeń 
technicznych. Najczęściej stwierdzano brak odpo-
wiednich urządzeń ochronnych w użytkowanych 
maszynach i urządzeniach (głównie osłon elemen-
tów ruchomych), brak urządzeń sterowniczych oraz 
niedpowiedni stan techniczny maszyn i urządzeń, 
a także (w co czwartym zakładzie) brak instrukcji 
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techniczno-eksploatacyjnej (DTR) w języku polskim. 
Zdaniem inspektorów pracy, nieprawidłowości do-
tyczące maszyn i urządzeń spowodowane były 
najczęściej niepodjęciem przez pracodawców 

działań mających na celu dostosowanie ich do 

wymagań minimalnych, zgodnie z rozporządze-
niem w tej sprawie Ministra Gospodarki z 30 paź-
dziernika 2002 r.

Wiele zaniedbań ujawniono w zakresie organi-
zacji pracy. Polegały one głównie na nieopracowa-
niu lub niedostosowaniu uregulowań zakładowych 
(procedur, instrukcji, wykazów) do postanowień 
przepisów prawa pracy. W zakładach, w których 
wykonywano prace niebezpieczne, inspektorzy 
stwierdzali przypadki braku wykazu takich prac oraz 
nieokreślenie podstawowych wymagań przy ich re-
alizacji. Należy zaznaczyć, że co piąty kontrolowany 
pracodawca nie odbył niezbędnego szkolenia bhp 
dla pracodawców, co znajduje swoje odzwierciedle-
nie również w zaniedbaniach dot. organizacji pracy. 

Wielu pracodawców nie dokonało oceny ryzyka 
zawodowego, albo przeprowadziło ją nieprawidło-
wo, w szczególności w zakresie identyfikacji za-
grożeń. Bardzo często stwierdzano przekroczenia 
dopuszczalnych norm narażenia, zwłaszcza na ha-
łas, substancje chemiczne i pyły. 

Według oceny inspektorów pracy, główne przy-

czyny ujawnionych naruszeń to nieznajomość prze-
pisów prawa pracy (zarówno przez pracodawców, 
jak i kadrę zarządzającą), ale również świadome 
ich naruszanie podyktowane dążeniem do ograni-
czania kosztów; brak wiedzy o celu i korzyściach 

Wykres 42. Koncerny międzynarodowe – bezpieczeństwo i higiena pracy – naruszenia przepisów

szkolenie pracodawców w zakresie bhp

obiekty i pomieszczenia pracy

zapewnienie odzieży i obuwia roboczego

ocena ryzyka zawodowego

szkolenia pracowników w zakresie bhp

stanowiska i procesy pracy

magazynowanie materiałów i składowanie

zaplecze higienicznosanitarne

maszyny i urządzenia techniczne

przekroczenie norm czynników szkodliwych w środowisku pracy
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wynikających z oceny ryzyka zawodowego (wy-
móg ten traktowany jest często jako formalność), 
a także zbyt mała obsada osobowa w stosunku do 
zlecanych zadań, spowodowana zarówno brakiem 
na rynku pracy osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, jak i ograniczaniem zatrudnienia przez 
samych pracodawców.

Znaczne zróżnicowanie kontrolowanych firm – 
zarówno pod względem rodzaju prowadzonej dzia-
łalności, jak i liczby zatrudnianych pracowników 
– uniemożliwia szczegółowe porównania. General-
nie jednak można ocenić, iż najkorzystniejszymi 

warunkami pracy charakteryzowały się zakłady 

duże (zatrudniające powyżej 250 pracowników). Ze 
względu na większe możliwości finansowe, częściej 
wprowadza się w nich nowe technologie, czy roz-
wiązania techniczne ułatwiające pracę, po to cho-
ciażby, aby zachować określone standardy wyma-
gane i niezbędne w danej branży. Nie bez znaczenia 
jest także to, że firmy te podlegają wewnętrznym au-
dytom w zakresie jakości wykonywania nałożonych 
na nie zadań i muszą spełniać zarówno standardy 
wymagane przez koncern, jak i przez polskie prawo. 
Działania podejmowane przez tych pracodawców 
w celu wyeliminowania nieprawidłowości mają 
z reguły charakter systemowy i pozwalają na wpro-
wadzenie skutecznych rozwiązań. 

Jak już zaznaczono, w mniejszych firmach in-
spektorzy stwierdzili więcej zaniedbań i zwłaszcza ta 
grupa pracodawców objęta będzie w latach następ-
nych rutynowymi kontrolami i szeroko rozumianą 
działalnością prewencyjną.
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11.  Przestrzeganie przepisów prawa 
pracy, w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy, w placówkach 
handlu detalicznego

Wśród skontrolowanych jednostek znajdowało 
się 61 placówek wielkopowierzchniowych (super-
markety, hipermarkety itp.) zatrudniających łącznie 
10,2 tys. pracowników, w tym 6,8 tys. kobiet i 33 pra-
cowników młodocianych. Spośród skontrolowanych 
placówek wielkopowierzchniowych 40 stanowiły jed-
nostki kontrolowane kompleksowo po raz pierwszy, 
zaś 21 – rekontrolowane. Kompleksowymi kontrolami 
objęto ponadto 726 sklepów sieci „Biedronka”, a także 
336 innych sklepów zatrudniających 5,8 tys. pracowni-
ków, w tym 4,6 tys. kobiet i 257 młodocianych. Sklepy 
te nie były kontrolowane w latach poprzednich.

Zakres tematyczny kontroli obejmował przestrze-
ganie przepisów dotyczących nawiązywania i roz-

wiązywania umów o pracę, czasu pracy, urlopów 
wypoczynkowych, wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy, ochrony pracy kobiet i młodocia-
nych. Ponadto skontrolowano zagadnienia bezpie-
czeństwa i higieny pracy, dotyczące m.in.: obiektów 
i pomieszczeń pracy, zaplecza higienicznosanitarne-
go, organizacji pracy, eksploatacji maszyn i urządzeń, 
transportu, magazynowania i składowania towarów.

A.  Placówki wielkopowierzchniowe

Jak przedstawiono na wykresach, do najczęściej 
stwierdzanych nieprawidłowości z zakresu prawnej 

ochrony pracy w placówkach wielkopowierzch-
niowych należało nieprawidłowe bądź nierzetelne 
prowadzenie ewidencji czasu pracy, nieudzielanie 
zaległych urlopów wypoczynkowych, a także nie-
wypłacanie niektórych świadczeń ze stosunku 
pracy, w szczególności wynagrodzenia za godziny 
nadliczbowe.

Wykres 43. Supermarkety – naruszenia przepisów z zakresu praworządności w stosunkach pracy

prowadzenie akt osobowych

treść umowy o pracę

treść świadectwa pracy

treść regulaminu pracy

wypłacanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

wypłata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

przestrzeganie pięciodniowego tygodnia pracy

udzielanie należnego odpoczynku

prawidłowość prowadzenia ewidencji czasu pracy

udzielanie urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył 
do niego prawo

% placówek naruszających przepisy

20052006
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przestrzeganie norm dotyczących ręcznego przemieszczania ciężarów

udostępnienie do stałego korzystania instrukcji obsługi maszyny lub 
urządzenia

zapewnienie możliwości odpoczynku pracownikom wykonującym 
prace stale w pozycji stojącej

możliwość natychmiastowego skorzystania z wyjścia ewakuacyjnego

stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

sposób składowania towarów

miejsce magazynowania towarów

wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych zgodnie 
z przepisami bhp

ład i porządek w ciągach komunikacyjnych

% placówek naruszających przepisy

Wykres 44. Supermarkety – naruszenia przepisów z zakresu bhp

W obszarze bezpieczeństwa pracy stwierdzo-
no, podobnie jak w latach 2004–2005, naruszenia 
przepisów w zakresie organizacji i wyposażenia 
pomieszczeń higienicznosanitarnych, składowania 
towarów, utrzymania ładu i porządku w ciągach ko-
munikacyjnych. Wiele nieprawidłowości dotyczyło 

2006 20042005

organizacji stanowisk pracy. Należy również podkre-
ślić, że magazynowanie towarów w niewłaściwym 

miejscu było główną przyczyną blokowania do-

stępu do wyjść awaryjnych, co w przypadku poja-

wienia się zagrożenia, utrudniałoby pracownikom 

i innym osobom natychmiastową ewakuację. 
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Mimo że kontrolowani pracodawcy użytkowali 
z reguły obiekty nowo wybudowane, to inspek-
torzy pracy stwierdzili liczne ubytki nawierzchni 
podłóg, zniszczone odbojnice ramp itp.; miejsca 
niebezpieczne nie były właściwie zabezpieczone 
i oznakowane.

Liczne nieprawidłowości dotyczyły także 
przygotowania pracowników do pracy i polegały 
w szczególności na: niewyposażeniu pracowni-
ków w odzież i obuwie robocze (39% skontrolowa-
nych placówek wielkopowierzchniowych), w środki 
ochrony indywidualnej (52%), nieprzeszkoleniu pra-
cowników w dziedzinie bhp (37%).

Inspektorzy PIP ujawnili w czasie kontroli 23 
przypadki rażącego naruszenia przepisów (po-
wodującego bezpośrednie zagrożenie życia lub 
zdrowia pracowników) i wstrzymali prace. Naru-
szenia polegały głównie na przekroczeniu dopusz-
czalnych mas transportowanych towarów, a także 
np. na używaniu wózków z napędem silnikowym, 
których stan techniczny stwarzał zagrożenia wy-
padkowe.

B.  Kontrole sklepów sieci „Biedronka”

Kompleksowe kontrole placówek handlowych 
należących do sieci „Biedronka” rozpoczęto 
w kwietniu 2006 r. na zlecenie Prokuratury Okrę-
gowej w Gliwicach, prowadzącej postępowanie 
w sprawie przestępstw przeciwko prawom osób wy-

konujących pracę zarobkową, popełnionych przez 
kierownictwo Jeronimo Martins S.A.

W pierwszym etapie kontroli inspektorzy spraw-
dzili stan bezpieczeństwa i higieny pracy w poszcze-
gólnych sklepach; drugi etap kontroli zaplanowany 
został, ze względu na miejsce przechowywania 
dokumentacji, w centrach dystrybucyjnych; przy 
założeniu, że ocena przestrzegania przepisów 
prawnej ochrony pracy obejmować będzie okres od 
dnia 1 stycznia 2004 r., i przeprowadzona zostanie 
odrębnie dla każdego sklepu.

Zakres kontroli w centrach dystrybucyjnych to 
w szczególności przestrzeganie przepisów o czasie 
pracy, wypłacie wynagrodzeń i świadczeń ze sto-
sunku pracy, urlopach wypoczynkowych, zawiera-
niu i rozwiązywaniu umów o pracę.

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozda-
nia zakończony został pierwszy etap kontroli, do-
tyczący zapewnienia przez pracodawcę należytych 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na około 900 istniejących w kraju sklepów sie-
ci handlowej „Biedronka”, poddano kontroli 726 
placówek, zatrudniających 11 tys. pracowników, 
w tym około 8 tys. kobiet i 884 młodocianych. 
W prowadzenie czynności kontrolnych zaangażo-
wana została znaczna część kadry inspekcyjnej 
– łącznie 232 inspektorów pracy.
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Wykres 45. Sklepy sieci „Biedronka” – naruszenia przepisów

możliwość natychmiastowego skorzystania z wyjścia ewakuacyjnego

sposób składowania towarów

stan techniczny dróg wewnętrznych

miejsce magazynowania towarów

wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze

eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

ład i porządek w ciągach komunikacyjnych

poinform. przedst. ustawow. młodoc. o ryzyku zawod. zw. z wyk. pracą 
i zasadach ochrony przed zagroż.

wstępne badania lekarskie

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

wyposażenie pomieszczeń higienicznosanit. zgodnie z przepisami bhp

wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej
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W czasie kontroli ujawniono liczne naruszenia 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchy-
bienia polegały m.in. na:
– niewłaściwym stanie technicznym dróg we-

wnętrznych, przejść komunikacyjnych i ramp; 
nieoznakowaniu i niezabezpieczeniu miejsc nie-
bezpiecznych; braku dostępu do wyjść awaryj-
nych, głównie z powodu składowania towarów 
w niewłaściwych miejscach;

– nieodpowiednim wyposażeniu pomieszczeń 
higienicznosanitarnych;

– niewłaściwej eksploatacji instalacji i urządzeń 
elektrycznych;

– niewłaściwym sposobie składowania towarów.
Stwierdzono również nieprawidłowości w zakre-

sie dostarczania pracownikom środków ochrony 
indywidualnej, głównie butów (dot. 2 652 pracow-
ników) oraz rękawic (701 pracowników). Wiele nie-
prawidłowości dotyczyło także wyposażenia pra-
cowników w odzież i obuwie robocze (dot. 426 
pracowników).

Należy zaznaczyć, że w kontrolowanych skle-
pach inspektorzy stwierdzili 57 przypadków rażą-

cego naruszenia przepisów, stwarzającego bez-

pośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracow-

ników (m.in. przekroczenie dopuszczalnych mas 
transportowanych towarów; zagrożenie porażeniem 
prądem elektrycznym). W związku z tym inspekto-
rzy wydali decyzje nakazujące wstrzymanie prac. 
Ponadto skierowali do innych prac 120 osób (w tym 
kobiet zatrudnionych przy pracach wzbronionych 
oraz innych pracowników nieposiadających wyma-
ganych przepisami kwalifikacji).

W wyniku kontroli przeprowadzonych w zakre-
sie bezpieczeństwa i higieny pracy zastosowano 
następujące środki prawne:
– wydano 7 021 decyzji, w tym 57 decyzji nakazu-

jących wstrzymanie prac i 72 – skierowanie do 
innych prac ogółem 120 pracowników,

– skierowano w wystąpieniach 2 685 wniosków,
– nałożono 131 mandatów karnych na łączną 

kwotę 71 850 zł,
– skierowano do sądu 8 wniosków o ukaranie,
– zastosowano 20 środków oddziaływania wycho-

wawczego.
Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawoz-

dania, nie został jeszcze zakończony drugi etap 
działań inspekcyjnych – w centrach dystrybucyj-
nych, wiążący się z realizacją szczególnie czaso-
chłonnych czynności kontrolnych. Kompleksowa 

analiza stanu przestrzegania prawa pracy w sieci 

„Biedronka” zostanie przedstawiona w specjal-

nym raporcie.

C.  Inne placówki handlowe

W kontrolowanych placówkach najwięcej nie-
prawidłowości, jak wskazują dane zawarte na 
wykresach, stwierdzono w odniesieniu do akt oso-

bowych, ewidencjonowania czasu pracy, prze-

strzegania przepisów dotyczących pięciodnio-

wego tygodnia pracy. W wielu sklepach naruszano 
także przepisy w zakresie wypłaty wynagrodzenia 
za godziny nadliczbowe. Należy przy tym podkre-
ślić, że ustalenia inspektorów dotyczące kwoty 

należnych świadczeń nie oddają w pełni rzeczy-

wistej skali problemu ze względu na duży odsetek 
pracowników, których czas pracy był ewidencjono-
wany nierzetelnie bądź też nie był ewidencjonowany 
w ogóle. 

Informacje dot. należności wyegzekwowanych 
na rzecz pracowników placówek handlowych zawie-
ra rozdział VI.

Przeprowadzone w roku sprawozdawczym 
kontrole dotyczące problematyki bezpieczeństwa 

pracy wykazały, że na wysokim poziomie (w po-
równaniu z wynikami z lat poprzednich) pozos-
tał odsetek placówek, w których występowały 
nieprawidłowości polegające na nieoznakowaniu 
miejsc niebezpiecznych, braku sygnalizacji „czło-
wiek w komorze chłodniczej”, niekompletnym wy-
posażeniu pomieszczeń higienicznosanitarnych, 
niewłaściwym składowaniu towarów. Często stwier-
dzano brak wymaganych instrukcji i innych proce-
dur określających zasady bezpiecznego postępo-
wania.

Nieprawidłowości w znacznej skali ujawniono 
również w zakresie szkoleń pracowników i pra-
codawców w dziedzinie bhp (odpowiednio 38% 
i 41% kontrolowanych sklepów) i badań lekarskich 
pracowników (38%). Należy podkreślić, że w wielu 
placówkach brak było wyznaczonej osoby wyko-
nującej zadania służby bhp, ani też zadań tych nie 
powierzono specjalistom z zewnątrz (40%).

Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pra-
cowników inspektorzy stwierdzili w 10 przypadkach 
i wstrzymali prace (zagrożenia wynikały głownie 
z możliwości porażenia prądem elektrycznym). 

Podsumowując wyniki kontroli należy podkre-
ślić, że stan przestrzegania przepisów prawa pracy 
w placówkach handlowych jest nadal niezadowala-
jący. Analiza skali i rodzaju stwierdzonych nieprawi-
dłowości pozwala jednocześnie na stwierdzenie, że 
w mniejszych placówkach handlowych stan ten jest 
gorszy niż w wielkopowierzchniowych.

W grupie super – i hipermarketów nieprawi-
dłowości dotyczą przede wszystkim placówek 
kontrolowanych po raz pierwszy, najczęściej nowo 
powstałych, bądź też należących do stosunkowo 
„młodych” sieci o zasięgu lokalnym, nastawionych 
na zdobycie rynku, i o stosunkowo niewielkim ka-
pitale. 
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Natomiast stan przestrzegania przepisów 
w sieciach działających dłużej jest wyraźnie lepszy, 
co stanowi m.in. efekt systematycznego nadzoru 

ze strony Państwowej Inspekcji Pracy i wymuszania 
rozwiązań systemowych, we wszystkich placów-
kach sieci.

Inspektorzy pracy ocenili, że spośród 21 re-
kontrolowanych placówek poprawa nastąpiła w 13 
(zaś w 8 stan nie uległ zmianie, ale były to placówki, 
w których zarówno rodzaj jak i skala nieprawidło-
wości stwierdzonych w latach poprzednich nie były 
alarmujące).

W celu uzyskania większej skuteczności, inspek-
torzy doskonalą metodykę kontroli, wprowadzają 

jej niestandardowe formy, korzystają z alterna-

tywnych środków dowodowych (takich jak logi 
kasowe, komputerowe, książki służb, książki ochro-
ny, rolki kasowe, wydruki z kas fiskalnych, raporty 
włączania i wyłączania alarmów), co nie pozostaje 
bez wpływu na liczbę ujawnianych uchybień.

Tym niemniej, zaniepokojenie budzi powtarza-
jąca się od lat struktura stwierdzanych nieprawidło-
wości – należy zarazem podkreślić, że nie jest ona 

zależna od tego czy dana placówka handlowa ma 
charakter wielkopowierzchniowy, czy też zatrudnia 
kilku (kilkunastu) pracowników; co więcej – nie 
odbiega od struktury naruszeń ujawnianych w za-
kładach o innym profilu działalności.

Pracodawcy, jako przyczyny stwierdzonych 
uchybień, wskazują trudności finansowe, jak rów-
nież trudności z interpretacją przepisów.

W ocenie inspektorów pracy, stwierdzone uchy-
bienia mają źródło przede wszystkim w:
– nieznajomości prawa pracy (zarówno przez ka-

drę kierowniczą jak i służby kadrowo–księgowe),
– dużej rotacji pracowników, w szczególności na 

stanowiskach związanych z zarządzaniem,
– niewłaściwej organizacji pracy oraz minimalizo-

waniu poziomu zatrudnienia,
– niedostatecznym wyposażeniu w środki tech-

niczne wspomagające ręczne prace transpor-
towe,

– pakowaniu towarów w centrach dystrybucyjnych 
w jednostki paletowe o masie przekraczającej 
dopuszczalne normy przewożenia wózkami 
ręcznymi,

Wykres 46. Inne placówki handlu detalicznego – naruszenia przepisów z zakresu praworządności 
w stosunkach pracy
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– lekceważeniu spraw bhp przez pracodawców 
i kadrę kierowniczą (co przejawia się także 
w braku właściwego nadzoru nad przestrze-
ganiem przepisów przez pracowników oraz 

Wykres 47. Inne placówki handlu detalicznego – naruszenia przepisów z zakresu bhp

sposób składowania towarów
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okresowe składowanie nowych dostaw towa-
rów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

– presji zarządów central na kierownictwo placó-
wek w celu maksymalnego obniżania kosztów,

– zbyt małych kompetencjach kierowników placó-
wek w zakresie kształtowania warunków pracy.
Ustalenia inspektorów potwierdzają potrzebę 

prowadzenia kompleksowych kontroli nowych 
placówek handlowych, a w tych już wcześniej kon-
trolowanych – sprawowania nadzoru nad realizacją 
wydanych decyzji i wniosków.

