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1. Wyniki kontroli przeprowadzonych w ramach realiz acji zada ń 
długofalowych obejmuj ących lata 2013 – 2015 

A. Wzmo żony nadzór nad zakładami o wysokiej skali zagro żeń zawodowych 
Celem programu długofalowego na lata 2013 – 2015 jest likwidacja lub ograniczenie zagrożeń 

zawodowych w wybranych zakładach różnych branż, w których występuje szczególnie duże ryzyko 
zawodowe, wyrażające się wysokimi przekroczeniami norm czynników szkodliwych dla zdrowia, znaczną 
liczbą chorób zawodowych oraz wysokimi wskaźnikami częstotliwości wypadków przy pracy. 

W programie, zgodnie z zaleceniem Rady Ochrony Pracy uwzględniono kontrole zatrudnienia osób 
w wieku przedemerytalnym, w kontekście wprowadzanych zmian polegających na stopniowym 
podwyższaniu wieku emerytalnego, a co za tym idzie wydłużaniu okresu aktywności zawodowej. 

W 2013 r. wzmożonym nadzorem na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Bydgoszczy objęto 3 zakłady pracy. W każdym z nich przeprowadzono po 2 kontrole. Pierwsze kontrole 
odbyły się w terminie do 30 czerwca 2013 r. , a kolejne w terminie do 31.12.2013 r. W toku kontroli 
szczególną uwagę zwrócono na: 

• identyfikację wszystkich zagrożeń w relacji do przyczyn wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, 

• skuteczność działań korygujących lub zapobiegawczych na stanowiskach pracy, 
• informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz 

szkolenia w zakresie bhp i profilaktyczne badania lekarskie. 
 
W grupie przedsiębiorstw: 

• wielkich (zatrudniających od 250 pracowników) ogółem zatrudnionych było 295 osób,  
• dużych (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) zatrudnionych było 125 osób, 
• średnich (zatrudniających od 10 do 49 pracowników) zatrudnionych było 29 osób. 

 
Ryzyko zawodowe 

W zakładach objętych kontrolą stwierdzono, że dokonano udokumentowanej oceny ryzyka 
zawodowego, jakie występuje na stanowiskach pracy, ale tylko w jednym przypadku stwierdzono, iż nie 
dokonano identyfikacji wszystkich zagrożeń na które są narażeni pracownicy w środowisku pracy. 
Pracodawcy ustalili zasady zapoznawania pracowników z oceną ryzyka zawodowego, a pracownicy zgodnie 
z tymi zasadami zostali z nią zapoznani. 

Inspektorzy pracy dokonali analizy dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. Głównym zagrożeniem 
występującym w środowisku pracy jest narażenie pracowników na hałas przekraczający dopuszczalne 
normy. W trzech zakładach łącznie narażonych na ponadnormatywny hałas jest 52 zatrudnionych. 
Stwierdzono, że w zakładach podjęto działania naprawcze i korygujące w celu ograniczenia występujących 
zagrożeń na stanowiskach pracy. 

 
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. 

W 2013 r. w dwóch z trzech zakładów pracy miały miejsce indywidualne wypadki przy pracy 

o charakterze lekkim powodującym czasową niezdolność do pracy. Wypadkom uległo ogółem 

10 pracowników.  

 
Rok 2013 

 Ogółem Kobiety 55+ Mężczyźni 60+ 
Liczba wypadków ogółem 10 0 0 
- w tym: śmiertelnych 0 0 0 
- powodujących ciężkich 0 0 0 

 
W kontrolowanych zakładach nie odnotowano chorób zawodowych ani podejrzeń o te choroby. 

 
We wszystkich przypadkach stwierdzono, że po zaistnieniu wypadku realizowane są środki 

profilaktyczne i wnioski mające na celu uniknięcie wystąpienia podobnych wypadków w przyszłości. 
W zakładach przeprowadza się systematyczną analizę wypadków przy pracy. 
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Wymagania minimalne dotycz ące użytkowanych maszyn 

W jednym z zakładów stwierdzono, że pracodawca nie dostosował użytkowanych maszyn do 
wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. Inspektor pracy wydał decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości. Odnosiły się one do konieczności zapewnienia emitowania sygnału świetlnego 
automatycznie załączającego się z chwilą uruchomienia maszyny oraz do zapewnienia możliwości 
poprawnej identyfikacji i czytelności elementów sterujących pracą urządzenia technicznego. 

 
Efekty osi ągnięte w wyniku kontroli 

W wyniku przeprowadzenia wzmożonych kontroli w trzech wytypowanych zakładach pracy uzyskano 
poprawę warunków pracy ogółem 449 pracujących. Kontrole zmobilizowały pracodawców do podjęcia 
działań mających na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych i uciążliwości pracy. Jeden z pracodawców 
zaprzestał eksploatacji szeregu starych, niebezpiecznych maszyn będących źródłem hałasu, których dalsze 
użytkowanie stwarzało poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. W miejsce starych urządzeń 
dokonano zakupu nowoczesnych, bezpiecznych maszyn, których użytkownie nie jest uciążliwe dla 
pracowników i zapewnia większy komfort w pracy. 

W innym przypadku, realizując decyzje inspektora pracy, pracownikom wydano właściwie dobrane 
do natężenia hałasu panującego w środowisku pracy, ochronniki słuchu. Podjęto również kroki 
organizacyjne mające na celu ograniczenie czasu narażenia pracowników na hałas. 

Kontrole inspektorów pracy spowodowały zmianę podejścia do bezpieczeństwa pracowników. 
Wprowadzono zintensyfikowane szkolenia z dziedziny bhp, często wykraczające zakresem i tematyką poza 
obowiązujące programy ramowych szkoleń. Działania tego rodzaju spowodowały istotny wzrost świadomości 
pracowników w zakresie ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współpracowników, 
a w konsekwencji wymiernie przyczyniło się do znacznego zmniejszenia ilości wypadków przy pracy. 

Wydano szereg decyzji nakazowych regulujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 
Odnosiły się one między innymi do zagadnień związanych ze stanem technicznym obiektów budowlanych, 
zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, zapewnienia ładu i porządku w pomieszczeniach pracy i na terenie 
zakładów pracy. Regulowały również kwestie zapewnienia bezpieczeństwa podczas obsługi maszyn 
i urządzeń technicznych, utrzymania we właściwym stanie środków transportu , właściwego doboru miejsca 
składowania materiałów, a także odnosiły się do wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze oraz 
środki ochrony indywidualnej. 

Konsultacje i rozmowy przeprowadzone przez inspektorów pracy z pracodawcami ujawniły, że 
przedsiębiorcy kładą zbyt mały nacisk na zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy. Pracodawcy stwierdzili, że świadomie odwlekają w czasie możliwość likwidacji nieprawidłowości 
i zagrożeń, gdyż wolne siły i środki przerzucają na zapewnienie realizacji bieżących zadań produkcyjnych. 
Inspektorzy pracy stwierdzili również, że pracodawcy bagatelizują fakt wystąpienia dużej ilości wypadków 
przy pracy, przerzucając w tym zakresie odpowiedzialność za ich zaistnienie na samych pracowników. Tylko 
w jednym przypadku uznano, że niewłaściwe warunki bezpieczeństwa pracy są bezpośrednio związane ze 
złą kondycją finansową przedsiębiorstwa. 
 

B Zarządzanie bezpiecze ństwem w średnich i du żych zakładach, w których wyst ąpiły wypadki 

przy pracy 
 
W roku 2013 przeprowadzono 76 kontroli w średnich i dużych zakładach realizując tematy 104 A, B 

i C, których celem było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad dotyczących 
oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowania środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko 
w aspekcie zaistniałych w zakładzie wypadków przy pracy. z uwagi na znaczenie oceny ryzyka zawodowego 
i środków profilaktycznych podejmowanych w następstwie postępowań powypadkowych dla skutecznego 
ograniczania wypadków przy pracy w zakładach, przeprowadzono w niniejszym zakresie łącznie 76 kontroli, 
czyli o 46 więcej niż w roku ubiegłym. Zakłady do kontroli zostały wybrane, głównie ze względu na wysoką 
częstość wypadków, ale także ze względu na wcześniej podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy 
działania kontrolne i prewencyjne w tym zakresie.  