W związku z powyższym w 2007 r. Państwowa 
Inspekcja Pracy:
�� przeprowadzi kontrole ukierunkowane na spraw-

dzenie realizacji zastosowanych poprzednio 
środków prawnych oraz obejmie kontrolą inne 
– dotychczas niekontrolowane – supermarkety 
i mniejsze placówki handlowe;

�� wykorzystując dotychczasowe doświadczenia 
kontrolno-nadzorcze w tej branży, podejmie 
działania prewencyjne adresowane do nowych 
i dopiero organizujących się placówek handlo-
wych; również w odniesieniu do pozostałych 
placówek rozwijane będą przedsięwzięcia słu-
żące popularyzacji metod bezpiecznej pracy, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na ograniczenie 
fizycznego obciążenia pracą.

12.  Zagrożenia układu mięśniowo-
-szkieletowego osób pracujących 
w domach pomocy społecznej

Skontrolowano 242 domy pomocy społecznej 
(210 – prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego oraz 32 prowadzone przez zgroma-
dzenia zakonne), w których zatrudnionych było 
16,8 tys. pracowników, w tym 11,1 tys. kobiet. 
W większości były to domy pomocy społecznej 
przeznaczone dla osób przewlekle somatycznie 
chorych (198 placówek). W pozostałych przebywały 
osoby niepełnosprawne fizycznie lub intelektualnie. 
Łącznie w skontrolowanych placówkach przebywa-
ło 24 257 pensjonariuszy, w tym 5710 somatycznie 
chorych, leżących, wymagających szczególnej 
opieki pielęgnacyjnej oraz 6036 niepełnosprawnych 
fizycznie.

Tylko 31 skontrolowanych domów pomocy 
społecznej (DPS), tj. 13% spełniało wszystkie obo-
wiązujące standardy określone w rozporządze-
niu Ministra Polityki Społecznej z 19 października 
2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej 
i posiadało zezwolenie wojewody na prowadzenie 
działalności wydane na czas nieokreślony. Pozosta-
łe były w trakcie realizacji programów naprawczych 
i posiadały zezwolenia warunkowe na prowadzenie 
działalności do 31 grudnia 2006 r., tj. dnia wyzna-
czonego ustawą o pomocy społecznej na dosto-

sowanie placówek do obowiązujących wymagań. 
Programy naprawcze najczęściej przewidywały:
– zlikwidowanie w budynku DPS i jego otocze-

niu barier architektonicznych (m.in. wykonanie 
przed budynkami podjazdów dla osób niepełno-
sprawnych ruchowo, zapewnienie odpowiedniej 
liczby łazienek i toalet dla mieszkańców i przy-
stosowanie ich do potrzeb osób niepełnospraw-
nych),

– zainstalowanie w budynkach wielokondygnacyj-
nych dźwigów osobowych dostosowanych do 
przewozu chorych na noszach i osób niepełno-
sprawnych ruchowo,

– wyposażenie budynków w system przyzywowo-
alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy;

– zapewnienie odpowiedniej powierzchni pokoi 
mieszkalnych,

– zwiększenie zatrudnienia w zespołach terapeu-
tyczno-opiekuńczych.

W objętych kontrolą DPS-ach wydarzyło się 
w latach 2003–2005 ogółem 530 wypadków przy 
pracy (181 – w 2003 r., 151 – w 2004 r., 198 – 
w 2005 r.). Wśród nich odnotowano 70 wypadków 

związanych z obciążeniem układu mięśniowo-

-szkieletowego (w 2003 r. – 21, w 2004 r. – 20, 
w 2005 r. – 29), którym uległy pielęgniarki, opiekunki 
i pokojowe (łącznie 68 osób) podczas wykonywa-
nia prac związanych z podnoszeniem i przeno-
szeniem mieszkańców. Doznanymi urazami były 
głównie urazy kręgosłupa na odcinku lędźwiowo-
krzyżowym i dyskopatie pourazowe kręgosłupa, 
a ponadto naderwania mięśni barkowych lub mięśni 
przedramienia, urazy rąk i stóp. Pozostałym dwóm 
wypadkom uległy pracownice zatrudnione na sta-
nowiskach pomocy kuchennej.

Zakładowe zespoły powypadkowe – jako 
przyczynę większości tych zdarzeń – podały wy-
konywanie pracy w niedostatecznej obsadzie (jed-
noosobowej) lub brak ostrożności. W odniesieniu 
do 30% zdarzeń zespoły nie sformułowały żadnych 
wniosków profilaktycznych, co skutkowało brakiem 
konkretnych działań ze strony pracodawców w celu 
wyeliminowania przyczyn wypadków przy pracy.

Należy zaznaczyć, że większość skontrolowa-
nych jednostek mieści się w obiektach, których nie 
budowano z przeznaczeniem na DPS. Dostosowa-
nie ich do funkcji mieszkalnych dla osób niepełno-
sprawnych fizycznie i osób przewlekle somatycznie 
chorych jest bardzo trudne i wymaga znacznych 
środków finansowych. Często są to obiekty zabyt-
kowe, w których wszelkie prace związane z budową 
lub przebudową wymagają zgody konserwatora za-
bytków. Najstarszy skontrolowany w 2006 r. obiekt 
pochodzi z XV w. (w Psarskiem, włączonym obecnie 
do Śremu).



SPRAWOZDANIE GIP Z DZIAŁALNOŚCI PIP W 2006 r.

��

Należy podkreślić, że nadmierne obciążenia 
układu mięśniowo-szkieletowego personelu wynikają 
przede wszystkim z niedostatecznego wyposażenia 
DPS-ów w sprzęt ułatwiający obsługę pensjonariuszy 
leżących, wymagających stałej opieki pielęgnacyjnej. 
Brak sprzętu pomocniczego do przekładania obłoż-
nie chorych stwierdzono w co drugim DPS, a w co 
piątym – brak mobilnych wózków transportowo-ką-
pielowych, mobilnych wanien kąpielowo-łóżkowych 
lub też mobilnych wózków prysznicowych itp. 
W pozostałych zakładach stan techniczny stosowa-
nych urządzeń nie zawsze był zadowalający.

Wyniki kontroli potwierdzają, że najistotniejszym 
problemem – poza niedostosowaniem obiektów 
i pomieszczeń placówek do wymagań obowiązu-
jących przepisów – jest niedostateczne uświado-

mienie pracownikom zagrożeń, jakie wiążą się 
z wykonywaną pracą. Przejawia się to m.in. brakiem 

szkoleń pracowników (głównie pielęgniarek, opie-
kunek, pokojowych) w zakresie bezpiecznych spo-
sobów wykonywania pracy związanej z przemiesz-
czaniem ciężarów i osób oraz poprawnego posłu-
giwania się przyrządami pomocniczymi (natomiast 
jeśli takie szkolenia są organizowane, to z reguły 
bez ćwiczeń praktycznych). Ponadto, jak podkre-
ślały również pielęgniarki zatrudnione w kontrolo-
wanych placówkach, system kształcenia zawodo-
wego w sposób marginalny traktuje zagadnienia 
ergonomii i nadmiernego obciążenia układu mię-
śniowo-szkieletowego, skupiając się głównie na 
kwestii zaspokojenia potrzeb pacjentów. Problem 
jest tym większy, że prowadzenie szkoleń bhp z re-
guły zlecane jest firmom zewnętrznym, a programy 
szkoleń są często zbyt ogólne, niedostosowane do 
rodzaju stanowisk i warunków pracy. 

Kolejny problem to niewłaściwy sposób prze-
prowadzania profilaktycznych badań lekarskich 

pracowników zatrudnionych przy przemieszczaniu 
ciężarów. W co drugim DPS inspektorzy stwierdzili, 
że pracodawcy nie uwzględniają w skierowaniach 
na badania – informacji o wykonywaniu pracy 
w warunkach obciążających układ mięśniowo-
-szkieletowy. W tym kontekście, jeszcze bardziej 
negatywnego znaczenia nabiera fakt, że również 
w przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego na 

stanowiskach pielęgniarek, opiekunek i pokojowych 
nie były uwzględnione obciążenia układu mięśnio-
wo-szkieletowego (40% DPS). Wielu pracodawców 
do dokonania oceny ryzyka zawodowego nadal 
podchodzi formalnie, nie traktując tego procesu 
jako źródła informacji warunkujących podjęcie traf-
nych działań korygujących i zapobiegawczych. 

Najważniejsze nieprawidłowości przedstawiono 
na wykresie.

Według pracodawców podstawową przyczyną 

stwierdzonych nieprawidłowości są ograniczone 
środki finansowe, zarówno na realizację zadań in-
westycyjnych w zakresie przystosowania budynków 
do wymaganych standardów, jak i na wyposażenie 
w nowoczesny (kosztowny) sprzęt ułatwiający wy-
konywanie czynności pielęgnacyjnych przy obłoż-
nie chorych, a także na zatrudnienie nowych pra-
cowników w celu osiągnięcia wymaganego dla DPS 

Wykres 48. Zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego w domach pomocy społecznej – naruszenia przepisów
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wskaźnika zatrudnienia w zespołach opiekuńczo-te-
rapeutycznych. Inna przyczyna to niedostateczna 
wiedza o ergonomii pracy oraz skutkach zagrożeń 
wypadkowych i zdrowotnych wynikających z obcią-
żeń układu mięśniowo-szkieletowego. Inspektorzy, 
zgadzając się co do powyższej oceny, podkreślają 
jednocześnie zjawisko lekceważenia spraw bhp 

przez pracodawców, którzy skupiają się przede 

wszystkim na prowadzeniu działalności statuto-

wej.
Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:

�� rozpowszechnienia w placówkach służby zdro-
wia i domach pomocy społecznej materiałów 
promocyjnych (broszury, ulotki), dotyczących 
ochrony układu mięśniowo-szkieletowego pod-
czas pracy;

�� poszerzenia programów kształcenia pielęgnia-
rek o zagadnienia dotyczące bezpiecznych spo-
sobów i technik dźwigania ciężarów i pacjentów, 
z uwzględnieniem zajęć praktycznych;

�� znowelizowania rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie zakresu prowadzenia przez praco-
dawców dokumentacji w sprawach związanych 
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia 
akt osobowych pracownika, poprzez wprowa-
dzenie obowiązku przechowywania w aktach 
osobowych pracownika kopii skierowania na 
profilaktyczne badania lekarskie.

Informacja nt. podjętych w 2006 r. działań pre-
wencyjnych w omawianym obszarze zawarta jest 
w rozdziale VII.

13.  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
pracowników związane 
z występowaniem czynników 
chemicznych 
(w tym o właściwościach 
rakotwórczych, mutagennych lub 
działających na rozrodczość)

Kontrolami objęto 210 pracodawców, zatrud-
niających ponad 75 tys. osób, w tym 8,8 tys. kobiet 
i 58 pracowników młodocianych. Bezpośrednio 
w kontakcie z chemikaliami pracowało prawie 35 tys. 
osób, w tym z czynnikami rakotwórczymi – 3,5 tys., 
z ołowiem – 1100. W 145 zakładach, obok innych 
substancji niebezpiecznych, występowały czynniki 
o działaniu rakotwórczym, a w 60 ołów – substancja 
działająca szkodliwie na rozrodczość. Kontrolowane 
zakłady charakteryzowały się różnorodnym profilem 
działalności, m.in. były to galwanizernie, huty meta-
lu, firmy produkujące wyroby z tworzyw sztucznych, 
ze szkła, masę bitumiczną.

Inspektorzy skontrolowali użytkowanie róż-
nego rodzaju czynników chemicznych, które ze 

względu na właściwości stanowią istotne zagro-
żenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. 
Stwierdzili przede wszystkim, że pracodawcy nie 

posiadają wystarczającej wiedzy umożliwiającej 

pełną identyfikację występujących w zakładzie 

niebezpiecznych czynników chemicznych, w tym 
o właściwościach rakotwórczych i mutagennych 
oraz działających szkodliwie na rozrodczość (CMR). 
W wielu zakładach brak było aktualnego spisu sub-
stancji i preparatów niebezpiecznych oraz rejestrów 
wymaganych w przypadku stosowania czynników 
rakotwórczych i mutagennych. W konsekwencji 
pracodawcy nie typowali chemicznych czynników 
szkodliwych do przeprowadzenia pomiarów lub 
typowali je nieprawidłowo (18% kontrolowanych 
pracodawców). W zakładach, w których pomiary 
zostały przeprowadzone (22%), podany w tym celu 
przez pracodawcę czas narażenia różnił się od cza-
su narażenia przyjętego dla potrzeb oceny ryzyka 
zawodowego.

Prawie połowa skontrolowanych pracodawców 
nie zapewniła pracownikom niezbędnych informacji 
o zagrożeniu związanym z niebezpiecznymi che-
mikaliami (w tym o działaniu rakotwórczym i mu-
tagennym) ponieważ nie oznakowano znakami 
ostrzegawczymi magazynów, a także miejsc pracy 
w których te czynniki występowały (bądź też ozna-
kowano nieprawidłowo). Także na podręcznie użyt-
kowanych pojemnikach i zbiornikach (24%) oraz 
rurociągach brakowało nazw substancji i znaków 
ostrzegawczych o zagrożeniu. Ponadto nie informo-
wano pracowników o sposobie postępowania w sy-
tuacjach awaryjnych i sposobie udzielania pierwszej 
pomocy (15%).

Brak wiedzy o zagrożeniach związanych z użyt-

kowaniem niebezpiecznych chemikaliów skutku-

je poważnymi konsekwencjami, ponieważ niektó-

re zachowania pracowników mogą to zagrożenie 

potęgować (np. spożywanie posiłków w pomiesz-
czeniu galwanizerni; przechowywanie w szafkach 
laboratoryjnych artykułów spożywczych razem z ra-
kotwórczym dwuchromianem potasu; palenie pa-
pierosów obok stanowisk z preparatami o działaniu 
rakotwórczym oraz w pobliżu miejsc występowania 
preparatów palnych i wybuchowych; przechowy-
wanie w pojemnikach po środkach spożywczych 
substancji chemicznych (aceton w pojemniku po 
jogurcie, rozpuszczalniki organiczne w butelkach 
po alkoholu i po wodzie mineralnej), pranie w domu 
(za ekwiwalent pieniężny) odzieży zanieczyszczonej 
czynnikami chemicznymi, w tym także o działaniu 
rakotwórczym). 

Niewystarczające jest również informowanie 

o zagrożeniach chemicznych osób z zewnątrz, tj. 
np. z firm dostawczo-odbiorczych czy też świadczą-
cych usługi remontowe i konserwacyjne na terenie 
zakładu. W ocenie inspektorów pracy, brak jest 
stosownych procedur informowania o zagrożeniach 
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i zasadach bezpiecznego postępowania; co przy 
braku koordynacji działań przedstawicieli różnych 
firm pracujących na terenie tego samego zakładu 
sprzyja generowaniu zagrożeń dla zdrowia i życia 
(w szczególności odnotowuje się przypadki oparzeń 
chemicznych powodowanych wydostaniem się żrą-
cych substancji lub też ostrych zatruć chemicznych).

Jak wynika ze spostrzeżeń inspektorów, praco-
dawcy nieświadomi są możliwości wykorzystywania 
przy organizacji prac związanych ze stosowaniem 
substancji i preparatów niebezpiecznych – infor-
macji zawartych w kartach charakterystyki, do po-
siadania których są zobowiązani i najczęściej je 
posiadają (brak kart tylko dla 8% poddanych ocenie 
chemikaliów). Przede wszystkim nie wykorzystują 
informacji dotyczących: bezpiecznego sposobu 
postępowania z substancją lub preparatem, maga-
zynowania, kontroli narażenia i stosowania środków 
ochrony indywidualnej, a także postępowania na 
wypadek awarii. 

Wprawdzie coraz mniej jest pracodawców nie-
posiadających udokumentowanej oceny ryzyka za-

wodowego, ale niepokoi fakt, że często charakte-

ryzuje ją powierzchowność i nieadekwatność do 

istniejących warunków pracy. W kontrolowanych 
zakładach problem ten dotyczył aż 2/3 stanowisk 
pracy. Pomijano bardzo istotne elementy, m.in.: 
zagrożenia wynikające z właściwości substancji 
niebezpiecznych, w tym rakotwórczych i mutagen-
nych; ilość i częstotliwość używanych substancji; 
rodzaj i czas trwania narażenia; sposób pracy oraz 
czynności, przy których mógłby nastąpić wzrost 
narażenia na czynniki chemiczne (remont, naprawy 
urządzeń, awarie).

Działania zapobiegawcze-organizacyjne i tech-
niczne – podejmowali prawie wszyscy kontrolowa-
ni pracodawcy, choć w bardzo różnym zakresie, 
a przede wszystkim – w niewystarczającym stopniu. 
W szczególności dotyczy to hermetyzacji procesów 
i operacji technologicznych oraz zorganizowania 
szatni przepustowej, jeśli wykonywano prace z sub-
stancjami toksycznymi, drażniącymi i uczulającymi. 
Aż w 39% kontrolowanych zakładów nie zapewnio-
no w pobliżu stanowisk pracy, na których występo-
wało niebezpieczeństwo oblania środkami żrącymi 
lub zapalenia odzieży na pracowniku – natrysków 
ratunkowych i myjek do przemywania oczu. 
Wprawdzie we wszystkich kontrolowanych zakła-
dach pracodawcy wyposażyli pracowników w róż-
nego rodzaju środki ochrony indywidualnej, ale nie 
na wszystkich stanowiskach, które ze względu na 
wykonywane prace z niebezpiecznymi chemikalia-
mi tego wymagały (31%). Ponadto nie zapewniano 
prania zabrudzonej chemikaliami odzieży ochron-
nej lub roboczej (26% kontrolowanych pracodaw-
ców), zlecano pranie odzieży firmom zewnętrznym, 
nie informując ich o zanieczyszczeniu czynnikami 
chemicznymi, w tym ołowiem i jego związkami. 

Pracownicy kierowani są na profilaktyczne ba-
dania lekarskie bez przekazania lekarzowi (w skie-
rowaniu) informacji o występujących na stanowisku 
pracy zagrożeniach stwarzanych przez niebez-
pieczne chemikalia, w tym również aktualnych wyni-
ków badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia (31% kontrolowanych zakładów). Należy 
zaznaczyć, że pracodawcy, zgodnie z aktualnie obo-
wiązującymi przepisami, nie mają obowiązku prze-
chowywania skierowań na badania profilaktycz-
ne. Niezadowalająca jest także współpraca praco-
dawców (zwłaszcza w zakładach, gdzie występują 
czynniki chemiczne o właściwościach rakotwór-
czych, mutagennych oraz szkodliwie działających 
na rozrodczość) z lekarzami sprawującymi pro-
filaktyczną opiekę lekarską. Inspektorzy ustalili, 
że lekarze z reguły nie zapoznawali się osobiście 
z warunkami na stanowiskach pracy, nie przekazy-
wali pracodawcom, przedstawicielom pracowników 
lub komisji bhp informacji o stanie zdrowia osób 
narażonych na niebezpieczne czynniki chemiczne. 
W 2/3 zakładów, w których występowało narażenie 
na ołów, lekarze nie zlecali przeprowadzenia moni-
toringu biologicznego obejmującego pomiar stęże-
nia ołowiu we krwi osób narażonych, ponieważ nie 
byli informowani o występowaniu ołowiu na stano-
wiskach pracy lub, mimo znajomości warunków 
pracy, nie uznawali za konieczne przeprowadzenie 
takiej analizy.