Temat 104A dotyczył rekontroli zakładów, które po raz pierwszy w tym zakresie były objęte 
kontrolami w 2011r. Rekontrole były nakierowane na sprawdzenie wykonania wcześniejszych decyzji 
i wniosków inspektorów pracy oraz ich wpływu na ograniczenie ryzyka zawiązanego z aktywizacją zagrożeń, 
które doprowadziły do wypadków przy pracy, a także do niedopuszczenia do zaistnienia podobnych 
wypadków w przyszłości. Skontrolowano 26 zakładów, w których pracowało ogółem 6 695 osób. W 16 
zakładach zatrudniano od 50 do 249 pracowników, łącznie 1969 pracowników, a pozostałych 10 
pracodawców zatrudniało ponad 250 pracowników, łącznie 4726.  
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Pod względem rodzaju prowadzonej działalności skontrolowane podmioty działają w branżach: 
− przetwórstwo przemysłowe - 22,  
− budownictwa - 2,  
− handlu - 1, 
− pozostałe – 1 (działalność profesjonalna badawczo rozwojowa).  

Kontrolując realizacje wydanych, po uprzednich kontrolach, decyzji nakazowych i wniosków 
skierowanych wystąpień stwierdzono, że wszystkie 61 decyzji nakazowych zostało wykonanych, a spośród 
127 skierowanych wniosków nie wykonano 26.  

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolnych inspektorzy pracy wydali 10 nakazów na piśmie 
zawierających 18 decyzji oraz 10 ustnych decyzji nakazowych, z czego 5 decyzji podlegało wykonaniu 
w trybie art. 108 Kpa, a pozostałe to decyzje terminowe. Skierowano 21 wystąpień zawierających 72 
wnioski. Stwierdzono popełnienie 6 wykroczeń i nałożono 2 mandaty na łączną kwotę 2 600zł.  

W realizacji tematu 104 B skontrolowano 33 zakłady, w których odnotowano najwięcej wypadków 
w ostatnich trzech latach. Wszystkie skontrolowane zakłady zatrudniały więcej niż 50 pracowników, a w 10 
zakładach zatrudnienie przekroczyło 250 pracowników. Łącznie w skontrolowanych zakładach pracowały 
8 952 osoby.  
Skontrolowane zakłady prowadzą działalność gospodarczą ·w następujących branżach: 

− rolnictwo - 2, 
− przetwórstwo przemysłowe – 20,  
− handel – 5,  
− pozostałe – 6 (zbieranie odpadów, wykonawstwo instalacji elektrycznych,  naprawa 

pojazdów, doradztwo, praktyka lekarska,  bezpieczeństwo państwa po 1). 
Kontrole były nakierowane na analizę dokumentacji dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy oraz dokumentację oceny ryzyka zawodowego opracowaną dla zadań, w trakcie 
wykonywania, których dochodziło do wypadków. Podczas przeprowadzonych kontroli w szczególności 
zwracano uwagę na: 

− identyfikacje zagrożeń w relacji z przyczynami zaistniałych wypadków przy pracy,  
− spójność określanych i wdrażanych środków profilaktycznych wynikających z oceny ryzyka 

zawodowego ze środkami i wnioskami profilaktycznymi ustalonymi w wyniku zaistnienia 
wypadku, co weryfikowano kontrolując stanowiska pracy.  

Sprawdzono realizację wydanych po uprzednich kontrolach decyzji nakazowych i wniosków 
skierowanych wystąpień stwierdzając, że na 104 wydane decyzje nakazowe nie wykonano 4, a spośród 86 
skierowanych wniosków nie wykonano 6. 

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolnych inspektorzy pracy wydali 24 nakazy na piśmie 
zawierających 44 decyzji oraz 7 ustnych decyzji nakazowych, z czego 2 decyzje podlegały wykonaniu 
w trybie art. 108 Kpa i 1 decyzja wstrzymująca eksploatację maszyny. Skierowano 31 wystąpień 
zawierających 138 wniosków.  

W realizacji tematu 104C skontrolowano 17 zakładów, które nie podjęły udziału w programie 
prewencyjnym w roku poprzednim lub odmówiły uczestnictwa w nim. Skontrolowane zakłady prowadzą 
działalność gospodarczą w następujących branżach: 

− przetwórstwo przemysłowe – 9, 
− odzysk surowców z materiałów segregowanych - 1, 
− budownictwo- wznoszenie budynków – 5, 
− handel detaliczny – 2.  

Wszystkie skontrolowane zakłady zatrudniały mniej niż 249 pracowników, a jeden mniej niż 50. 
W kontrolowanych zakładach pracowało łącznie 2 432 osób.  

 Kontrole były nakierowane na analizę dokumentacji dotyczących ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy oraz dokumentację oceny ryzyka zawodowego opracowaną dla zadań(prac), w trakcie 
wykonywania, których dochodziło do wypadków.  
 Podczas przeprowadzonych kontroli w szczególności zwracano uwagę na: 

− identyfikacje zagrożeń w relacji z przyczynami zaistniałych wypadków przy pracy,  
− spójność określanych i wdrażanych środków profilaktycznych wynikających z oceny ryzyka 

zawodowego ze środkami i wnioskami profilaktycznymi ustalonymi w wyniku zaistnienia 
wypadku, co weryfikowano kontrolując stanowiska pracy.  

Sprawdzono realizację wydanych, po uprzednich kontrolach, decyzji nakazowych i wniosków 
skierowanych wystąpień stwierdzając, że wszystkie 30 decyzji nakazowych wykonano, a spośród 42 
wniosków nie wykonano 7. 

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolnych inspektorzy pracy wydali 8 nakazów na piśmie 
zawierających 16 decyzji oraz 4 ustne decyzje nakazowe, z czego 10 decyzji podlegało wykonaniu w trybie 
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art. 108 Kpa i 3 decyzje wstrzymujące eksploatację maszyn. Skierowano 16 wystąpień zawierających 90 
wniosków.  

Zagadnienia kontrolowane w poszczególnych tematach 104A, B i C w swej zasadniczej części były 
identyczne i składały się z oceny: dokumentacji powypadkowych, dokumentacji ocen ryzyka zawodowego, 
spójności działań profilaktycznych podejmowanych w następstwie oceny ryzyka i postępowań 
powypadkowych oraz profilaktycznych badań lekarskich pracowników i szkoleń w zakresie bhp. Istotnie 
różnił się od pozostałych zakres kontroli realizowanego tematu 104A, w którym ze szczególną uwagą 
oceniono realizację działań profilaktycznych podejmowanych dla wyeliminowania zagrożeń, których 
aktywizacja doprowadziła do wypadków przy pracy powtarzalnych, tak w okresie przed jak i po kontrolach 
przeprowadzonych w 2011 roku. Dokonana była również ocena realizacji środków prawnych zastosowanych 
przez inspektorów pracy w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2011 roku i ich wpływ na skuteczność 
profilaktyki wypadkowej.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały, że w zakładach poddanych rekontroli działania 
profilaktyczne podejmowane w następstwie wypadków przy pracy są wciąż aktualnym problemem, w co 
trzecim skontrolowanym zakładzie. Stwierdzone uchybienia wiążą się z wdrażaniem koniecznych środków 
zmniejszających ryzyko wynikające z zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadków, ustalania 
i wdrażania środków profilaktycznych po wypadkach powtarzalnych. Problem ten w równym stopniu dotyczył 
działań profilaktycznych podejmowanych po wypadkach analizowanych w toku kontroli przeprowadzonych 
w 2011 roku, jak zaistniałych w okresie późniejszym. Poziom uchybień ocenianych zagadnień kształtował się 
w szerokich granicach i wynosił od 13 do 34% ocenianych zagadnień, a najwyższy odsetek nieprawidłowości 
dotyczył trafności ustalanych środków profilaktycznych i ich wdrażania. Powyższe oznacza, że blisko 1/3 
zakładów poddanych rekontroli w praktyce nie najlepiej wykorzystała krytyczne ustalenia pierwszych kontroli 
i skierowane środki prawne, i wciąż nie potrafi eliminować lub ograniczać zagrożeń, których aktywizacja 
doprowadziła do wypadków, czyli zapobiegać podobnym wypadkom w przyszłości.  

Genezą tych nieprawidłowości w dużej mierze są uchybienia w postępowaniach powypadkowych 
i sporządzaniu dokumentacji powypadkowych, co było zagadnieniem ocenianym we wszystkich 
skontrolowanych zakładach. Najczęściej i najliczniej występującymi uchybieniami tego rodzaju było 
nierzetelnie ustalane okoliczności wypadków i ich przyczyny oraz nieadekwatne środki i wnioski 
profilaktyczne. 