Istotnym problemem jest także nieuwzględ-
nianie w programach szkoleń problematyki zagro-
żeń występujących na stanowiskach pracy i spo-
sobów ochrony przed nimi (58% kontrolowanych 
pracodawców). W szczególności niepokojące jest, 
to że w programach szkoleń dotyczących czynni-
ków rakotwórczych i mutagennych nie uwzględ-
niono zagadnień związanych z dodatkowym ryzy-
kiem dla zdrowia wynikającym z palenia tytoniu, 
a także wymaganiami higienicznymi ograniczają-
cymi narażenie. W ocenie inspektorów, szkolenia 
w wielu zakładach traktowane są tylko jako formal-
ność. 

Podsumowując, można wymienić następujące 
przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości:
– niedostateczna znajomość przepisów regulu-

jących problematykę bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia osób wykonujących prace 
z niebezpiecznymi chemikaliami, w szczegól-
ności z czynnikami o działaniu rakotwórczym 
i mutagennym oraz działającymi szkodliwie na 
rozrodczość; brak u pracodawców wystarczają-
cej wiedzy, umożliwiającej prawidłową identyfi-
kację czynników chemicznych występujących 
w miejscu pracy, w szczególności gdy trzeba je 
wytypować do badań i pomiarów w celu oceny 
narażenia pracowników,

– lekceważenie zagrożeń wynikających z użycia 
małych ilości niebezpiecznych chemikaliów, 
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nawet jeśli dotyczy to substancji rakotwórczych 
i mutagennych,

– lekceważenie przez pracodawców wymagań 
prawnych zobowiązujących do opracowania 
instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
magazynowania i składowania (zawierających 
przecież informacje niezbędne dla pracowni-
ków, aby stosowali właściwą organizację i meto-
dy pracy). 
Kontrolowani pracodawcy sygnalizowali inspek-

torom następujące problemy:
– zbyt duża liczba przepisów dotyczących bez-

pieczeństwa chemicznego i częste ich zmiany, 
wątpliwości interpretacyjne dot. zapisów w nich 
zawartych oraz brak definicji takich pojęć jak: 
narażenie, kontakt, zagrożenie, 

– brak środków finansowych na spełnienie wy-
magań odnośnie pomiarów i badań czynników 
szkodliwych na stanowiskach pracy,

– brak specjalistów o dostatecznej wiedzy i do-
świadczeniu w zakresie zagrożeń związanych 
z czynnikami chemicznymi, którzy wykonując 
czynności służby bhp służyliby pomocą praco-
dawcom,

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

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują na 
konieczność:
�� nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia 

i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie 

Wykres 49. Bezpieczeństwo pracowników zw. z występowaniem czynników chemicznych – naruszenia przepisów
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pomieszczenia oraz sposób i warunki składowania chemikaliów

rejestr pracowników zatrudnionych przy pracach z czynnikami 
rakotwórczymi i mutagennymi

instrukcje bhp dotyczące postępowania z niebezpiecznymi 
chemikaliami, w tym CMR  

procedury inform. osób z firm obcych, wykon. prace na terenie zakł. 
o zagroż. chemicz. i bezp. postępowaniu 

spis substancji i preparatów niebezpiecznych

oznakow. miejsc narażenia na subst. o dział. rakotw. i mutagen. oraz 
rurociągów, pojemników i zbiorników z niebezp. chemikaliami

działania zapobiegawcze

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

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń chemicznych

% pracodawców naruszających przepisy

przeprowadzania badań lekarskich pracowni-
ków, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 
wydawanych do celów przewidzianych w Ko-
deksie pracy, w celu uregulowania obowiązku 
wizytowania stanowisk pracy przez lekarzy 
sprawujących profilaktyczną opiekę lekarską 
nad pracownikami w przypadku występowania 
niebezpiecznych czynników chemicznych oraz 
ujednolicenia z innymi przepisami – określeń 
dotyczących kategoryzacji chemicznych czyn-
ników rakotwórczych; 

�� nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy związanej z występowaniem 
w miejscu pracy czynników chemicznych, w ce-
lu doprecyzowania obowiązku przeprowadza-
nia monitoringu biologicznego obejmującego 
pomiar stężenia ołowiu we krwi;

�� nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, prepa-
ratów, czynników lub procesów technologicz-
nych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy, w celu wyeliminowania 
wątpliwości interpretacyjnych wynikających 
z braku definicji używanych pojęć: „kontakt” lub 
„narażenie” na substancje/preparaty o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym;

�� opracowania materiałów informacyjnych dla 
pracodawców nt. zasad bezpieczeństwa oraz 
dokonywania oceny ryzyka zawodowego zwią-
zanego z użytkowaniem chemikaliów;

�� prowadzenia dalszych kontroli dotyczących pro-
blematyki bezpieczeństwa chemicznego – w za-
kładach nienależących do branży chemicznej.
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14.  Zapobieganie zagrożeniom 
czynnikami chemicznymi w małych 
i średnich zakładach wytwarzających, 
konfekcjonujących i magazynujących 
środki ochrony roślin

Skontrolowano 121 pracodawców zatrudniają-
cych ponad 3,1 tys. pracowników (w tym 936 kobiet), 
którzy zajmowali się głównie dystrybucją środków 
ochrony roślin (111); konfekcjonowanie prowadziło 
3 pracodawców, a produkcję – 7 (niektóre zakłady 
prowadziły zarówno produkcję, konfekcjonowanie, 
jak i dystrybucję). Występujące w kontrolowanych 
firmach chemikalia stwarzały różnego rodzaju za-
grożenia. Były to m.in. środki szkodliwe (ponad po-
łowa), toksyczne i bardzo toksyczne, żrące, uczula-
jące i drażniące, a także rakotwórcze, łatwo palne 
a nawet wybuchowe. Mimo to – jak ustalili inspek-
torzy PIP – pracodawcy nie podjęli odpowiednich 
środków zaradczych. Duża skala ujawnionych uchy-
bień świadczy o lekceważeniu zagrożeń związa-

nych zwłaszcza z magazynowaniem i składowa-

niem chemikaliów, w tym środków ochrony roślin. 
Nieprawidłowości polegały głównie na braku 

informacji umożliwiających pełną identyfikację za-
grożeń powodowanych przez czynniki chemiczne. 
W konsekwencji pracodawcy nie wywiązywali się 
z obowiązku przekazywania pracownikom infor-
macji o zagrożeniach i sposobach zapobiegania 
im. Należy zaznaczyć, że część pracodawców nie 
umiała nawet rozpoznać, które ze środków ochrony 
roślin są niebezpieczne (sądzili na przykład, że do 
takich zalicza się tylko środki ochrony roślin sklasy-
fikowane jako toksyczne i bardzo toksyczne). 

Ponad połowa kontrolowanych pracodawców 
nie posiadała wykazu prac szczególnie niebezpiecz-
nych, wykazu konfekcjonowanych i magazynowa-
nych środków ochrony roślin oraz innych substancji 
i preparatów niebezpiecznych; wielu nie ustaliło 
także czynników chemicznych występujących na 
stanowiskach pracy. Dla 22% objętych oceną che-
mikaliów, w szczególności środków ochrony roślin, 
brakowało kart charakterystyki z niezbędnymi infor-
macjami, m.in. o ich właściwościach, sposobie ma-
gazynowania, bezpiecznego postępowania, kontroli 
narażenia, postępowania na wypadek awarii. Należy 
jednak podkreślić, że aktualne przepisy dotyczące 
kart charakterystyki dla środków ochrony roślin są 
niejednoznaczne. Ustawa z 11 stycznia 2001 r. o sub-
stancjach i preparatach chemicznych nie obejmuje 
w tym zakresie środków ochrony roślin. Natomiast 
ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zobo-
wiązuje jedynie podmiot zajmujący się produkcją lub 
obrotem środkami ochrony roślin, by dołączył karty 
charakterystyki (według wzoru określonego w przepi-
sach o substancjach i preparatach chemicznych) do 
wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Brakuje zaś przepisu, który zobowiązywałby 

do posiadania karty charakterystyki środka ochrony 
roślin już na etapie stosowania zawodowego i dystry-
bucji adresowanej do użytkowników zawodowych.

Inspektorzy stwierdzili również, że magazyny 
i miejsca składowania środków ochrony roślin oraz 
innych substancji i preparatów niebezpiecznych nie 
zostały oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
zostały oznakowane nieprawidłowo (48%). Brak na 
drzwiach napisu „Magazyn środków ochrony roślin”, 
do którego zobowiązuje rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 czerwca 2002 r. w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu 
i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawo-
zów mineralnych i organiczno-mineralnych, wynika – 
jak wyjaśniali pracodawcy-dystrybutorzy – „z obawy 
kradzieży bardzo drogich środków ochrony roślin”. 
Ujawniono ponadto, że w magazynach znajdowały 
się fabryczne opakowania ze środkami ochrony 
roślin, nieprawidłowo oznakowane znakiem ostrze-
gawczym. Błąd polegał na rozbieżności między 
informacją o zagrożeniu umieszczoną na etykiecie 
a informacją zawartą w karcie charakterystyki (na 
przykład – środek ochrony roślin sklasyfikowany był 
zgodnie z ustawą o substancjach i preparatach che-
micznych, ale z karty wynikało, że jest on toksyczny, 
zaś umieszczony na etykiecie znak ostrzegawczy 
wskazywał na substancję szkodliwą). Tego rodzaju 
błędy dotyczyły jednak niewielu opakowań ze środ-
kami ochrony roślin (około 1% kontrolowanych). 
O nieprawidłowościach stwierdzonych w tym za-
kresie informowano właściwe terenowo jednostki 
inspekcji sanitarnej.

Bez wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp 

zatrudniano co piątego pracownika, mającego kon-
takt z różnego rodzaju chemikaliami, w tym środka-
mi ochrony roślin (39% kontrolowanych zakładów). 
Istotnym problemem było nieuwzględnianie w pro-
gramie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy – zagadnień związanych z zagrożeniami che-
micznymi. Ponadto na co trzecim kontrolowanym 
stanowisku nie udostępniono pracownikom instruk-
cji bhp dotyczących postępowania z czynnikami 
chemicznymi, a połowa instrukcji przekazanych 
pracownikom nie określała zasad postępowania 
w sytuacjach awaryjnych. Skutkiem tych nieprawi-

dłowości był brak wystarczającej wiedzy pracow-

ników o zagrożeniach chemicznych (np. nie znali 
oni znaczenia znaków ostrzegawczych umieszczo-
nych na opakowaniach środków ochrony roślin, ani 
też sposobu postępowania na wypadek awarii). 

Niepokoi fakt, że pomimo istniejącego już od 
kilku lat obowiązku dokumentowania oceny ryzyka 

zawodowego, wielu kontrolowanych pracodawców 
(34%) zaniechało przeprowadzenia takiej oceny, 
w tym na stanowiskach pakowacza środków ochro-
ny roślin, magazyniera, czy pomocnika magazynie-
ra. Ponadto aż 62% pracodawców posiadających 
udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego, 
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pominęło w niej bardzo istotne elementy, jak 

zagrożenia wynikające z właściwości fizykoche-

micznych niebezpiecznych chemikaliów, ilość 

i częstotliwość ich użytkowania. Dodać należy, że 
w wielu zakładach oceny ryzyka dokonywały osoby 
z zewnątrz, posiadające wprawdzie kwalifikacje 
wymagane dla służb bhp, ale nieznające specyfiki 
poszczególnych stanowisk pracy. 

Kontrole wykazały, że co szósty pracownik 
zatrudniony przy produkcji i konfekcjonowaniu 
środków ochrony roślin nie został poinformowany 
o związanych z tym zagrożeniach oraz środkach 
zapobiegawczych, m. in. o sposobie postępowania 
z pustymi opakowaniami po zużytych chemikaliach. 
Dane liczbowe dot. najczęściej stwierdzanych nie-
prawidłowości przedstawiono na wykresie.

Wykres 50. Zakłady wytwarzające, konfekcjonujące i magazynujące środki ochrony roślin 
– naruszenia przepisów

umieszczenie w skierowaniach na badania lekarskie informacji 
o czynnikach szkodliwych i niebezpiecznych występujących na 

stanowiskach pracy

warunki i sposób składowania chemikaliów

wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej

posiadanie kart charakterystyki dla kontrolowanych chemikaliów

zapewnienie prania zabrudzonej chemikaliami odzieży roboczej lub 
ochronnej 

oznakowanie znakami ostrzegawczymi miejsc składowania 
i magazynowania niebezpiecznych chemikaliów

uwzględnienie w programie szkoleń zagadnień związanych 
z zagrożeniami chemicznymi

instrukcje bhp dot. postępowania z niebezpiecznymi substancjami 
oraz udzielania pierwszej pomocy

opracowanie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych

sporządzenie spisu substancji i preparatów niebezpiecznych, w tym 
środków ochrony roślin

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń chemicznych

instrukcje składowania, załadunku i transportu chemikaliów oraz 
środków ochrony roślin
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Pracodawcy, jako podstawowe przyczyny ujaw-
nionych naruszeń, wskazują:
– zbyt dużą liczbę opublikowanych w ostatnich 

latach przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
chemicznego, a także wprowadzanych do nich 
zmian,

– konieczność koncentrowania się w miesiącach 
wiosennych i letnich (2-6 miesięcy) na efektach 
ekonomicznych związanych ze sprzedażą środ-
ków ochrony roślin, kosztem zainteresowania 
warunkami pracy,

– brak środków finansowych na modernizację 
i wyposażenie magazynów,

– „zbyt wygórowane wymagania” zawarte w prze-
pisach, w szczególności w odniesieniu do syste-
mu wentylacji oraz gazoszczelnej i pyłoszczelnej 
instalacji elektrycznej.
Natomiast w ocenie inspektorów pracy podsta-

wowe przyczyny nieprawidłowości, to zwłaszcza: 

– niedostateczna wiedza pracodawców nt. wpro-
wadzonych w ostatnich latach przepisów regu-
lujących problematykę organizacji bezpiecznej 
pracy i ochrony zdrowia pracowników zatrud-
nionych przy magazynowaniu i przechowywaniu 
niebezpiecznych chemikaliów, w tym środków 
ochrony roślin, 

– koncentrowanie się pracodawców na wymaga-
niach wynikających z ustawy o ochronie roślin, 
a pomijanie wymogów związanych z bezpieczeń-
stwem pracy i ochroną zdrowia pracujących,

– niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez 
służbę bhp, która m.in. nie informowała praco-
dawców o zagrożeniach związanych z maga-
zynowaniem, konfekcjonowaniem lub wytwa-
rzaniem niebezpiecznych chemikaliów (w tym 
środków ochrony roślin), głównie z powodu nie-
znajomości specyficznej problematyki chemicz-
nej występującej w kontrolowanych zakładach.
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Ustalenia inspektorów wskazują na potrzebę 
dalszych kontroli, wzmacnianych działaniami pre-
wencyjnymi, a także na konieczność nowelizacji 
ustawy z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i prepa-
ratach chemicznych, przez wprowadzenie obowiąz-
ku kart charakterystyki dla środków ochrony roślin 
sklasyfikowanych jako niebezpieczne, analogicznie 
jak w odniesieniu do niebezpiecznych substancji 
i preparatów chemicznych, przeznaczonych dla 
użytkowników zawodowych (zgodnie z Dyrektywą 
Komisji 91/155/EWG z 5 marca 1991 r. określającą 
i ustanawiającą szczegółowe uzgodnienia dotyczą-
ce systemu szczególnych informacji o preparatach 
niebezpiecznych w związku z wykonaniem art. 10 
dyrektywy 88/378/EWG).

15.  Przestrzeganie przepisów 
dotyczących minimalnych wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach, na których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa 
– w zakładach stosujących 
w procesach produkcyjnych duże 
ilości substancji i preparatów 
chemicznych

W 2006 roku skontrolowano 158 zakładów 
stosujących w procesach produkcyjnych duże 
ilości niebezpiecznych substancji i preparatów 
chemicznych, tworzących z powietrzem mieszani-
ny wybuchowe. Największą grupę (97) stanowiły 
zakłady (tzw. niesevesowskie) w których ilości 
niebezpiecznych substancji i preparatów chemicz-
nych były mniejsze niż wymagane do formalnego 
sklasyfikowania ich jako zakładów stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysło-
wej. Pozostałe skontrolowane podmioty spełniały 
kryteria zakładu sevesowskiego (wśród nich było 
41 zakładów o dużym ryzyku, i 20 – o zwiększonym 
ryzyku). Skontrolowane podmioty zlokalizowane 
były na terenie całego kraju, a zatrudniały łącznie 
prawie 50 tys. osób. W zakładach tych znajdowało 
się 1 079 stanowisk pracy, na których może wystą-
pić atmosfera wybuchowa; na ww. stanowiskach 
zatrudnionych było 5 424 pracowników. 

Prawie 30% skontrolowanych zakładów (tj. 46) 
reprezentowało branżę gazów technicznych, w tym 
18 zrzeszonych było w Polskiej Fundacji Gazów 
Technicznych. Pozostałe to m.in. rafinerie ropy naf-
towej, terminale paliw płynnych i bazy gazu płynne-
go, zakłady chemiczne i petrochemiczne, lakiernie, 
fabryki kosmetyków i chemii gospodarczej, zakłady 
spirytusowe i gorzelnie, wytwórnie farb, lakierów, 
klejów, zakłady produkujące meble, panele podło-
gowe, płyty meblowe i konstrukcyjne, piankę poli-

uretanową. W skontrolowanych zakładach zagroże-
nie wybuchem stwarzały m.in. gazy techniczne (np. 
wodór, acetylen), gaz płynny propan-butan, metan, 
benzyny, metanol, etanol, benzen.

Wyniki kontroli wskazują na znaczne zróżnico-
wanie stanu przestrzegania przepisów określają-
cych minimalne wymagania bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy pracowników zatrudnionych na sta-
nowiskach, na których – z przyczyn wynikających 
z cech miejsca pracy, urządzeń technicznych lub 
używanych substancji – może wystąpić atmosfe-
ra wybuchowa. W przedsiębiorstwach niespełniają-
cych kryterium zakładu o dużym lub zwiększonym 
ryzyku awarii ujawniono znacznie więcej nieprawi-
dłowości niż w zakładach sevesowskich. Wybrane 
nieprawidłowości przedstawiono na wykresie.

Ponadto kontrolujący ujawnili, że:
– w co drugim zakładzie niesevesowskim i co 

piątym sevesowskim brak było odpowiedniego 
oznakowania przy wejściach do pomieszczeń, 
w których występują atmosfery wybuchowe,

– w co trzecim zakładzie nie zapewniono pra-
cownikom (dotyczyło 1155 zatrudnionych na 
stanowiskach pracy, na których może wystąpić 
atmosfera wybuchowa) odpowiedniej odzieży 
i obuwia roboczego, a w co czwartym zakładzie 
– odpowiednich środków ochrony indywidualnej 
(dotyczyło 873 osób) wykonanych z materiałów 
niepowodujących wyładowań elektrostatycz-
nych, w wyniku których mogłoby nastąpić zaini-
cjowanie wybuchu,

– w co piątym zakładzie niesevesowskim i w jed-
nym sevesowskim nie przeprowadzono oceny 
ryzyka zawodowego,

– w co drugim zakładzie nie przeprowadzono 
okresowej oceny skali przewidywanych niepo-
żądanych skutków uaktywnienia się zagrożeń 
na stanowiskach pracy.
Zwraca uwagę fakt, że najmniej nieprawidłowo-

ści inspektorzy stwierdzili w zakładach zrzeszo-

nych w Polskiej Fundacji Gazów Technicznych, 

natomiast najwięcej w tych zakładach, gdzie nie 

opracowano wymaganego przepisami dokumen-

tu zabezpieczenia stanowiska pracy przed wy-

buchem. Należy zaznaczyć, że wymogu tego nie 
spełniło aż 89 zakładów, tj. ponad połowa skontrolo-
wanych (wskazanego dokumentu nie miały również 
zakłady sevesowskie – 24). W 16 zakładach ww. do-
kument nie był aktualizowany, a w niektórych innych 
stanowił jedynie spełnienie formalnego obowiązku 
(przy czym stwierdzono dużą dowolność w zakre-
sach tematycznych opracowanych dokumentów, co 
wynika z braku jednolitego wzorca i wytycznych do 
ich sporządzania).

Kontrolowani pracodawcy, tłumacząc ujawnione 
nieprawidłowości, wskazywali często na:
– mnogość, niespójność i złożoność uregulowań 

prawnych oraz trudności w bieżącym śledzeniu 
często wprowadzanych do nich zmian, 
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– zbędne dublowanie wymagań dokumentacyj-
nych i proceduralnych,

– słabą kondycję finansową ich firm i wysokie 
koszty pracy,

– problemy z pozyskaniem pracowników posia-
dających dostateczną wiedzę, kompetencje 
zawodowe, świadomych ciążącej na nich dużej 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo, mienie 
i środowisko.
W ocenie inspektorów pracy źródłem wielu 

stwierdzonych nieprawidłowości jest m.in.:
– traktowanie spraw formalnoprawnych (dotyczą-

cych tzw. bezpieczeństwa biernego) jako drugo-
rzędnych, mimo że mają one istotny wpływ na 
organizację i bezpieczeństwo pracy,

– złudne poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza 
w zakładach, w których nie doszło dotychczas 
do poważnych awarii; niska świadomość real-
ności zagrożenia,

Wykres 51. Spełnianie minimalnych wymagań bhp na stanowiskach, na których może wystąpić 
atmosfera wybuchowa – naruszenia przepisów
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oznakowanie terenu znakami drogowymi i informac.-ostrzegawcz., 
uwzględn. zagroż. wybuchem i pożarem

 

wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem

zapewnienie właściwej wymiany powietrza

ocena stanowisk pracy pod wzgl. zastosowanych zabezp. przed 
skutkami zainicjowania zapłonu, przed ich przekazaniem

zapewnienie ochrony antyelektrostatycznej w przestrzeniach 
zewnętrznych zagrożonych wybuchem

magazynowanie (składowanie) niebezpiecznych substancji 
i preparatów chemicznych

ustalenie sposobu sygnalizowania stanów awaryjnych związanych 
z występowaniem atmosfery wybuchowej

uwzględnienie zagrożenia wybuchem w ocenie ryzyka zawodowego

właściwe oznakowanie stref zagrożenia wybuchem

okresowa identyfikacja i ocena zagrożeń wybuchem stwarzanym 
przez urządzenia, procesy pracy, surowce itp.

% pracodawców naruszających przepisy
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– brak dostatecznej wiedzy, warunkującej pełną 
identyfikację zagrożeń i rzetelną ocenę ryzyka 
zawodowego związanego z występowaniem 
w środowisku pracy niebezpiecznych substancji 
i preparatów chemicznych, 

– nienależyte wywiązywanie się z podstawowych 
obowiązków przez osoby odpowiedzialne w za-
kładzie za organizację pracy.

Wyniki kontroli wskazują na ograniczone stoso-
wanie przez pracodawców przepisów 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. 
Niezbędne jest zatem kontynuowanie kontroli w tym 
zakresie, ukierunkowanych na zakłady stosujące 
(magazynujące, przetwarzające) niebezpieczne sub-
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stancje i preparaty chemiczne, w tym szczególnie 
zakłady spoza branży chemicznej. 

Konieczne jest również wprowadzenie jednoli-
tego wzoru dokumentu zabezpieczenia stanowisk 
pracy przed wybuchem oraz przygotowanie czy-
telnych i zrozumiałych wytycznych do jego opraco-
wania, a także zintensyfikowanie – we współpracy 
z Państwową Strażą Pożarną – działań prewencyj-
no-profilaktycznych wśród pracodawców i pracow-
ników przedsiębiorstw, w których magazynuje się, 
stosuje lub wytwarza niebezpieczne substancje 
i preparaty chemiczne, ze szczególnym uwzględnie-
niem zagrożeń wybuchowych. 

16.  Kontrola stanu bezpieczeństwa 
higieny pracy na stacjach autogazu 
i w rozlewniach gazu płynnego 
propan-butan

A.  Stacje autogazu

W 2006 roku skontrolowano 576 stacji prowa-
dzących dystrybucję autogazu. Pracowało w nich 
łącznie 2425 osób, w tym 1274 przy obsłudze 
urządzeń i instalacji gazu płynnego. W co drugiej 
prowadzono również sprzedaż benzyn i/lub oleju 
napędowego; 88% skontrolowanych stacji zajmo-
wało się także dystrybucją gazu płynnego w but-
lach. Łącznie w latach 2004–2006 kontrolom podda-
no 1881 stacji paliw płynnych, w tym 1775 sprzeda-
jących autogaz. 

Mimo że większość skontrolowanych w 2006 r. 

stacji paliw funkcjonuje od dłuższego czasu, to 

aż w 92 przypadkach pracodawcy nie przedłożyli 

decyzji administracji terenowej zezwalającej na 

jej użytkowanie. Dystrybucję autogazu bez wyma-
ganej koncesji Urzędu Regulacji Energetyki prowa-
dziło 70 skontrolowanych stacji, zaś w przypadku 
co siódmej pracodawcy nie zawiadomili na piśmie 
Państwowej Inspekcji Pracy o miejscu, rodzaju 
i zakresie prowadzonej działalności. W co dwudzie-
stej eksploatowano urządzenia poddozorowe (m.in. 
zbiorniki ciśnieniowe LPG) bez stosownej decyzji 
Urzędu Dozoru Technicznego; praktyka taka może 
stwarzać zagrożenia zarówno dla obsługi stacji, jak 
i osób trzecich. 

Wybrane nieprawidłowości przedstawiono na 
wykresie.

Kontrolujący ujawnili ponadto wiele innych 
uchybień rzutujących na stan bezpieczeństwa pra-
cowników stacji oraz jej klientów, w tym m.in.:
– w 72% skontrolowanych stacji nie przeprowa-

dzono okresowej (wymaganej nie rzadziej niż 
raz w roku) oceny ryzyka na stanowiskach pra-
cy, na których może wystąpić atmosfera wybu-
chowa (dotyczyło to aż 611 stanowisk pracy),

– w co trzeciej stacji nie poinformowano pracowni-
ków o ryzyku związanym z wykonywaną pracą, 

a także nie zapewniono instrukcji postępowania 
awaryjnego dla obsługi instalacji,

– w 444 stacjach autogazu (77%) brak było zgod-
nego z wymaganiami, okresowo aktualizowane-
go, dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy 
przed wybuchem,

– w co piątej stacji autogazu ujawniano brak za-
worów samoodcinających (tzw. słabe złącza), 
stanowiących podstawowe zabezpieczenie dys-
trybutora przed awaryjnym wyciekiem gazu (nie 
posiadały ich 134 odmierzacze gazu). Ponadto 
w 10 przypadkach nie wyposażono w zawór 
samoodcinający przewodów elastycznych łą-
czących odmierzacz gazu z tankowanym po-
jazdem (złącze to, w przypadku odjechania 
tankowanego pojazdu bez odłączenia przewodu 
elastycznego blokuje wyciek gazu). Także w co 
piątej stacji autogazu nie zapewniono zgodnego 
z wymaganiami zadaszenia stanowiska tankowa-
nia gazem płynnym pojazdu samochodowego, 

– w 28 stacjach autogazu (5%) eksploatowano 
w strefach zagrożenia wybuchem – urządzenia 
w wykonaniu zwykłym (a nie w wykonaniu prze-
ciwwybuchowym).
Nieprawidłowości ujawniono także w zakre-

sie wprowadzania butli z gazem do obrotu: w co 
siódmej – nie spełniono wymagań bezpieczeństwa 
w zakresie składowania butli (niewłaściwie umiej-
scowiono na otwartej przestrzeni kontenery z butla-
mi, magazynowano butle z gazem płynnym w nie-
przystosowanych do tego celu pomieszczeniach), 
a w co dziesiątej – ujawniono butle z gazem płynnym 
(323), które nie spełniały wymogów określonych 
w §15, ust. 2 i 3. rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu 
i rozprowadzaniu gazów płynnych. 

Pracodawcy tłumaczą się złożonością prawa 
i często wprowadzanymi do niego zmianami, utrud-
niającymi właściwą interpretację uregulowań praw-
nych. Właściciele niewielkich stacji paliw wskazują 
też na słabą kondycję finansową i wysokie koszty 
pracy.

Natomiast w ocenie inspektorów pracy ujawnio-
ne nieprawidłowości wynikają zwłaszcza z:

Stopień respektowania przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przez poszczególnych praco-
dawców był znacznie zróżnicowany. Obok stacji, 
których stan rażąco odbiegał od wymagań obowią-
zującego prawa, funkcjonowały stacje paliw, gdzie 
pracodawcy stworzyli pracownikom bezpieczne i hi-
gieniczne warunki pracy (nie były jednak one zbyt 
liczne). Generalnie stan przestrzegania przepisów 
bhp w stacjach autogazu należy ocenić jako nieza-
dowalający. 
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– nieznajomości podstawowych przepisów i zasad 
bhp (167 pracodawców nie odbyło stosownego 
szkolenia) oraz bagatelizowania zagrożeń (sto-
sowanie niewłaściwych urządzeń elektroener-
getycznych w strefach zagrożonych wybuchem, 
brak skutecznego zabezpieczenia instalacji ga-
zowych przed mechanicznym uszkodzeniem 
przez tankujące pojazdy, niewłaściwe składowa-
nie butli z gazem, niewyposażenie pracowników 
w antyelektrostatyczną odzież ochronną, rękawi-
ce chroniące dłonie przed odmrożeniem i in.),

– braku dostatecznej wiedzy technicznej (często 
działalność tę podejmują przedsiębiorcy nie-
posiadający żadnego doświadczenia w branży 
ani doświadczenia w prowadzeniu działalności 
gospodarczej),

– dążenia pracodawców do jak najszybszego „od-
zyskania” zainwestowanych pieniędzy – poszu-
kiwanie oszczędności ma miejsce już na etapie 
inwestycji i skutkuje prowizorycznymi rozwiąza-

niami zastępczymi, rezygnacją z niektórych za-
bezpieczeń (np. zaworów samoodcinających), 
przystąpieniem do użytkowania stacji przed 
całkowitym zakończeniem robót i uzyskaniem 
pozwolenia na jej użytkowanie.
Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują na 

konieczność:
�� bardziej rygorystycznego egzekwowania – przez 

wszystkie organy nadzoru i kontroli – przestrze-
gania przepisów prawa, a w przypadkach rażą-
cych zaniedbań w sferze bezpieczeństwa pra-
cy i warunków technicznych – cofania przez 
Urząd Regulacji Energetyki udzielonej koncesji 
lub stosowanie innych dolegliwych finansowo 
sankcji;

�� wprowadzenia zmian legislacyjnych, m.in. do:
– rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy magazynowaniu, napeł-
nianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych,
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– rozporządzenia Rady Ministrów dnia 18 lip-
ca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze 
i konserwacji urządzeń technicznych, 

�� podjęcia skutecznych działań w celu wyelimino-
wania niebezpiecznego procederu przetaczania 
przeznaczonego na cele bytowe gazu z butli 
(tańszy) – do zbiorników magazynowych stacji 
paliw, z których jako autogaz (droższy, obłożony 
stawką podatku akcyzowego) stosowany jest do 
tankowania pojazdów samochodowych (postu-
lowane ujednolicenie podatku akcyzowego na 
gaz płynny wymaga szczególnej rozwagi, gdyż 
zmiany w tym podatku spowodować mogą po-
wrót do – także niezgodnego z prawem i stwa-
rzającego poważne zagrożenie dla użytkowni-
ków butli – napełniania ich gazem płynnym na 
stacjach autogazu);

�� wzajemnego informowania się zainteresowa-
nych organów, w tym także organu koncesyjne-
go, o wynikach kontroli podmiotów działających 
w branży gazu płynnego, a także przyjęcia jako 
zasady – informowania Państwowej Inspekcji 
Pracy o stwierdzonych podczas kontroli uchy-
bieniach i nieprawidłowościach dotyczących 
sfery bezpieczeństwa i higieny pracy.
W 2007 r. PIP przeprowadzi powtórne kontro-

le stacji autogazu, głównie pod kątem sprawdzenia 
realizacji wydanych uprzednio decyzji oraz wnio-
sków i wyegzekwowania poprawy stanu bezpie-
czeństwa.

Jednocześnie ocenione zostanie przestrzeganie 
przepisów bhp w kolejnych stacjach paliw płynnych 
sprzedających autogaz – w tych, które w ostatnich 
trzech latach nie były kontrolowane, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na problematykę minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, 
na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. 

B.  Rozlewnie gazu płynnego propan-butan

W 2006 roku skontrolowano 101 rozlewni gazu 
płynnego zatrudniających 1 430 osób (z których 
40% pracowało przy obsłudze urządzeń technicz-
nych). Wśród skontrolowanych rozlewni gazu, 52 
spełniały – w rozumieniu Dyrektywy Seveso II i usta-
wy Prawo ochrony środowiska – kryteria zakładu 
o dużym lub o zwiększonym ryzyku awarii (tzw. za-
kłady sevesowskie). W tej grupie skontrolowanych 
rozlewni pracowało 1 015 osób, w tym 438 (43%) 
przy obsłudze urządzeń technicznych; a w każdej 
z nich znajdowało się minimum 50 ton gazu propan-
-butan. 

Łącznie w latach 2005–2006 inspekcja objęła 
kontrolami 190 rozlewni gazu płynnego, tj. ponad 
90% wszystkich funkcjonujących w Polsce. 

Ustalenia inspektorów wskazują na znaczne 

zróżnicowanie stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy w poszczególnych rozlewniach gazu płyn-

nego. Skala nieprawidłowości ujawnionych pod-
czas kontroli rozlewni niebędących zakładami 
o dużym lub zwiększonym ryzyku awarii była wyż-
sza niż w rozlewniach sklasyfikowanych jako za-
kłady sevesowskie. Lepszy stan bhp w tej grupie 

rozlewni jest skutkiem przestrzegania regulacji 

prawnych, będących implementacją do polskie-

go prawodawstwa przepisów Unii Europejskiej. 

Nałożyły one na pracodawców zakładów seve-

sowskich dodatkowe obowiązki, wymuszające 
stosowanie procedur i instrumentów pozwalających 
skutecznie eliminować lub maksymalnie ograni-
czać ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemy-
słowej, a w razie jej zaistnienia – minimalizować 
skutki. Mechanizmy te – jak wykazały kontrole – nie 
zawsze były jednak przez pracodawców należycie 
wykorzystywane, o czym świadczy ujawnienie także 
w części rozlewni sevesowskich nieprawidłowości 
mogących skutkować poważną awarią przemysło-
wą i zagrożeniem życia i zdrowia pracowników oraz 
osób postronnych. 

Należy również podkreślić, że podczas kontroli 
inspektorzy pracy ujawnili przypadki niespełnienia 
przez rozlewnie wymaganych warunków technicz-
nych, mimo uzyskania stosownych zezwoleń.

Generalnie stan przestrzegania przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy w rozlewniach gazu 
płynnego nie jest zadowalający. Wybrane nieprawi-
dłowości przedstawiono na wykresie.

Ponadto inspektorzy pracy stwierdzili:
– niedopuszczalne praktyki opróżniania butli 

i upuszczania z nich gazu bez użycia urządzeń 
do jego odsysania (w co siódmej rozlewni, 
w tym nawet w 5 sevesowskich). Urządzeń 
takich nie posiadała w swoim wyposażeniu co 
szósta skontrolowana rozlewnia gazu płynne-
go; również w co szóstej rozlewni brak było 
urządzeń do kontroli szczelności zaworów 
butli,

– w co dziesiątej rozlewni – brak stałej instalacji 
do wykrywania niebezpiecznego stężenia gazu 
w powietrzu w pomieszczeniach, gdzie butle 
są napełniane. Również w pomieszczeniach 
i strefach zagrożenia wybuchem, w co dziesiątej 
rozlewni, ujawniono instalacje i urządzenia elek-
tryczne oraz telekomunikacyjne w wykonaniu 
zwykłym (a nie Ex),

– w co piątej rozlewni – dopuszczenie do ruchu 
na jej terenie pojazdów z napędem iskrowym 
(a nie z silnikiem wysokoprężnym lub innym 
w wykonaniu przeciwwybuchowym), a także 
nieoznakowanie terenu odpowiednimi znakami 
drogowymi i informacyjno-ostrzegawczymi,

– w co trzeciej rozlewni – braki w oznakowaniu 
identyfikacyjnym instalacji, informacyjnym oraz 
znakami i barwami bezpieczeństwa,
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– w co czwartej rozlewni niesevesowskiej i co pią-
tej sevesowskiej – brak lub niewłaściwe wyposa-
żenie pracowników w odzież i obuwie robocze,

– w 12 skontrolowanych rozlewniach nieseve-
sowskich (24%) i 7 sevesowskich (13%) – brak 
zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi zaworów i króćców butli z gazem płynnym 
przeznaczonych do jego dystrybucji.
Wiele nieprawidłowości dotyczyło oceny ryzy-

ka zawodowego. W 18% rozlewni w ogóle jej nie 
przeprowadzono. W co drugiej sklasyfikowanej ja-
ko niesevesowska i w co szóstej sevesowskiej 
nie uwzględniono w ocenie ryzyka zawodowego 
zagrożenia wybuchem. Nie informowano też pra-
cowników o ryzyku zawodowym dotyczącym wyko-
nywanej pracy. 

W 35% rozlewni stwierdzono przypadki napeł-
niania gazem płynnym propan-butan – butli (o po-
jemności powyżej 5 kg) opatrzonych znakiem fir-

mowym przedsiębiorcy odpowiedzialnego za ich 
stan techniczny, bez jego pisemnej zgody. W 23% 
rozlewni na butle opatrzone znakiem firmowym 
przedsiębiorcy (odpowiedzialnego za ich stan 
techniczny) nakładano rękawy foliowe lub etykiety 
opatrzone logo innej rozlewni. 

Kontrolowani pracodawcy, jako przyczyny nie-
prawidłowości, wskazywali przede wszystkim: 
– zbyt wysokie koszty przygotowania dokumen-

tacji (procedur, instrukcji, planów postępowania 
na wypadek awarii, oceny ryzyka zawodowego, 
dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy 
przed wybuchem itd.), 

– brak środków finansowych na spełnienie wymo-
gów w zakresie wyposażenia i konserwacji spe-
cjalistycznej aparatury i układów sterowniczych,

– złożoność prawa, często wprowadzane do nie-
go zmiany oraz trudności z interpretacją przepi-
sów.
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Również inspektorzy pracy zwracają uwagę na 
trudności w interpretacji aktów prawnych w oma-
wianym obszarze, brak ich ścisłego skorelowania 
z warunkami technicznymi określonymi na pod-
stawie ustawy Prawo budowlane. Zarazem jednak 
wskazują na dążenie pracodawców do ograni-

czenia kosztów prowadzonej działalności, nie-

wystarczającą znajomość nawet podstawowych 

przepisów bhp i formalistyczne podejście praco-
dawców do obowiązków w zakresie sporządzania 
wymaganej dokumentacji i określania procedur 
postępowania (co dowodzi braku świadomości ich 
istotnego znaczenia dla poprawy bezpieczeństwa 
pracy).

Wyniki przeprowadzonych kontroli potwierdzają 
konieczność wprowadzenia zmian do obowiązują-
cych uregulowań prawnych, które pozwolą na bar-
dziej rygorystyczne egzekwowanie (przez wszystkie 
właściwe organy) przestrzegania przepisów prawa; 
zmiany te powinny dotyczyć:
�� rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu 
i rozprowadzaniu gazów płynnych, przez okre-
ślenie szczegółowych wymagań bezpieczeń-
stwa i higieny pracy dla stacji gazu płynnego 
i rozlewni gazu płynnego, ściśle skorelowanych 
z – wydanym na podstawie ustawy Prawo bu-
dowlane – rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy 
i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe da-
lekosiężne służące do transportu ropy naftowej 
i produktów naftowych i ich usytuowanie, które 
wymaga także nowelizacji i zrezygnowania z za-
pisów niemożliwych do spełnienia w praktyce;

�� ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-
tyczne i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej, w celu wyposażenia 
Urzędu Regulacji Energetyki w prawo kontroli 
i sankcji w stosunku do podmiotów prowa-
dzących bez koncesji działalność gospodarczą 
w zakresie obrotu paliwami;

�� rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Po-
lityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w spra-
wie minimalnych wymagań dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy pracowników za-
trudnionych na stanowiskach pracy, na których 
może wystąpić atmosfera wybuchowa, w celu 
jednoznacznego określenia częstotliwości badań
i pomiarów urządzeń oraz instalacji elektroener-
getycznych, pracujących w strefach zagrożenia 
wybuchem.