W zakładach poddanych rekontroli występowanie nieprawidłowości w tym obszarze zagadnień 
stwierdzono odpowiednio w 9, 18 i 16 spośród 26 skontrolowanych zakładach, co stanowi odpowiednio 35, 
69 i 61 % ogółu skontrolowanych zakładów. Odsetki tych uchybień odpowiednio wynosiły 25, 46 i 38% 
zbadanych dokumentacji.  

W zakładach kontrolowanych po raz pierwszy te same nieprawidłowości wystąpiły odpowiednio 
w 14, 24 i 18 zakładach spośród 33 zakładów, co stanowi 42, 73 i 54 % ogółu skontrolowanych zakładów. 
Odsetek uchybień wynosił odpowiednio 14, 29 i 23% zbadanych dokumentacji.  

W zakładach, które nie podjęły udziału w programie prewencyjnym występowanie tych 
nieprawidłowości stwierdzono w 10, 13 i 13 spośród 16 skontrolowanych zakładów, czyli odpowiednio w 62, 
81 i 81 % ogółu skontrolowanych zakładów. Odsetki nieprawidłowości wynosiły odpowiednio 43, 34 i 38% 
zbadanych dokumentacji.  

W takim stanie rzeczy praktyczne znaczenie określanych przez zespoły powypadkowe wniosków 
i środków profilaktycznych jest wątpliwe, bo są to działania w dużej mierze nieadekwatne do stanu 
faktycznego.  

Kolejną grupę stwierdzonych nieprawidłowości stanowią zagadnienia związane z realizacją 
obowiązków dotyczących oceny ryzyka zawodowego. Stwierdzone uchybienia dotyczyły praktycznie 
wszystkich skontrolowanych pracodawców w zróżnicowanym stopniu. Najczęściej stwierdzane uchybienia 
dotyczyły: 

− identyfikacji zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadku,  
− prawidłowości zaplanowanych działań korygujących i/lub zapobiegawczych po wyznaczeniu 

dopuszczalności ryzyka zawodowego, 
− aktualizacji ocen ryzyka po zaistniałych wypadkach i zmianach oraz niepełnej identyfikacji 

zagrożeń, w tym tych, których aktywizacja doprowadziła do wypadku.  
Są to aspekty o decydującym znaczeniu dla skutecznego wykorzystania oceny ryzyka w profilaktyce 

wypadkowej. w zakładach poddanych rekontroli występowanie nieprawidłowości w tym obszarze zagadnień 
stwierdzono odpowiednio w 8, 5 i 13 spośród 26 skontrolowanych zakładach, co stanowi odpowiednio 35, 19 
i 50% ogółu skontrolowanych zakładów. Odsetki tych uchybień odpowiednio wynosiły 20, 17 i 38% 
zbadanych dokumentacji.  

W zakładach kontrolowanych po raz pierwszy te same nieprawidłowości wystąpiły odpowiednio 
w 10, 11 i 15 zakładach spośród 33 zakładów, co stanowi 30, 33 i 45 % ogółu skontrolowanych zakładów. 
Odsetek uchybień wynosił odpowiednio 13, 15 i 50% zbadanych dokumentacji.  



Sprawozdanie z działalności OIP Bydgoszcz w 2013 roku 

 

63 

 

W zakładach, które nie podjęły udziału w programie prewencyjnym występowanie tych 
nieprawidłowości stwierdzono odpowiednio w 5, 2 i 9 spośród 16 skontrolowanych zakładów, czyli 
odpowiednio w 31, 12 i 56% ogółu skontrolowanych zakładów. Odsetki nieprawidłowości wynosiły 
odpowiednio 26, 20 i 50% zbadanych dokumentacji.  

 
Trzecią grupa ocenianych zagadnień to spójność działań profilaktycznych wynikających z oceny 

ryzyka z działaniami podejmowanymi w następstwie postępowań powypadkowych, które oceniano w dwóch 
następujących aspektach: 

− spójność środków i wniosków profilaktycznych określonych w uaktualnionej ocenie ryzyka 
zawodowego ze środkami i wnioskami z protokołu powypadkowego, 

− spójność wdrożonych środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami i wnioskami 
z protokołu powypadkowego. 

Spójność ta ma szczególne znaczenie dla skutecznego ograniczania ryzyka wypadkowego, bowiem 
wypadki są praktyczną weryfikacją trafności i skutecznego wdrożenia środków profilaktycznych przyjętych 
w ocenie ryzyka, jako utrzymujących ryzyko na poziomie akceptowalnym.  