We wszystkich ww. sprawach Główny Inspek-
tor Pracy skierował wystąpienie do Ministra Gospo-
darki.

W 2007 r. PIP przeprowadzi w rozlewniach gazu 
płynnego kontrole sprawdzające realizację wyda-
nych uprzednio decyzji w celu oceny skuteczności 
podjętych działań i wyegzekwowania poprawy sta-
nu bezpieczeństwa pracy.

Ponadto wyniki dotychczasowych kontroli, prze-
prowadzonych zarówno w rozlewniach gazu płyn-
nego, jak i stacjach autogazu, wskazują na potrzebę 
rozszerzenia i zdynamizowania – przy wiodącym 
i bardziej aktywnym niż dotychczas udziale organi-
zacji zrzeszających pracodawców omawianej bran-
ży – pozakontrolnych form oddziaływania, ukierun-
kowanych na podnoszenie poziomu wiedzy praco-
dawców i pracobiorców w zakresie problematyki 
ochrony pracy i korzyści płynących z podwyższania 
standardów bezpieczeństwa.

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

Skontrolowano 133 zakłady zajmujące się usu-
waniem wyrobów zawierających azbest z budynków 
mieszkalnych, obiektów przemysłowych, hoteli oraz 
prowadzące składowiska odpadów azbestowych, 
w tym 117 zakładów w ramach ogólnounijnej kam-
panii azbestowej, zainicjowanej przez Komitet Wyż-
szych Inspektorów Pracy przy Komisji Europejskiej. 

Najważniejsze nieprawidłowości przedstawiono 
na wykresie.

W ocenie inspektorów pracy naruszenia prze-
pisów dotyczących zgłaszania robót – związanych 
z usuwaniem wyrobów azbestowo-cementowych 
z obiektów budowlanych – do właściwego organu 
nadzoru budowlanego i inspekcji pracy wynikają 
z chęci uniknięcia kontroli, a co za tym idzie – ko-
nieczności wypełnienia innych obowiązków, jak np. 
opracowania planu pracy, odpowiedniego prze-
szkolenia i wyposażenia pracowników. W ten spo-
sób pracodawcy próbują ograniczyć koszty działal-
ności gospodarczej. Powstawaniu nieprawidłowości 
sprzyja niski poziom wiedzy wykonawców ww. prac. 
Niejednokrotnie podejmują się tych zadań firmy 

nieposiadające odpowiedniego przygotowania 

(często – nowo powstałe) i zatrudniające przypad-
kowych pracowników. Fakty te niepokoją tym bar-
dziej, że brak jest wymogu prawnego dot. spraw-
dzenia kwalifikacji wykonawców robót związanych 
z usuwaniem azbestu – przed ich rozpoczęciem; 
przepisy nie przewidują także sankcji polegających 
na odebraniu stosownego pozwolenia wykonaw-
com nieprawidłowo prowadzącym takie prace. 
Główny Inspektor Pracy trzykrotnie występował do 
Ministrów: Pracy i Gospodarki w sprawie wprowa-



WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

��

dzenia obowiązku sprawdzania kwalifikacji wyko-
nawców robót związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest. Niestety, adresaci nie uznali 
wniosku za uzasadniony.

Kontrolowani pracodawcy tłumaczą stwierdzo-
ne nieprawidłowości przede wszystkim wysokimi 
kosztami szkoleń z zakresu przepisów i zasad bhp, 
„brakiem czasu na szkolenia” oraz „zmęczeniem 
pracowników stosujących środki ochrony indywidu-
alnej podczas wykonywania prac”. 

Inspektorzy zwracają natomiast uwagę na niski 

poziom szkoleń (zarówno pracodawców, jak i pra-
cowników), obniżanie kosztów pracy przez ogra-

niczanie do minimum środków przeznaczonych 

na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także 

wybieranie przez inwestorów tych wykonawców, 

którzy oferują najniższą cenę usługi, bez analizy 

możliwości technicznych i doświadczenia wyko-

nawcy. 
Ujawnione nieprawidłowości, ich skala i rodzaj 

przemawiają za koniecznością kontynuowania kon-
troli. Niezbędne wydaje się również wprowadze-
nie do modyfikowanego Narodowego Programu 
Usuwania Azbestu – zadania stworzenia w każdym 
województwie certyfikowanej jednostki szkolenio-

wej w zakresie przygotowania wykonawcy do prac
związanych z usuwaniem azbestu (Główny In-
spektor Pracy wystąpił w tej sprawie do Ministra 
Gospodarki). 

18.  Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczących czynników 
biologicznych w zakładach 
gospodarki komunalnej

Skontrolowano 99 zakładów zajmujących się 
oczyszczaniem ścieków komunalnych i 91 zakła-
dów gospodarowania odpadami komunalnymi. Za-
kłady te zatrudniały łącznie 15,1 tys. pracowników, 
w tym 4,1 tys. w narażeniu na działanie szkodliwych 
czynników biologicznych. Większość stanowiły za-
kłady sektora publicznego (83%), zatrudniające do 
50 pracowników (52%) oraz zakłady zatrudniające 
od 50 do 250 pracowników (38%). Ścieki pocho-
dziły z kanalizacji miejskich lub dowożone były 
z okolicznych terenów wozami asenizacyjnymi; do-
minowała mechaniczno-biologiczna technologia ich 

Wykres 54. Usuwanie azbestu – naruszenia przepisów
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oczyszczania. Większość zakładów zajmujących się 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi prowa-
dziła wysypiska, zaś część dodatkowo posiadała 
wyspecjalizowane sortownie lub kompostownie. 
Każdy z tych procesów wiąże się z występowaniem 
różnego rodzaju zagrożeń. Najważniejsze nieprawi-
dłowości stwierdzone podczas kontroli przedsta-
wiono na wykresie.

Pracodawcy i podległe im służby bhp nie tylko 
nie czuli się kompetentni do identyfikacji czynników 
biologicznych występujących na stanowiskach pra-
cy, ale nie podejmowali również kroków, aby takiej 
identyfikacji dokonała wyspecjalizowana jednost-
ka. Skutkiem tego w zdecydowanej większości 

oczyszczalni brak było badań na obecność szko-

dliwego czynnika biologicznego. Tam zaś, gdzie 
badania przeprowadzono, wynikało to raczej z ko-
nieczności wypełnienia obowiązków dotyczących 
oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowi-
sko (badania te zostały bowiem przeprowadzone 
kilka lat przed wejściem w życie przepisu w sprawie 
szkodliwych czynników biologicznych). Ponadto 
pracodawcy, którzy przeprowadzili ww. badania, 
w ocenie ryzyka zawodowego nie uwzględnili jed-
nak zagrożeń związanych z obecnością czynników 
biologicznych w środowisku pracy. Konsekwencją 
niezidentyfikowania narażenia na działanie szkodli-
wych czynników biologicznych było niepodejmowa-
nie działań profilaktycznych. 

Wykres 55. Zakłady gospodarki komunalnej – naruszenia przepisów
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Jak wskazują inspektorzy pracy, główny problem 
w kontrolowanych zakładach to brak świadomości re-
alnego zagrożenia szkodliwymi czynnikami biologicz-
nymi (tym bardziej, że dotychczas nie zarejestrowano 
w tych firmach wypadków, które zostałyby spowo-
dowane przez te czynniki; nie rozpoznano również 
chorób zawodowych na tym tle). Czynniki biologiczne 
– zwykle niedostrzegalne gołym okiem – dla wielu 
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nym zagrożeniem, które nagminnie się lekceważy.
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Bagatelizowanie przez pracodawców zagrożeń 
szkodliwymi czynnikami biologicznymi przekłada 
się również na niewłaściwe przygotowanie pra-

cowników do pracy. Pracownicy nie posiadają do-
statecznej wiedzy o zagrożeniach występujących na 
stanowiskach pracy oraz o zasadach i sposobach 
bezpiecznego wykonywania powierzonych im prac. 
Z tego względu – jak stwierdzono w czasie kontroli 
– pracownicy nie stosują przydzielonych im środ-
ków ochrony indywidualnej, tj. rękawic i okularów 
ochronnych czy masek przeciwpyłowych.

W ponad połowie kontrolowanych zakładów, za-
równo jednej jak i drugiej grupy, pracodawcy nie za-
pewnili pracownikom szczepień ochronnych (wzw 
A, tężec). Wynika to z przekonania pracodawców 
o nabytej odporności pracowników, zatrudnionych 
w kontakcie z odpadami komunalnymi, na występu-
jące czynniki biologiczne, co ma ich rzekomo chro-
nić przed ewentualnymi zakażeniami i chorobami.

Brak wiedzy o działaniu szkodliwych czynników 
biologicznych skutkował również niedostarczaniem 
pracownikom odzieży i obuwia roboczego, nieza-
pewnianiem bezpiecznych warunków odkażania, 
czyszczenia, a w razie konieczności – niszczenia 
odzieży roboczej czy środków ochrony indywidual-
nej, które uległy skażeniu materiałem biologicznym. 
Pracodawcy wypłacali pracownikom ekwiwalent 
pieniężny w zamian za pranie skażonej biologicznie 
odzieży roboczej we własnym zakresie, co stwa-
rzało dodatkowe zagrożenie przeniesienia źródeł 
chorób poza teren oczyszczalni ścieków.

Równie istotnym problemem w kontrolowa-
nych zakładach był brak odpowiedniego zaplecza 

higienicznosanitarnego (szatni przepustowych, 
właściwego wyposażenia pomieszczeń higienicz-
nosanitarnych oraz urządzeń do bieżącego czysz-
czenia zabrudzonego obuwia czy zmywalnej odzie-
ży ochronnej). Zdarzały się również przypadki użyt-
kowania szatni przepustowych niezgodnie z prze-
znaczeniem (przykładowo – w jednej szatni były 
podwójne szafki na odzież własną i roboczą, co 
powodowało bezpośredni kontakt odzieży czystej 
z odzieżą skażoną biologicznie; drugą szatnię użyt-
kowano zaś w inny sposób). Ponad połowa kontrolo-
wanych pracodawców nie zapewniła pracownikom 
środków do odkażania skóry lub błon śluzowych. 
Brak odpowiedniego zaplecza higienicznosanitar-
nego (np. szatni przepustowej dla pracowników, 
pomieszczeń do odkażania i suszenia odzieży 
roboczej, środków do odkażania skóry i błon śluzo-
wych) – z uwagi na szczególne zagrożenia związa-
ne z wykonywaniem prac brudzących w kontakcie 
z czynnikami biologicznymi – zwiększa narażenie 
pracowników.

Często stwierdzano również brak skutecznej

 wymiany powietrza w kabinach pojazdów eks-
ploatowanych w zakładach, w mniejszej skali – nie-
regularne czyszczenie kabin. Część pojazdów nie 

spełniała również wymagań w zakresie stanu po-
krycia siedzisk. Zdarzały się przypadki, że siedzisko 
operatora miało uszkodzone pokrycie lub nie było 
pokryte materiałem zmywalnym i odpornym na 
środki dezynfekcyjne (ale np. – kocem).

Jako przyczyny naruszeń prawa pracodawcy 
wskazują najczęściej:
– brak środków finansowych (zwłaszcza w jed-

nostkach samorządowych) na mechanizację 
i hermetyzację procesów, a także na przeprowa-
dzanie szczepień ochronnych, badań na obec-
ność szkodliwych czynników biologicznych, 
zakup nowych środków ochrony indywidualnej,

– brak dostępu do aktualnych przepisów prawa 
pracy.
Inspektorzy pracy podkreślają natomiast: 

– brak zainteresowania uzyskaniem dostatecz-
nej wiedzy o zagrożeniach powodowanych 
przez szkodliwe czynniki biologiczne, czemu 
towarzyszy nieprzeprowadzenie lub niska ja-
kość szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, 

– małą operatywność służb bhp i brak dostatecz-
nego jej przygotowania w zakresie wymogów 
bhp związanych z występowaniem czynników 
biologicznych w środowisku pracy.
Wyniki przeprowadzonych kontroli uzasadniają 

potrzebę dalszych konsekwentnych kontroli prze-
strzegania przepisów rozporządzenia Ministra Zdro-
wia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych 
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony 
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te 
czynniki, a także propagowania wśród pracodaw-
ców wiedzy o możliwych skutkach oddziaływania 
szkodliwych czynników biologicznych oraz meto-
dach profilaktyki.

19.  Przestrzeganie przepisów ustawy 
o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych 
– zamknięte użycie GMO

W 2006 r. – podobnie jak w latach ubiegłych – do 
kontroli wytypowano pracodawców prowadzących 
działania w zakresie tzw. zamkniętego użycia organi-
zmów genetycznie zmodyfikowanych, na podstawie 
zgody wydanej przez Ministra Środowiska. Były 
to wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze 
oraz laboratoria inspekcji (weterynarii, ochrony roś-
lin i nasiennictwa). W 12 skontrolowanych jednost-
kach zatrudnionych było łącznie 12,1 tys. pracowni-
ków, w tym 99 bezpośrednio przy pracach związa-
nych z zamkniętym użyciem GMO.

Przeprowadzone kontrole wykazały, że istotnym 
problemem jest nieprzestrzeganie przez praco-
dawców przepisów dotyczących oceny ryzyka 

zawodowego. W 3 kontrolowanych jednostkach 
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stwierdzono brak udokumentowanej oceny ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy, a w pozosta-
łych 9 w ocenie ryzyka nie uwzględniono zagrożeń 
związanych z zamkniętym użyciem GMO. Stan 
taki, w połączeniu z zaniedbaniami dotyczącymi 
przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp (w 9 
zakładach) powoduje, że pracownicy nie posiadają 
dostatecznej wiedzy o zagrożeniach występujących 
na stanowiskach pracy oraz o zasadach i sposo-
bach bezpiecznego wykonywania powierzonych 
im prac. 

Inspektorzy stwierdzali również brak wymaganej 
ochrony przed zagrożeniami związanymi ze stoso-

waniem niebezpiecznych substancji i preparatów 

chemicznych. W 6 kontrolowanych jednostkach 
nie prowadzono badań i pomiarów szkodliwych dla 
zdrowia czynników chemicznych w środowisku pra-
cy, natomiast w 3, które stosowały np. kwas mrów-
kowy, octowy, solny, aceton, wodorotlenek sodu 
nie zapewniono pracownikom właściwej odzieży 
ochronnej wskazanej w kartach charakterystyki (np. 
kwasoodpornej) oraz środków ochrony indywidual-
nej. Ponadto zdarzały się przypadki, że pracodawcy 
nie zapewniali pracownikom uczulonym na lateks 
– rękawic ochronnych niezawierających lateksu, np. 
rękawic nitrylowych.

W 4 kontrolowanych jednostkach eksploatowa-
ne maszyny i urządzenia nie posiadały dokumenta-

cji techniczno-eksploatacyjnej w języku polskim. 
Pracodawcy, dążąc do zakupu jak najlepszego 
sprzętu do prowadzenia prac naukowo-badaw-
czych, pomijają jednak kwestie bezpieczeństwa. 
Tymczasem sprzęt ten, poza cechami użytkowymi, 
powinien również spełniać wymogi niezbędne do 
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

Ponadto stwierdzono wiele zaniedbań orga-

nizacyjnych, takich jak: brak wykazu prac szcze-
gólnie niebezpiecznych (8 zakładów), brak we-
wnętrznych regulaminów bezpieczeństwa dla pra-
cowników (4), brak procedur przeprowadzania 
dezynfekcji w przypadku rozprzestrzeniania się 
GMO (4), brak znaków ostrzegawczych o zagro-
żeniu biologicznym (3). Usunięcie tych nieprawi-
dłowości zależy jedynie od znajomości przepisów 
bhp oraz prawidłowej organizacji pracy służb 
technicznych. 

Zdaniem kontrolowanych pracodawców, naj-
częstsze przyczyny naruszeń prawa tkwią w mno-
gości i różnorodności przepisów prawnych, czę-
stych ich zmianach oraz nadmiernym formalizmie 
prawa.

Inspektorzy pracy natomiast zwracają uwagę 
na:
– lekceważenie (nieznajomość) przepisów bez-

pieczeństwa i higieny pracy,
– niską jakość pracy służb bhp, co związane jest 

z marginalnym traktowaniem wymagań bhp 
przez kierownictwo,

– nieświadomość zagrożeń, związaną również 
z niedokonaniem oceny ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy,

– skupianie się jedynie na aspekcie naukowo-
badawczym, z pominięciem kwestii bezpieczeń-
stwa wykonywania prac.
W związku z powyższym nadal prowadzone bę-

dą bieżące kontrole stanu bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia w zakładach prowadzących omawianą 
działalność.

20.  Przestrzeganie przepisów bhp 

w zakładach prowadzących działalność 

budowlaną

W 2006 roku kontrole PIP w budownictwie zo-
stały ukierunkowane na problematykę bezpieczeń-
stwa przy wykonywaniu prac na wysokości, robót 
ziemnych i w wykopach oraz prac rozbiórkowych 
i remontowych. 

Takie ukierunkowanie działalności kontrolnej 
wynika z zaleceń SLIC (Komitetu Wyższych In-
spektorów Pracy), w którego pracach PIP aktywnie 
uczestniczy.

Inspektorzy pracy przeprowadzili 4 528 takich 
kontroli na 2 657 budowach. Prowadziło na nich 
działalność 3 903 pracodawców, zatrudniających 
łącznie 55,2 tys. pracowników, w tym 3,1 tys. kobiet 
i 388 młodocianych. 

Kontrole wykazały niezadowalający stan bez-

pieczeństwa przy wykonywaniu robót budowla-

nych, pomimo prowadzenia ich pod nadzorem 

osób posiadających uprawnienia budowlane, zo-
bowiązanych do zapewnienia bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy. W przypadkach rażących 
nieprawidłowości inspektorzy powiadamiali organy 
nadzoru budowlanego, które uprawnione są do po-
dejmowania działań w sprawach odpowiedzialności 
zawodowej (skierowano 105 takich zawiadomień).

Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone 
podczas kontroli przedstawiono na wykresach.

Stwierdzone przez inspektorów nieprawidło-
wości, pracodawcy tłumaczą dużym tempem pro-
wadzenia prac wymuszanym przez inwestorów 

Niekorzystne, lecz powszechnie występujące 
na budowach zjawisko to specyficzny układ powią-
zań i zależności pomiędzy uczestnikami procesu 
inwestycyjnego. Przy obecnym kształcie prawa 
budowlanego jest on bardzo skomplikowany. Mno-
gość podmiotów gospodarczych, w tym podmio-
tów jednoosobowych (tzw. samozatrudniających 
się) realizujących daną inwestycję powoduje, że 
przestrzeganie prawa w sferze bhp jest na terenie 
budowy znacznie utrudnione.
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Wykres 56. Budownictwo – naruszenia przepisów

stan techniczny maszyn i urządzeń
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instrukcje bezpiecznego wykonania robót

zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi

stosowanie środków ochrony indywidualnej przez pracowników
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Wykres 57. Budownictwo – prace na wysokości – naruszenia przepisów
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tablice informacyjne na rusztowaniach

zabezp. otworów w stropach, ścianach zewn., szybów dźwigów itp. 
przed wpadnięciem

stosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej przed 
upadkiem z wysokości
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z wysokości

balustrady na rusztowaniach

% pracodawców naruszających przepisy 0          10          20         30         40         50          60         70        80

i zleceniodawców, słabą kondycją finansową (szcze-
gólnie małych firm) oraz dużą emigracją zarobkową 
wykwalifikowanych pracowników.

W opinii inspektorów pracy przyczyn należy 
upatrywać przede wszystkim w: 

– niewłaściwej organizacji i koordynacji robót wy-
konywanych na budowie, 

– błędach w zakresie opracowywania i stosowa-
nia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
instrukcji bezpiecznego wykonywania robót,
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– niskim poziomie wiedzy pracodawców i pra-
cowników nt. przepisów i zasad bhp w budow-
nictwie, 

– podejmowaniu się wykonywania robót przez 
firmy nieposiadające odpowiedniego przygoto-
wania technicznego i organizacyjnego,

– dążeniu wykonawcy do dotrzymania terminu 
realizacji inwestycji „za wszelką cenę”, w tym 
również kosztem świadomego naruszania obo-
wiązujących przepisów prawa,

– braku nawyku bezpiecznej pracy i tolerowaniu 
odstępstw od zasad bhp przez osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne w budownic-

Wykres 58. Budownictwo – roboty ziemne i w wykopach – naruszenia przepisów

0          10          20         30         40          50         60         70         80

uzgodn. warunków pracy z użytkownik. linii wysok. napięcia podczas 
robót przy użyciu maszyn i urządz. bezpośr. pod linią

składow. urobku i mater. w odległości nie mniejszej niż 0,6 m 
od krawędzi obudowanych ścian wykopu

balustrady zaopatrzone w czerwone światło ostrzeg. ustawiane w nocy

prawidłowe zejście (wejście) do wykopów głębszych niż 1 metr

badanie gruntu i dokum. geolog.-inżyn. dla wykopów bez umocnień 
o głęb. > niż 1 m lecz � niż 2 m

prowadzenie zgodnie z przepisami robót w wykopach

wykopy ze skarpą o bezpiecznym nachyleniu

składowanie urobku i materiałów w strefie klina naturalnego odłamu 
gruntu, gdy ściany wykopu nie są obudowane

wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej przy wykonywaniu 
robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym

zabezpieczenie wykopów o głębokości powyżej 1 metra

% pracodawców naruszających przepisy

Wykres 59. Budownictwo – prace rozbiórkowe i remontowe – naruszenia przepisów

dokumentacja projektowa robót rozbiórkowych

poinformowanie pracown. przebywając. w pobliżu prowadz. robót 
o niezbędnych środkach bezpieczeństwa

przewracanie ścian lub innych części obiektu w sposób określony 
w przepisach

ustalenie szczegółowych warunków bhp wraz z podziałem 
obowiązków

zabezpieczenie niższych kondygnacji przed dostępem osób w czasie 
prowadzenia robót rozbiórkowych

wygrodzenie i oznakowanie miejsca gromadzenia odpadów

stosowanie zsuwnic pochyłych lub rynien zsypowych 
z zabezpieczeniem przed wypadaniem gruzu
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twie (na co wpływ może mieć także sporadycz-
ne stosowanie sankcji w zakresie odpowie-
dzialności zawodowej przez organy nadzoru 
budowlanego). 
Analiza wyników kontroli wskazuje na potrze-

bę intensyfikacji działań kontrolno-nadzorczych. 
Osiągnięcie trwałej poprawy bezpieczeństwa pracy 
w budownictwie wymaga również ścisłego współ-
działania wszystkich organów kontrolno-nadzor-
czych. Nie do przecenienia jest współpraca z nad-

zorem budowlanym, który z racji posiadanych 
uprawnień może zastosować dotkliwe dla inwesto-
ra sankcje w postaci decyzji wstrzymującej budowę 
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prowadzoną w sposób stwarzający zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi.

Ponadto uporządkowania wymagają regulacje 
prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy w budow-
nictwie. Są one w wielu przypadkach niespójne, 
a nawet rozbieżne, ponieważ powyższa problema-
tyka regulowana jest przez różne, aktualnie obowią-
zujące, akty prawne. Z tych względów w 2006 ro-
ku Główny Inspektor Pracy, aby usunąć liczne 
wątpliwości interpretacyjne, wystąpił do Ministra 
Transportu i Budownictwa o wprowadzenie zmian
w następujących aktach prawnych: 
�� rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-

tego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych;

�� rozporządzeniu Ministrów Komunikacji, Admini-
stracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środo-
wiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
drogowych i mostowych.

21.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
przy pozyskiwaniu drewna i innych 
pracach z zakresu gospodarki leśnej

W 2006 r. skontrolowano 242 zakłady usług 
leśnych (zul) i 8 nadleśnictw (publiczny sektor le-
śnictwa). Zatrudnienie w kontrolowanych zakładach 
wynosiło 1,7 tys. osób, w tym 125 kobiet. Większość 
(63%) stanowiły zul-e zatrudniające maksymalnie 
5 pracowników, 23% – od 6 do 9 pracowników, 14% 
– powyżej 9 pracowników. 

Spośród 242 zakładów usług leśnych objętych 
kontrolą w 2006 r., aż 57 nie powiadomiło PIP na 
piśmie o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej 
działalności. 

Jak ustalili inspektorzy pracy, w kontrolowanych 
zul-ach powszechnym zaniedbaniem w zakresie pra-

worządności w stosunkach pracy, było nieudziela-
nie pracownikom pisemnej informacji o warunkach 
zatrudnienia nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia 
umowy o pracę (41% pracodawców) oraz nieprowa-
dzenie ewidencji czasu pracy (35% pracodawców); 
pozostałe uchybienia miały charakter jednostkowy.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

istotnym problemem są badania i pomiary czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia; nie przeprowadziła 
ich ponad połowa kontrolowanych pracodawców. 
Natomiast w tych zul-ach, gdzie zlecono wykonanie 
badań i pomiarów, wykazały one w zdecydowanej 
większości przypadków przekroczenia NDN hała-

su i wibracji na stanowiskach ścinki i przerzynki 

drzew pilarkami łańcuchowymi. Zwraca również 
uwagę fakt, że niejednokrotnie wyniki pomiarów 
na analogicznych stanowiskach pracy i przy użyciu 
analogicznych narzędzi w sposób znaczący się 

różniły. Jak ustalili inspektorzy pracy, brak przekro-
czeń NDN stwierdzany był z reguły w przypadkach, 
gdy wykonujący pomiary przyjęli oświadczenia 
pracodawców, iż efektywny czas pracy pilarką nie 
przekracza ok. 3 godzin w ciągu 8-godzinnego dnia 
pracy. Jeśli nie było takich oświadczeń, badający 
zakładali pełną 8-godzinną ekspozycję operatorów 
pilarek na badane czynniki szkodliwe i stwierdzali 
przekroczenia dopuszczalnych norm. 

Liczne nieprawidłowości dotyczyły wyposażenia 
pracowników w odzież, obuwie robocze i środki 
ochrony indywidualnej, a także ich stosowania. Co 
trzeci pracodawca nie zapewnił pracownikom posił-
ków profilaktycznych i napojów.

Kontrole w zakresie oceny ryzyka zawodowe-

go wykazały, że wprawdzie o 24% zmniejszył się 
w porównaniu do 2005 r. odsetek zakładów, w któ-
rych nie dokonano ww. oceny, niemniej jednak nadal 
utrzymuje się on na wysokim poziomie (44%).

Inspektorzy ustalili także, iż odpowiedniego przy-
gotowania stanowisk pracy pilarzy zatrudnionych 
przy ścince drzew nie zapewniono w 33 zul (16%), 
a sprzętu pomocniczego (kliny, obracaki, ściągacze 
linowe itp.) na stanowiskach prac zrębowych (wyko-
nywanych przez 57 pracowników) – w 27 zul (11%). 
Natomiast u 13 pracodawców w sposób rażący 

naruszane były zasady bhp podczas ścinki (obala-
nia) złomów i wywrotów oraz innych drzew tzw. trud-
nych (przecinanie i niewłaściwe formowanie zawiasy, 
brak lub nieodpowiednie progi bezpieczeństwa, nie-
usuwanie przeszkadzających nabiegów korzenio-
wych, niestosowanie klinów i innego sprzętu pomoc-
niczego); prace te wykonywało 33 pracowników. 

Prawie 1/3 pracodawców (spośród 82, u któ-
rych te zagadnienia kontrolowano) dopuściła do 
prowadzenia zrywki drewna z użyciem ciągników 
w złym stanie technicznym. Nieprzestrzeganie za-
sad bezpieczeństwa przy składowaniu drewna 
ujawniono na eksploatowanych przez 16 pracodaw-
ców składnicach drewna (20% kontrolowanych). 
W 7 przypadkach (na 70 kontrolowanych pracodaw-
ców) stwierdzono niewłaściwą lokalizację stosów 
i mygieł zerwanego drewna. 

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że za-
ledwie 20% kontrolowanych pracodawców poddało 
pracowników badaniom przesiewowym w kierunku 
boreliozy (dotyczyło to 55% uprawnionych) i taki sam 
– niewielki – odsetek pracodawców zapewnił szcze-
pienia ochronne przeciw odkleszczowemu zapaleniu 
mózgu i opon mózgowych (929 pracownikom, przy 
czym połowę stanowili pracownicy 8 kontrolowanych 
nadleśnictw). Należy oczekiwać, że w wyniku m.in. 
działań prewencyjnych PIP, także u prywatnych 
przedsiębiorców leśnych wzrastać będzie świado-
mość zagrożeń chorobami odkleszczowymi.
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Wykres 60. Pozyskiwanie drewna – naruszenia przepisów

przygotowanie stanowisk ścinki drzew

stan techniczny sprzętu do pozyskiwania drewna

przestrzeganie zasad bhp przy składowaniu drewna

przestrzeganie zasad bhp przy ścince i obalaniu drzew

profilaktyczne badania lekarskie

wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej

szkolenia z zakresu bhp

wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze

ocena ryzyka zawodowego

badania czynników szkodliwych
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O skali stwierdzonych nieprawidłowości zadecy-
dowały przede wszystkim następujące czynniki:
– niezadowalająca sytuacja ekonomiczna większo-

ści prywatnych firm leśnych, wynikająca z niskich 
stawek za świadczone usługi przy zwiększających 
się kosztach pracy. Konsekwencją jest ogranicza-
nie nakładów na bezpieczeństwo pracy,

– sposób organizowania przetargów nadal nie 
preferujący dobrych firm, które dysponowałyby 
odpowiednim wyposażeniem i zatrudniały wy-
kwalifikowanych pracowników – z reguły o zle-
ceniu prac decyduje stawka proponowana przez 
usługodawcę (inspektorzy ustalili również, że gdy 
o zleceniu prac decydowało „usprzętowienie” 
wykonawcy, nadleśnictwa ograniczały się jedy-
nie do zebrania pisemnych informacji o liczbie 
posiadanego sprzętu, nie wnikając w jego stan 
techniczny),

– niedostateczny poziom wiedzy o bhp u praco-
dawców, zwłaszcza właścicieli niewielkich zul; 
aż 30% kontrolowanych pracodawców nie od-
było w tym zakresie żadnych szkoleń,

– małe zainteresowanie przedstawicieli Lasów 
Państwowych stanem bezpieczeństwa przy 
świadczeniu pracy przez usługodawców, 

– zwiększająca się emigracja zarobkowa – w nie-
których regionach kraju coraz trudniej jest zna-
leźć wykwalifikowanych pracowników leśnych.
W związku z powyższymi ustaleniami, w 2007 r. 

zwiększony zostanie udział nadleśnictw (prowa-
dzących wykonawstwo prac leśnych we własnym 
zakresie) w ogólnej liczbie podmiotów z tej bran-
ży przewidzianych przez PIP kontroli. Jednocześ-

nie kontynuowana będzie współpraca z jednostka-
mi organizacyjnymi PGL „Lasy Państwowe” oraz 
z organizacjami pracodawców leśnych – w zakresie 
ograniczania zagrożeń przy świadczeniu usług.

Ponadto, w ocenie Państwowej Inspekcji Pracy, 
niezbędne jest: 
�� znowelizowanie instrukcji bhp przy wykonywaniu 

podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej 
wprowadzonej w życie zarządzeniem Nr 19 Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z 14 lipca 
1997 r. – w związku ze zmianą rozporządzenia Mi-
nistra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
prac z zakresu gospodarki leśnej;

�� umożliwienie zawierania przez nadleśnictwa 
wieloletnich kontraktów na świadczenie usług 
leśnych z dobrze zorganizowanymi firmami 
prywatnymi, co zapewni im stabilizację, ułatwia-
jąc prowadzenie właściwej polityki w obszarze 
zatrudniania pracowników i kształtowania wa-
runków bezpiecznej pracy.

22.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
w odlewniach metali

Kontrole przeprowadzono w 150 odlewniach 
metali, zatrudniających 21 tys. pracowników. Zakła-
dy te wykonywały odlewy ze stopów miedzi (mosią-
dze i brązy), aluminium, cyny, cynku, żeliwa szarego 
i stopowego, staliwa, metodą odśrodkową, przez 
odlewanie kokilowe, ciśnieniowe i grawitacyjne.
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W kontrolowanych firmach najwięcej zastrze-

żeń inspektorów dotyczyło użytkowanych ma-

szyn i urządzeń. Eksploatacja maszyn w złym 
stanie technicznym, niewyposażonych w odpowied-
nie osłony stref niebezpiecznych wskazuje, że nie 
wszyscy pracodawcy podjęli działania w celu dosto-
sowania ich do minimalnych wymagań.

Wiele nieprawidłowości stwierdzono także w za-
kresie składowania i magazynowania, organizacji 
stanowisk i procesów pracy oraz eksploatacji urzą-
dzeń i instalacji energetycznych. W wielu zakładach 
pracy nie przeprowadzono badań i pomiarów czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
W ponad połowie zakładów, (gdzie badania przepro-
wadzono) stężenie czynników szkodliwych przekra-
czało dopuszczalne normatywy. Często ujawniano 
również niewyposażanie lub niestosowanie przez 
pracowników środków ochrony indywidualnej, brak
wodnych natrysków ratunkowych i urządzeń do 
przemywania oczu, nieopracowanie procedur pro-
wadzenia prac szczególnie niebezpiecznych (np. 
związanych z pracami remontowymi wewnątrz pieca 
odlewniczego lub wewnątrz innych urządzeń tech-
nicznych). Niewyposażenie stołów do czyszczenia 
drobnych odlewów w kratę z dolnym odciągiem 
pyłów, niepoprzedzenie procesu spustu kadzi sy-
gnałem dźwiękowym oraz nieustalenie bezpiecznej 
wysokości napełniania kadzi ciekłym metalem – to 
także jedne z najczęściej stwierdzanych nieprawidło-
wości. Ponadto inspektorzy często stwierdzali niewy-
posażenie pojazdów do przewozu kadzi z ciekłym 
metalem w ostrzegawczą sygnalizację dźwiękową.

Wiele zastrzeżeń budziła ocena ryzyka zawo-

dowego, a zwłaszcza nieuwzględnienie w niej za-
grożenia związanego ze znajdującym się na terenie 
zakładu złomem metali. W co piątej firmie w ogóle 
nie przeprowadzono ww. oceny, co w połączeniu 
z brakiem szkoleń bhp (23% zakładów), wskazuje 
na niewielką świadomość istniejących zagrożeń.

Najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone 
podczas kontroli przedstawiono na wykresie.

Przyczyny nieprawidłowości, jak wskazują pra-
codawcy, to przede wszystkim:
– trudna sytuacja ekonomiczna związana z małą 

ilością zamówień na wyroby odlewnicze; skut-
kująca brakiem środków finansowych na nie-
zbędne prace inwestycyjne lub modernizacyjne 
w celu poprawy warunków pracy w odlewniach 
(m.in. na dostosowanie maszyn i urządzeń do 
minimalnych wymagań),

– brak na rynku pracy wykwalifikowanych pra-
cowników.
Inspektorzy PIP wskazują również na:

– niewłaściwą organizację pracy,

Wykres 61. Odlewnie metali – naruszenia przepisów

eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

wyposażenie pojazdów do przewozu kadzi z ciekłym metalem 
w ostrzegawczą sygnalizację dźwiękową i świetlną

poprzedzenie spustu kadzi sygnałem dźwiękowym

stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy

magazynowanie materiałów

szczegółowa procedura prac wewnątrz pieca odlewniczego

natryski wodne i urządz. do przepłuk. oczu w pobliżu stanow. pracy, 
gdzie występ. niebezp. oparzenia, zapalenia odzieży rob.

przekroczenie wartości NDS i NDN

ocena ryzyka zawodowego

odpowiednie urządzenia ochronne przy maszynach i urządzeniach 
technicznych
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Należy podkreślić, że stan bezpieczeństwa pra-
cy w odlewniach metali jest zróżnicowany. Dobra 
sytuacja panuje w zakładach nowo powstałych, na-
tomiast firmy funkcjonujące od wielu lat stoją przed 
koniecznością zmodernizowania zaniedbanej infra-
struktury oraz parku maszynowego, ale to wymaga 
znacznych nakładów finansowych. 
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– niedostateczną znajomość przepisów prawa 
i zagadnień bhp przez kadrę kierowniczą,

– długoletnie zaniedbania inwestycyjne i moderni-
zacyjne,

– przejmowanie przez małe firmy wyeksploato-
wanych maszyn i urządzeń w złym stanie tech-
nicznym po upadłych lub modernizowanych 
zakładach,

– niedocenianie przez pracodawców oceny ryzy-
ka zawodowego (rzetelnie wykonanej) jako na-
rzędzia umożliwiającego pełną identyfikację za-
grożeń występujących na stanowiskach pracy 
i podjęcie działań zmniejszających lub eliminują-
cych zagrożenia.
Ze względu na niezadowalający stan bhp oraz 

brak perspektyw szybkiej poprawy, konieczne jest 
kontynuowanie kontroli w odlewniach metali, ale 
także upowszechnianie wśród pracodawców wiedzy 
z zakresu ochrony pracy, ze szczególnym uwzględ-
nieniem problematyki dostosowania maszyn i urzą-
dzeń technicznych do minimalnych wymagań oraz 
oceny ryzyka zawodowego, jako podstawowego 
narzędzia służącego poprawie warunków pracy.

23.  Bezpieczeństwo pracy w transporcie 
wewnątrzzakładowym

Problem jest monitorowany od 2004 r. Prze-
prowadzone wówczas kontrole wykazały duże 
zaniedbania pracodawców w zakresie organizacji 
ruchu wewnątrzzakładowego, a także eksploata-
cji wózków jezdniowych z napędem silnikowym 

i przenośników. Z tego względu, podczas kontroli 
w 2005 r., zwracano szczególną uwagę na prze-
strzeganie przepisów dotyczących tych zagad-
nień. W 2006 r. zakres kontroli ograniczono do 
problematyki użytkowania wózków jezdniowych 
z napędem silnikowym oraz przenośników, po-
nieważ eksploatacja tych urządzeń wiąże się ze 
zwiększonym poziomem ryzyka zawodowego. Jak 
wykazała przeprowadzona analiza wskaźnik czę-
stotliwości wypadków przy pracy w kontrolowanych 
zakładach użytkujących wózki jezdniowe wyniósł 
w 2003 r. 27,1, w 2004 r. – 28,0, a w 2005 r. – 28,4, 
a więc wykazał tendencję wzrostową i w 2005 r. był 
ponad dwukrotnie wyższy niż dla sekcji gospodarki 
narodowej „Przetwórstwo przemysłowe” (13,17). 
Wypadki związane z użytkowaniem wózków jez-
dniowych stanowiły ok. 6% wszystkich wypadków 
odnotowanych w kontrolowanych zakładach pracy, 
jednak w zakresie wypadków ciężkich i śmiertelnych 
udział ten był czterokrotnie wyższy.

Natomiast w kontrolowanych zakładach użyt-
kujących przenośniki wskaźnik częstotliwości wy-
padków przy pracy wyniósł w 2003 r. 12,6, w 2004 r. 
– 16,6, a w 2005 r. – 15, 2. Wypadki związane z użyt-
kowaniem przenośników stanowiły wprawdzie tylko 
2,5% wszystkich wypadków odnotowanych w tych 
firmach, ale w zakresie wypadków ciężkich i śmier-
telnych udział ten był dziesięciokrotnie wyższy.

A.  Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

W 2006 r. kontrole przeprowadzono u 227 pra-
codawców zatrudniających łącznie ponad 52 tys. 
pracowników. Inspektorzy szczegółowo ocenili 

Wykres 62. Transport wewnątrzzakładowy – wózki jezdniowe z napędem silnikowym – naruszenia przepisów

dopuszczanie do obsługi wózków wyłącznie pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje

prowadzenie dziennika konserwacji wózka

zabezpieczenie wózka przed uruchomieniem przez osoby 
nieupoważnione

stan techniczny wózka

prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej wózka

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich zagrożeń 
występujących przy eksploatacji wózków

oznakowanie wózka wartością jego maksymalnego dopuszczalnego 
udźwigu

dopuszczenie do pracy wózka podnośnikowego przez UDT

oznakowanie dróg znakami drogowymi

opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych
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Wykres 63. Transport wewnątrzzakładowy – przenośniki – naruszenia przepisów

sygnalizacja (dźwiękowa lub świetlna) uprzedzająca innych 
pracowników pracujących przy tym przenośniku o jego uruchamianiu

wyposażenie przenośnika w urządzenie służące do jego 
natychmiastowego zatrzymania

uwzględnienie w programach szkoleń zagadnień związanych 
z zagrożeniami występującymi w związku z eksploatacją przenośników

udostępnienie pracownikom instrukcji bhp dotyczącej obsługi 
przenośnika

uwzględnienie w ocenie wszystkich zagrożeń występujących przy 
pracy z użyciem przenośników

stan techniczny przenośnika

okresowe przeglądy stanu technicznego

prowadzenie rejestru kontroli stanu technicznego

zapewnienie ochron przed pochwyceniem przez części ruchome

zastosowanie wymaganych osłon lub urządzeń ochronnych
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zagadnienia bezpieczeństwa pracy 4302 pracowni-
ków zatrudnionych przy eksploatacji 1747 wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym (w tym 1434 
wózków podnośnikowych). Informacje nt. najważ-
niejszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas 
kontroli przedstawiono na wykresie.

Przeprowadzona ocena wykazała, że wielu 
kontrolowanych pracodawców użytkujących wózki 
jezdniowe z napędem silnikowym nie dopełniło 
obowiązku prawidłowego zorganizowania ruchu 
wewnątrzzakładowego, jak również nie dostosowało 
wózków do minimalnych wymagań technicznych. 

Ponieważ wózki podnośnikowe podlegają dozo-
rowi technicznemu, sprawdzano również legalność 
ich eksploatacji w świetle przepisów o dozorze tech-
nicznym. Okazało się, że 16% tego typu wózków 

użytkowanych było bez stosownej decyzji Urzę-

du Dozoru Technicznego. 
Niezadowalające wyniki kontroli dotyczą także 

profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników – co 
czwarty pracodawca dopuszczał zatrudnionych do 
pracy bez aktualnego orzeczenia lekarza o braku 
przeciwwskazań do pracy na określonym stano-
wisku, a 27% – bez wcześniejszego przeszkolenia 
w dziedzinie bhp. 

B.  Przenośniki

Kontrole przeprowadzono u 149 pracodawców 
zatrudniających łącznie ponad 31 tys. pracowników. 
Inspektorzy skontrolowali zagadnienia bezpieczeń-
stwa pracy szczególnie w odniesieniu do 3,5 tys. 
osób zatrudnionych przy eksploatacji 2 132 prze-
nośników (w tym 1 625 przenośników taśmowych). 

Najważniejsze nieprawidłowości przedstawiono na 
wykresie.

Wyniki kontroli wskazują, że znaczna część kon-

trolowanych pracodawców użytkujących prze-

nośniki nie dostosowała ich do minimalnych wy-

magań technicznych. 
Przenośniki nie są objęte dozorem technicznym. 

Obowiązek nadzoru nad ich eksploatacją spoczywa 
na pracodawcy. Jak wskazują dane przedstawione 
na wykresie – wielu pracodawców nie dopełniło 
tego obowiązku. 

W zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia 
pracowników odnotowano również wiele niepra-
widłowości – co siódmy pracodawca dopuszczał 
zatrudnionych do pracy bez aktualnego orzecze-
nia lekarza o braku przeciwwskazań do pracy na 
określonym stanowisku, a 17% – bez przeszkolenia 
w zakresie bhp.

Liczne nieprawidłowości polegające na eksplo-
atacji wózków podnośnikowych bez decyzji UDT 
pracodawcy tłumaczyli długim okresem oczekiwa-
nia na przeprowadzenie przeglądu wózka przez 
inspektora UDT i wydanie decyzji zezwalającej na 
jego eksploatację (np. w jednym z kontrolowanych 
zakładów we Wrześni okres oczekiwania na ww. 
decyzję wyniósł prawie 3 lata). Pracodawcy mają 
problemy ze skompletowaniem wymaganej doku-
mentacji technicznej zgłaszanych do UDT wózków 
(zwłaszcza starszych), co utrudnia i opóźnia proces 
ich legalizacji (wydłuża okres oczekiwania na pozy-
tywną decyzję).
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Podobnie jak w latach ubiegłych, pracodawcy 
wskazywali – jako główną przyczynę zaistniałych 
nieprawidłowości – brak środków finansowych na 
modernizację wyposażenia technicznego. Pod-
kreślali także: duże wahania popytu na produkty 
ich firm (i związane z tym częste zmiany stanu 
zatrudnienia), trudności w pozyskaniu wysoko kwa-
lifikowanych pracowników, nadmiar przepisów re-
gulujących zagadnienia bhp – często zmienianych 
i niejasnych. 

W ocenie inspektorów pracy, stwierdzone niepra-
widłowości miały w większości charakter zaniedbań 
organizacyjnych – będących konsekwencją niezna-
jomości (lekceważenia) podstawowych przepisów 
i zasad bhp – i przejawiających się zwłaszcza w:
– niewypracowaniu nawyków bezpiecznej pracy 

i braku nadzoru nad jej wykonywaniem,
– braku dbałości o utrzymanie maszyn w dobrym 

stanie technicznym (pracodawcy dopuszczają 
do użytkowania niesprawne środki transportu, 
gdyż nie obawiają się niespodziewanych kon-
troli na terenie zamkniętego zakładu pracy),

– nieprzeprowadzeniu rzetelnych kontroli warun-
ków pracy przez służby bhp,

– braku uregulowań wewnętrznych (np. zasad 
ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, in-
strukcji bhp dotyczącej obsługi urządzeń),

– niewłaściwym przygotowaniu pracowników 
(w programach szkoleń osób obsługujących 
wózki lub przenośniki brak jest zagadnień doty-
czących bezpieczeństwa przy ich użytkowaniu; 
również przy ocenie ryzyka zawodowego nie 
uwzględnia się zagrożeń wynikających z użytko-
wania tych środków transportu).

Ustalenia inspektorów pracy wskazują na po-
trzebę:
�� kontynuowania kontroli, głównie w takich obsza-

rach jak: organizacja ruchu kołowego i pieszego, 
eksploatacja wózków jezdniowych i przenośni-
ków, kwalifikacje pracowników;

�� rozszerzenia działalności informacyjno-eduka-
cyjnej adresowanej do pracodawców, w celu 
przybliżenia im zagadnień bezpieczeństwa przy 
użytkowaniu wózków jezdniowych i przenoś-
ników;

�� ujednolicenia przepisów określających tryb 
uzyskiwania kwalifikacji do obsługi wózków jez-
dniowych z napędem silnikowym (zagadnienie 
to regulowane jest obecnie trzema rozporzą-
dzeniami). W tej kwestii, w następstwie kontroli 
przeprowadzonych w 2005 r., Główny Inspektor 
Pracy wystąpił do Ministra Gospodarki.

24.  Przestrzeganie przepisów prawa 
pracy w gospodarstwach rolnych 
zatrudniających pracowników

Skontrolowano 128 gospodarstw rolnych, 
wśród których dominowały (98) gospodarstwa o za-
trudnieniu nieprzekraczającym 20 pracowników. 
W 27 gospodarstwach zatrudnienie kształtowało się 
w przedziale od 21 do 100, w 3 – powyżej 100 pra-
cowników. Łączne zatrudnienie w kontrolowanych 
gospodarstwach wynosiło 2,4 tys. pracowników, 
w tym 473 kobiety. 

Około 30% kontroli zostało przeprowadzo-
nych w okresie prac żniwnych, 28% – w okresie 

Wykres 64. Gospodarstwa rolne – bezpieczeństwo i higiena pracy – naruszenia przepisów

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

agregowanie maszyn rolniczych z ciągnikiem

przestrzeganie przepisów bhp podczas obrządku zwierząt hodowlanych

przestrzeganie przepisów bhp przy zbiorze roślin okopowych

przestrzeganie przepisów bhp podczas przygotowywania pasz, zbioru 
zielonek i siana

przestrzeganie przepisów bhp przy wykonywaniu zabiegów ochrony 
roślin i nawożeniu

przestrzeganie przepisów bhp podczas wiosennych prac uprawowych

przestrzeganie przepisów bhp podczas prac żniwnych

zabezpieczenie otworów technologicznych na strychach i poddaszach

stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy
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innych sezonowych prac polowych, a 42% kontroli 
ukierunkowano na ocenę stanu bezpieczeństwa 
w produkcji zwierzęcej. Inspektorzy stwierdzili 
częste naruszenia przepisów bhp przy wykony-
waniu tych prac (szczegółowe dane przedstawia 
wykres).

Ponadto inspektorzy ujawnili wiele nieprawidło-
wości w zakresie magazynowania i składowania, 
polegających zwłaszcza na niewłaściwej organi-
zacji tych prac (16% gospodarstw), składowaniu 
materiałów w magazynach nieprzystosowanych do 
ich rodzaju (13%), niewłaściwym magazynowaniu 
środków ochrony roślin (8%). 

Zastrzeżenia inspektorów budził również stan 
instalacji i urządzeń elektrycznych. W co czwartym 
gospodarstwie stwierdzono nieskuteczną ochronę 
przed dotykiem bezpośrednim, a w 45% gospo-
darstw – przed dotykiem pośrednim. W ponad 
połowie gospodarstw niewłaściwie eksploatowano 
urządzenia i instalacje elektryczne, (nie przepro-
wadzano badań i przeglądów instalacji i urządzeń, 
nie zabezpieczano tablic i rozdzielnic elektrycznych, 
stosowano niebezpieczne podłączenia urządzeń do 
zasilania elektrycznego itp.).

Zaniedbania na dużą skalę dotyczyły ponadto 
szkoleń pracowników w zakresie bhp (u 62% pra-
codawców), badań lekarskich (38%), wyposażenia 
pracowników w odzież i obuwie robocze (33%) oraz 
w środki ochrony indywidualnej (17%).

Kontrolą objęto także problematykę praworząd-

ności w stosunkach pracy, stwierdzając w szcze-
gólności nierespektowanie przepisów dot. infor-
mowania pracowników na piśmie o warunkach 
zatrudnienia, udzielania urlopów wypoczynkowych, 
prowadzenia ewidencji czasu pracy (szczegółowe 
dane zawiera wykres).

Podsumowując wyniki kontroli można ocenić, 
iż ujawnione nieprawidłowości wynikają przede 
wszystkim z:
– dekapitalizacji majątku trwałego – obiektów bu-

dowlanych, infrastruktury technicznej itp. (nie 
podejmuje się prób jego odtworzenia zwłasz-
cza w gospodarstwach dzierżawionych, gdyż 
w przypadku zamiaru wykupienia gospodarstwa 
jego wartość byłaby wyższa),

– złej sytuacji ekonomicznej wielu przedsiębior-
ców rolnych (na skutek niekorzystnej relacji 
rosnących kosztów produkcji do cen zbytu 
płodów rolnych),

– zmniejszania stanu zatrudnienia, co powoduje 
wydłużanie czasu pracy pozostałych pracowni-
ków, likwidację służb nadzoru średniego, w tym 
służby bhp,

– nieznajomości prawa pracy przez wielu właści-
cieli gospodarstw rolnych. 

Ustalenia inspektorów wskazują na potrzebę 
wspierania dalszych kontroli intensywną działalno-
ścią prewencyjną, w tym również poprzez konty-
nuowanie konkursów: „Pracodawca – Organizator 
Pracy Bezpiecznej” i „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” jako szczególnie skutecznego narzędzia 
służącego upowszechnianiu wśród pracodawców 
wiedzy o zagrożeniach zawodowych i metodach 
ich likwidacji.

Wykres 65. Gospodarstwa rolne – praworządność w stosunkach pracy – naruszenia przepisów

Niepokoi duża liczba gospodarstw, w których 
eksploatowane są maszyny i urządzenia w złym 
stanie technicznym. Brak lub nieodpowiedni stan 
urządzeń ochronnych stwierdzono przy 218 maszy-
nach rolniczych (oraz urządzeniach warsztatowych) 
w 61% kontrolowanych gospodarstw, a w 43% 
gospodarstw – eksploatację wałów przegubowo-
teleskopowych bez pełnowartościowych osłon (103 
na 236 wałów sprawdzonych podczas kontroli). 
W 19 gospodarstwach ujawniono 33 przypadki nie-
prawidłowego agregowania zestawów roboczych. 
Zaznaczyć należy, iż w co trzecim gospodarstwie 
użytkowano importowane maszyny, nieposiadające 
instrukcji obsługi w języku polskim.
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25.  Przestrzeganie przepisów 
dotyczących zatrudniania 
osób niepełnosprawnych

W 2006 r. skontrolowano 2 086 zakładów 
zatrudniających osoby niepełnosprawne (659 za-
kładów pracy chronionej, 83 zakłady ubiegające 
się o ten status, 813 zakładów przystosowujących 
stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, 
445 zakładów pracy chronionej ubiegających się 
o rozszerzenie statusu, 66 zakładów pracy chro-
nionej przystosowujących stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych, 10 jednostek ubiegających się 
o status zakładu aktywności zawodowej, 10 zakła-
dów aktywności zawodowej). W zakładach tych 
zatrudnionych było ogółem 294,3 tys. pracowników, 
w tym 110,8 tys. osób niepełnosprawnych.

Jak wskazują wyniki kontroli, w zakładach aktyw-
ności zawodowej nie ujawniono znaczących naru-
szeń prawa. Natomiast w przypadku 8 pracodawców, 
posiadających status prowadzącego zakład pracy 
chronionej, stwierdzone nieprawidłowości uzasad-
niały skierowanie powiadomień do wojewodów o nie-
spełnieniu warunków ustawowych, stanowiących 
podstawę do uzyskania ww. statusu. Wszczęto po-
stępowania administracyjne, w wyniku których 4 
pracodawców utraciło status prowadzącego zakład 
pracy chronionej; w stosunku do 2 pracodawców po-
stępowania są w toku, zaś 2 pracodawców utrzymało 
status – jeden z nich doprowadził warunki pracy w za-
kładzie do stanu zgodnego z przepisami, natomiast 
w przypadku drugiego pracodawcy zadecydowały 
względy społeczne (zatrudnia 1 807 pracowników, 
w tym 1304 niepełnosprawnych) oraz niezwłoczne 

podjęcie przez niego działań w celu usunięcia niepra-
widłowości. Z tych właśnie powodów Minister Pracy
 i Polityki Społecznej (II instancja) uchylił decyzję wo-
jewody stwierdzającą utratę przyznanego statusu.

Wyniki kontroli wskazują, że w porównaniu z ro-
kiem ubiegłym wzrósł odsetek pracodawców pro-

wadzących zakłady pracy chronionej, u których 

wystąpiły nieprawidłowości, i to w odniesieniu do 
większości kontrolowanych zagadnień. 

Szczegółowe dane nt. stwierdzonych nieprawi-
dłowości zawierają wykresy.

Pracodawcy, tłumacząc zaistniałe nieprawidło-
wości, wskazywali zwłaszcza na:
– brak środków finansowych na bieżące remonty 

budynków, pomieszczeń pracy i pomieszczeń 
higienicznosanitarnych, a także na modernizację 
lub wymianę maszyn i urządzeń technicznych,

– obawę przed podejmowaniem inwestycji spo-
wodowaną zapowiadanymi zmianami w polityce 
zatrudniania osób niepełnosprawnych,

– zbyt dużą liczbę przepisów, częste ich zmiany 
i nie zawsze jednoznaczne sformułowania, co 
powoduje trudności interpretacyjne,

– wysokie koszty pracy i niskie dofinansowanie 
do wynagrodzeń, co wymusza zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych w godzinach nadlicz-
bowych i nieterminowe udzielanie urlopów wy-
poczynkowych, zamiast zatrudnienia kolejnych 
pracowników.
W ocenie inspektorów pracy, podstawowymi 

przyczynami stwierdzonych uchybień są:
– niestaranne wykonywanie obowiązków przez 

osoby nadzorujące pracę, służbę bhp oraz służ-
by kadrowe,

Wykres 66. Zakłady pracy chronionej – naruszenia przepisów

badania lekarskie

praca w godzinach nadliczbowych

szkolenia w zakresie bhp

urlopy
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– wykorzystywanie przez pracodawców trudnej 
sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku 
pracy i, w niektórych przypadkach, świadome 
nierespektowanie uprawnień tych osób, 

– lekceważenie zagrożeń i tolerowanie odstępstw 
od zasad bezpiecznej pracy.
Wyniki kontroli uzasadniają potrzebę stałego 

monitorowania warunków pracy osób niepełno-
sprawnych (w szczególności w zakładach pracy 
chronionej), a także rozwijania działań informacyj-
nych i poradnictwa wśród pracodawców – w za-
kresie wymogów techniczno-budowlanych, jakie 
powinien spełniać zakład, w którym pracują osoby 
niepełnosprawne.

26. Kontrole spełniania minimalnych
wymagań przez maszyny

Kontrole przeprowadzono u 580 pracodaw-
ców, zatrudniających ponad 65 tys. pracowników. 
Były to głównie małe zakłady pracy (zatrudniające 
od 1 do 9 pracowników – 31% oraz od 10 do 49 
pracowników – 33%). Zakłady średniej wielkości 
(zatrudniające od 50 do 250) oraz duże (powyżej 
250 pracowników) stanowiły odpowiednio 25% 
i 11%. Skontrolowano 7 872 maszyny (49% stanowi-
ły obrabiarki do metalu, 19% – obrabiarki do drewna, 
4% – sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości, 
a 28% – inne maszyny i urządzenia). 

Minimalnych wymagań nie spełniała prawie po-
łowa skontrolowanych maszyn (47%). Wśród nich 
najwięcej było obrabiarek do metalu i drewna – od-
powiednio 52% i 49%, a najmniej sprzętu do tymcza-
sowej pracy na wysokości – 32%. Należy zaznaczyć, 

Inspektorzy ustalili, że ponad 81% kontrolowa-
nych pracodawców udostępniło pracownikom ma-
szyny niespełniające minimalnych wymagań bhp. 
Zaledwie co trzeci pracodawca podjął jakiekolwiek 
działania ukierunkowane na dostosowanie użytko-
wanych maszyn do minimalnych wymagań, przy 
czym większość z nich (ok. 80%), ze względów eko-
nomicznych, dostosowywała maszyny we własnym 
zakresie, często nieposiadając wystarczającej wie-
dzy i kwalifikacji. W rezultacie maszyny użytkowane 
w zakładzie nie spełniały minimalnych wymagań, 
pomimo podjętych działań dostosowawczych. Tylko 
nieliczni pracodawcy ocenę i ewentualne dostoso-
wanie użytkowanych maszyn do minimalnych wy-
magań zlecili firmie lub specjaliście spoza zakładu. 

że dostosowanie tych maszyn do minimalnych wy-
magań w wielu przypadkach nie stanowiło dużego 
problemu i często sprowadzało się do zamontowa-
nia odpowiednich osłon (lub też dostosowania zain-
stalowanych osłon do wymagań w zakresie odległo-
ści bezpieczeństwa albo odpowiedniego sprzężenia 
osłon ruchomych z układem sterowania). 

Najczęściej stwierdzane podczas kontroli nie-
prawidłowości przedstawiono na wykresie.

W zakładach pracy – szczególnie małych – nie 
ustala się zasad eksploatacji maszyn z uwzględnie-
niem przeglądów czy remontów. Prace z użyciem 

maszyn prowadzone są tak długo aż nastąpi 

awaria, która zmusza użytkownika do przerwania 

pracy i dokonania naprawy. Niestety awarie takie 

bardzo często wiążą się z wypadkami obsługują-

cych je osób.

Wykres 67. Zatrudnianie niepełnosprawnych – naruszenia przepisów

przystosowanie obiektów i pomieszczeń do potrzeb osób 
niepełnosprawnych

budynki i pomieszczenia pracy

maszyny i urządzenia

pomieszczenia higienicznosanitarne

eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych

% pracodawców naruszających przepisy
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Podsumowując, należy stwierdzić, że wysoce 
niezadowalające wyniki kontroli to skutek braku 
działań dostosowawczych lub ich niewystarczają-
cego zakresu. Pracodawcy, którzy w ogóle podjęli 
takie działania, ograniczyli się do przeprowadzenia 
oceny maszyn i usunięcia „najmniej kłopotliwych” 
nieprawidłowości (polegających głównie na braku 
oznakowania umożliwiającego łatwą identyfikację 
wyłącznika głównego prądu elektrycznego czy też 
braku oznakowania funkcji elementów sterowania). 
Pozostawili natomiast niezgodności wymagające 
większego zaangażowania finansowego lub organi-
zacyjnego (np. czasowego wyłączenia maszyny lub/i 
zlecenia modernizacji specjalistom spoza zakładu). 

Przyczyny nieprawidłowości, zarówno w ocenie 
pracodawców jak i inspektorów pracy, to zwłasz-
cza:
– brak środków finansowych na wymianę parku 

maszynowego lub dostosowanie go do mini-
malnych wymagań. Dotyczy to przede wszyst-
kim zakładów, gdzie jest duża liczba maszyn 
niespełniających wymagań minimalnych lub 
też przypadków, gdy dostosowanie maszyny 
pociąga za sobą konieczność dodania lub zmia-
ny pewnych funkcji (wymagających np. przebu-
dowy układu sterowania). Zwracano uwagę, że 
w innych krajach Unii Europejskiej pracodawcy 
uzyskali – na dostosowanie maszyn do minimal-
nych wymagań lub ich wymianę – dodatkowe 
środki finansowe z budżetu państwa lub znacz-
ne ulgi podatkowe,

– zbyt krótki okres przyjęty na dostosowanie ma-
szyn do minimalnych wymagań, zwłaszcza dla 
zakładów pracy posiadających liczny i jedno-
cześnie stary park maszynowy, 

– nieznajomość lub trudności interpretacyjne dot. 
przepisu regulującego wymagania minimalne 
(zbyt duża ogólnikowość, brak konkretnych 
instrukcji lub odwołania do norm, wskazujących 
co należy zrobić, aby dany typ maszyny dosto-
sować do wymagań minimalnych).
Ustalenia inspektorów wskazują na koniecz-

ność:
�� wyjaśnienia zapisów rozporządzenia 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 
pracy dotyczących treści dokumentu potwier-
dzającego przeprowadzenie kontroli maszyny 
oraz określeń „odpowiednie przeszkolenie” 
i „specjalistyczne przeszkolenie” (§ 32) i sposo-
bu ich dokumentowania;

�� intensyfikacji działań promocyjnych (także we 
współpracy z mediami), w celu upowszech-
niania w jak najszerszym gronie pracodawców 
i pracowników służb bhp problematyki minimal-
nych wymagań. 

27.  Kontrole dotyczące spełniania 
wymagań zasadniczych 
przez producentów 
i dostawców wyrobów

Podstawowym celem działań PIP prowadzonych 
w 2006 r. w zakresie nadzoru rynku była ocena, czy 
użytkowane przez pracowników środki ochrony in-
dywidualnej oraz maszyny i urządzenia techniczne 
spełniają zasadnicze wymagania bezpieczeństwa 

Wykres 68. Spełnianie przez maszyny minimalnych wymagań – naruszenia przepisów

kwalifikacje osób prowadzących kontrolę maszyn

opracowanie dla użytkowników maszyn instrukcji w języku polskim

stan techniczny maszyn

rejestrowanie wyników kontroli maszyn

przeprowadzenie wstępnych kontroli maszyn po zainstalowaniu 
na innym stanowisku lub w innym miejscu

przeprowadzanie wstępnych kontroli maszyn po ich zainstalowaniu 
po raz pierwszy

przeprowadzanie okresowych kontroli maszyn

zapewnienie właściwych urządzeń sterowniczych

zapewnienie właściwych urządzeń ochronnych przy maszynach
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i higieny pracy. Kontrole obejmowały wyroby pod-
legające przepisom rozporządzeń przenoszących 
do prawa polskiego postanowienia wszystkich 8 dy-
rektyw nowego podejścia znajdujących się w kom-
petencji Państwowej Inspekcji Pracy (tj. dotyczą-
cych środków ochrony indywidualnej, maszyn i ele-
mentów bezpieczeństwa, urządzeń dźwigowych, 
sprzętu elektrycznego, prostych zbiorników ciśnie-
niowych, urządzeń spalających paliwa gazowe, 
urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń i systemów 

ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrze-
niach zagrożonych wybuchem).

Ogółem kontrolami objęto 1 274 pracodawców, 
u których sprawdzono 2 057 maszyn i urządzeń 
technicznych lub środków ochrony indywidualnej 
wprowadzonych do obrotu od 1 maja 2004 r.; 471 
spośród nich (23%) wzbudziło zastrzeżenia inspek-
torów pracy.

Podstawowe wyniki kontroli, z podziałem wg dy-
rektyw nowego podejścia, zawiera tabela. 

Dyrektywa
Liczba 

kontrolowanych 
wyrobów

Odsetek wyrobów 
do których 
zgłoszono 

zastrzeżenia

87/404/EWG proste zbiorniki ciśnieniowe SPV 7 14

73/23/EWG sprzęt elektryczny niskonapięciowy LVD 727 27

89/686/EWG środki ochrony indywidualnej PPE 536 26

90/396/EWG urządzenia spalające paliwa gazowe GAD 57 12

95/16/WE urządzenia dźwigowe LD 13 -

97/23/WE urządzenia ciśnieniowe PED 76 24

98/37/WE maszyny i elementy bezpieczeństwa MD 979 31

94/9/WE urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ATEX 9 11

Jednocześnie, w ramach kontroli problemo-
wych, ukierunkowanych na monitorowanie zgod-
ności wybranych grup wyrobów z zasadniczymi 
wymaganiami, szczegółowej ocenie poddano ma-
szyny dla przemysłu spożywczego oraz rękawice 
ochronne.

Inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości:
��� w zakresie maszyn dla przemysłu spożywcze-

go (sprawdzono 508 wyrobów, zakwestionowa-
no 142, tj. 28%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych – m.in.: 

brak lub nieprawidłowe elementy ochronne 
i osłony, brak prawidłowego oznaczenia ele-
mentów sterowniczych, brak tabliczek zna-
mionowych, brak lub nieprawidłowe barwy 
i znaki bhp (15% wyrobów),

– brak lub nieprawidłowe instrukcje użytko-
wania, w tym: nieuwzględnienie w instrukcji 
wymogów bhp, brak informacji o poziomie 
hałasu, nieprzetłumaczenie instrukcji na ję-
zyk polski (7%),

– brak lub nieprawidłowe deklaracje zgodno-
ści (9%),

– brak oznakowania CE (5%).
W czasie kontroli inspektorzy sprawdzili także 

1 013 innych maszyn i urządzeń, stwierdzając po-
dobne nieprawidłowości jak w przypadku maszyn 
dla przemysłu spożywczego (zakwestionowali 234 
wyroby, tj. 23%).

�� w zakresie rękawic ochronnych (sprawdzono 
382 wyroby, zakwestionowano 107, tj. 28%):

– niespełnienie wymagań zasadniczych – m.in.: 
nieprawidłowości w wykonaniu rękawic; niekom-
pletne oznakowanie piktogramami wskazujący-
mi na rodzaj zagrożeń, przed którymi rękawice 
chronią oraz pozwalającymi na identyfikację 
producenta; brak instrukcji użytkowania lub nie-
prawidłowości w jej treści, np. niewskazanie 
przeznaczenia rękawic, sposobu czyszczenia 
i konserwacji, ograniczeń w używaniu czy też 
brak niezbędnych informacji umożliwiających 
ustalenie upływu okresu trwałości; nieprzetłuma-
czenie instrukcji na język polski (21% wyrobów), 

– uchybienia związane z oceną zgodności, w tym 
brak certyfikatu oceny typu WE w przypadku 
rękawic o konstrukcji innej niż prosta; wybranie 
nieodpowiedniej do ryzyka procedury oceny 
zgodności, np. dla rękawic przeznaczonych dla 
spawaczy – trybu ustalonego dla kat. I, zamiast 
dla kat. II (6%),

– brak lub wadliwe deklaracje zgodności, w tym 
wystawiane przez podmioty do tego nieupraw-
nione bez danych jednostki notyfikowanej (po-
za wzorami prostymi), bez przywołania przepi-
sów i norm zharmonizowanych zastosowanych 
w produkcji (19%),

– brak lub nieprawidłowe (nietrwałe bądź niezgod-
ne z wzorem, umieszczonym tylko na opakowa-
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niu zbiorczym, pomimo sprzedaży pojedynczych 
sztuk rękawic) oznakowanie znakiem CE (8%).

Inspektorzy ocenili także u kontrolowanych 
pracodawców inne środki ochrony indywidualnej 

(łącznie 154 wyroby) stwierdzając podobne niepra-
widłowości, jak w przypadku rękawic ochronnych 
(zakwestionowali 34 wyroby, tj. 22%).

W celu sprawdzenia zgodności z zasadniczymi 
wymaganiami, w trakcie kontroli pobrano (do badań 
w akredytowanych laboratoriach) próbki środków 
ochrony indywidualnej, w tym rękawic chroniących 
przed czynnikami chemicznymi wyprodukowanych 
w Malezji, rękawic chroniących przed urazami me-
chanicznymi importowanych z Azji, rękawic ochron-
nych skórzano-tkaninowych pochodzących z Chin 
oraz obuwia ochronnego produkcji włoskiej. Wyniki 

badań w laboratoriach potwierdziły zastrzeżenia 

inspektorów pracy. 
W związku ze stwierdzonymi zagrożeniami dla 

zdrowia lub życia użytkowników, inspektorzy pracy 
wydali 23 decyzje zakazujące (na okres do dwóch 
miesięcy) dalszego przekazywania maszyn, w tym: 
maszyn dla przemysłu spożywczego (3 decyzje), 
środków ochrony indywidualnej (6) oraz innych ma-
szyn i urządzeń technicznych (14).

Wobec podmiotów odpowiedzialnych za wpro-
wadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z zasad-
niczymi wymaganiami, wszczęto 164 postępowania, 
przy czym maszyn dla przemysłu spożywczego 
dotyczyło 49 postępowań, środków ochrony indy-
widualnej – 40, innych maszyn i urządzeń technicz-
nych – 75. 

Pozostałe, mniej istotne, nieprawidłowości zo-
stały wyeliminowane poprzez dobrowolne działania 
producentów, importerów lub dostawców, podjęte 
jeszcze w czasie trwania kontroli na wniosek inspek-
torów pracy. 

Organy celne zwróciły się do Państwowej In-

spekcji Pracy o opinię w sprawie 55 wyrobów im-
portowanych spoza europejskiego obszaru gospo-
darczego, co do których zachodziło podejrzenie, że 
mogą spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa 
użytkowników. W 48 przypadkach okręgowi inspek-
torzy pracy wydali opinie negatywne, a niezgodne 

z wymaganiami wyroby – m.in. maski dla spawa-
czy pochodzące z Chin, fartuchy chroniące przed 
promieniowaniem jonizującym z USA, rękawice 
i kombinezony z Indii do stosowania przy piasko-
waniu, okulary ochronne z Tajwanu, maszyna do 
cięcia tektury z Chin, trak do cięcia bali na deski 
z Ukrainy – nie zostały dopuszczone do obrotu na 
terytorium RP. 

W ocenie inspektorów pracy jedną z przyczyn 

nieprawidłowości jest nieznajomość prawa. Za-
równo producenci, jak i pracodawcy nabywający 
środki ochrony indywidualnej lub maszyny nie mają 
wystarczającej wiedzy nt. wymagań, jakie powinny 
te wyroby spełniać. Z tego względu, równolegle 
z kontrolami, inspektorzy prowadzili doradztwo dla 
producentów, dostawców i użytkowników. Zaintere-
sowanym przedsiębiorcom przekazywano, wydane 
przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy, poradniki 
poświęcone zasadniczym wymaganiom dla po-
szczególnych grup wyrobów oraz oznakowaniu CE.

Należy również zauważyć, że część podmio-
tów wprowadzających wyroby do obrotu świado-
mie lekceważy obowiązujące prawo. Zwłaszcza 
przedsiębiorcy zatrudniający niewielką liczbę pra-
cowników ograniczali nakłady na zastosowanie 
odpowiedniej jakości materiałów w procesie pro-
dukcji, czy właściwej procedury oceny zgodności 
(np. unikali udziału jednostki notyfikowanej w cer-
tyfikacji rękawic deklarowanych jako ochrona dla 
spawaczy). Podobne praktyki inspektorzy pracy 
ujawnili w przypadku niektórych importerów. 
W konsekwencji na rynku dostępne są wyroby 
konkurencyjne cenowo w stosunku do wyrobów 
rzetelnych wytwórców, ale niespełniające wymagań 
przepisów. 

W roku 2007 przewiduje się – oprócz zadań 
rutynowych wynikających z ustawy o systemie oce-
ny zgodności – objęcie kontrolami kolejnych grup 
maszyn i środków ochrony indywidualnej użytkowa-
nych w zakładach pracy. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, iż nie-
zbędne jest dalsze wspieranie kontroli przedsię-
wzięciami o charakterze edukacyjno-informacyjnym. 
Ponadto zacieśniana będzie współpraca pomiędzy 

okręgowymi inspektoratami PIP a izbami cel-

nymi, by zapobiegać importowi środków ochrony 
indywidualnej oraz maszyn i urządzeń technicznych, 
które nie spełniają zasadniczych wymagań. Znaczna 
część zakwestionowanych przez inspektorów pracy 
wyrobów pochodzi bowiem spoza europejskiego 
obszaru gospodarczego.

28.  Szkolenie w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy

Skontrolowano 1 338 pracodawców zatrudniają-
cych łącznie 117 tys. pracowników.

Należy podkreślić, że najwięcej rękawic zakwe-
stionowanych przez inspektorów pracy pochodziło 
z importu. Były to w szczególności wyroby sprowa-
dzane z krajów azjatyckich, w wielu przypadkach 
niespełniające zarówno zasadniczych wymagań 
bezpieczeństwa, jak i wymogów formalnych (dekla-
rację zgodności zazwyczaj sporządzał dystrybutor 
lub sprzedawca, pomijając dane faktycznego pro-
ducenta rękawic).
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Wykres 69. Szkolenia w zakresie bhp – naruszenia przepisów

poddanie pracowników instruktażowi stanowiskowemu

poddanie pracowników instruktażowi ogólnemu

dokument szkolenia wstępnego niezgodny ze wzorem ustalonym 
w przepisach

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

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

konsultacje z pracownikami zagadnień dot. szkoleń

przeprowadzanie szkoleń okresowych w wymaganym terminie

ustalona w zakładzie pracy częstotliwość szkoleń okresowych 
mniejsza niż wymagana

przestrzeganie terminów przeprowadzania pierwszych 
szkoleń okresowych

posiadanie programów szkoleń
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Jak wynika z danych przedstawionych na wykre-
sie, najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością był 
brak w zakładzie pracy programów, na podstawie 
których winny być prowadzone szkolenia pracowni-
ków. Natomiast w zakładach, w których te programy 
były, inspektorzy pracy stwierdzili liczne przypadki 
niedostosowania ich do rodzajów i warunków prac 
wykonywanych na poszczególnych stanowiskach 
pracy. Na przykład, w programach szkoleń dla 
pracowników przedsiębiorstwa transportowego 
inspektor pracy znalazł zagadnienia bhp charak-
terystyczne dla szkół oraz placów budów (praco-
dawca „skopiował” dla własnych potrzeb programy 
opracowane dla innych, niewystępujących w jego 
zakładzie, stanowisk pracy).

Część pracodawców, zatrudniając na stanowi-
skach kierowniczych pracowników, mających po 
raz pierwszy pełnić taką funkcję, nie poddało ich 

szkoleniu wstępnemu według rozszerzonego pro-
gramu, dostosowanego do obowiązków i odpowie-
dzialności tych pracowników w zakresie bhp.

Znaczna część pracodawców nie przestrzegała 
terminów przeprowadzania szkoleń okresowych 

pracowników, zarówno pierwszych (po szkoleniu 
wstępnym), jak i kolejnych, a także ustaliła ich cykl 
w okresach dłuższych niż dopuszczają przepisy.

Działań związanych ze szkoleniem w dziedzi-
nie bhp nie konsultowało z pracownikami lub ich 
przedstawicielami wielu kontrolowanych pracodaw-
ców, zwłaszcza w zakładach, w których nie działały 
związki zawodowe.

Jako przyczyny stwierdzonych nieprawidłowo-
ści, należy wskazać przede wszystkim:
– brak zainteresowania problematyką szkoleń 

wśród pracodawców i traktowanie ich tylko 
w kategorii kosztów (prawdopodobieństwo kon-
troli i poniesienia kary grzywny jest niewspół-
miernie małe do „oszczędności” uzyskiwanych 
w wyniku redukcji kosztów szkolenia), 

– nieznajomość przepisów prawa pracy, a także 
ich lekceważenie, zwłaszcza przez pracodaw-
ców o krótkim stażu menedżerskim, 

– wątpliwości interpretacyjne dot. przepisów 
nowego rozporządzenia w sprawie szkoleń 
w dziedzinie bhp,

– brak należytej kontroli procesu szkolenia ze 
strony osób, którym powierza się doraźnie 
obowiązki służby bhp (z reguły na podstawie 
umowy zlecenia i za niewielką opłatą; przypadki 
takie występują najczęściej w małych zakładach 
pracy), 

W wielu kontrolowanych zakładach ujawniono 
przypadki dopuszczenia pracowników do pracy bez 
przeszkolenia wstępnego (w ramach instruktażu 
ogólnego i stanowiskowego), np. w jednym z zakła-
dów pracy nikt z zatrudnionych tam pracowników 
(27 osób) nie odbył szkolenia wstępnego. Często 
praktykowano również poddawanie pracowników 
szkoleniu wstępnemu nie przed dopuszczeniem do 
pracy, ale dopiero po pewnym czasie jej wykonywa-
nia (pracodawcy tłumaczyli, że chcieli „sprawdzić 
w pracy” nowych pracowników, zanim zdecydowali 
się ponieść nakłady na ich przeszkolenie).
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– trudności pracodawców, zwłaszcza zatrudnia-
jących niewielką liczbę pracowników, w wy-
znaczeniu osoby kompetentnej (spełniającej 
wymagania przepisów) do przeprowadzenia 
instruktażu stanowiskowego,

– brak nadzoru merytorycznego nad jakością 
szkolenia prowadzonego przez podmioty dzia-
łające na podstawie ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej.
Wysoka skala naruszeń przepisów dot. szkolenia 

w dziedzinie bhp uzasadnia potrzebę systematycz-
nego sprawdzania realizacji tych obowiązków pod-

czas rutynowych kontroli zakładów, a jednocześnie 
intensyfikacji wśród pracodawców działalności pre-
wencyjnej, mającej na celu wykazanie korzyści, i dla
pracodawcy, i dla pracowników z systematycznie 
i rzetelnie prowadzonych szkoleń. Ponadto wyma-
gana jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Go-
spodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż 
niektóre przepisy w nim zawarte budzą wątpliwości 
interpretacyjne. Główny Inspektor Pracy zwrócił się 
do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem 
o podjęcie prac legislacyjnych.