Braki i uchybienia w tym względzie dowodzą traktowania ryzyka zawodowego, jako obowiązek 
formalny, a nie narzędzie do kształtowania bezpiecznych warunków pracy.  

W zakładach poddanych rekontroli występowanie nieprawidłowości w tym obszar zagadnień 
stwierdzono w 8 i 6 spośród 26 skontrolowanych zakładach, co stanowi odpowiednio 31 i 23% ogółu 
skontrolowanych zakładów. Odsetki tych uchybień odpowiednio wynosiły 33 i 22% badanych dokumentacji.  

W zakładach kontrolowanych po raz pierwszy te same nieprawidłowości wystąpiły odpowiednio w 15 
i 14 zakładach spośród 33 zakładów, co stanowi 45 i 32% ogółu skontrolowanych zakładów. Odsetek 
uchybień wynosił odpowiednio 39 i 47% zbadanych dokumentacji.  

W zakładach, które nie podjęły udziału w programie prewencyjnym występowanie tych 
nieprawidłowości stwierdzono w 7 i 8 spośród 16 skontrolowanych zakładów, czyli odpowiednio w 44 i 50% 
ogółu skontrolowanych zakładów. Odsetki nieprawidłowości wynosiły odpowiednio 40 i 55% zbadanych 
dokumentacji.  

Na wykresie poniżej przedstawiono odsetek stwierdzonych uchybień w kluczowych dla profilaktyki 
wypadkowej aspektach kontrolowanych zagadnień. 
 

 

Wykres obrazuje istotę problemów w profilaktyce wypadkowej stosowanej w kontrolowanych 
grupach zakładów.  

W zakładach rekontrowanych największym problemem pozostaje ustalanie faktycznych przyczyn 
wypadków przy pracy, określanie adekwatnych wniosków i środków profilaktycznych na etapie postępowań 
powypadkowych, a także na etapie oceny ryzyka identyfikacja zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła 
do wypadków oraz prawidłowość zaplanowanych działań korygujących i/lub zapobiegawczych po 
wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowego. Nieprawidłowości te wystąpiły w ponad 35 % zbadanych 
dokumentacji. 
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W zakładach kontrolowanych po raz pierwszy najwyższe odsetki nieprawidłowości na poziomie 38-
50% stwierdzono na etapie ustalania okoliczności wypadków, adekwatności wniosków  
i środków profilaktycznych, aktualizacji oceny ryzyka po wypadku, uwzględnienia w zaktualizowanym 
dokumencie oceny ryzyka środków i wniosków z protokołu powypadkowego oraz spójności wdrożonych 
środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami i wnioskami z protokołu powypadkowego. 

W zakładach, które nie podjęły udziału w programie prewencyjnym najwyższy odsetek 
nieprawidłowości wynoszący ponad 40% stwierdzono w zakresie aktualizacji oceny ryzyka po wypadku, 
uwzględnienia w zaktualizowanym dokumencie oceny ryzyka środków i wniosków  
z protokołu powypadkowego oraz spójności wdrożonych środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami 
i wnioskami z protokołu powypadkowego. 

 
Efekty przeprowadzonych kontroli należy postrzegać, jako doraźne wynikające z realizacji decyzji 

nakazowych oraz jako proceduralne wynikające głównie z realizacji wniosków skierowanych wystąpień.  
Specyfika kontroli powoduje, że decyzji nakazowych wydano niewiele, ale ich realizacja 

spowodowała;  
 

• wyposażenie 10 pracowników w 2 zakładach w środki ochrony indywidualnej; 
• potwierdzenie pomiarami skuteczność uziemienia ochronnego kabin napylania lakierni 

proszkowej w 2 zakładach dla 10 pracowników,  
• potwierdzenie dokumentacją skuteczność ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i 

w przypadku awarii dla instalacji elektrycznych użytkowanych w pomieszczeniach 
produkcyjnych w 2 zakładach – 70 pracowników, 

• wyeliminowanie braków osłon, właściwych urządzeń ochronnych i sterujących w 3 zakładach 
– 20 pracowników,  

• Poddanie pracowników szkoleniom w zakresie bhp w 8 zakładach – 26 pracowników,  
• Dokonanie oceny ryzyka zawodowego w 26 zakładach - 831 pracowników,  
• wstrzymanie eksploatacji 4 maszyn w 3 zakładach – 18 pracowników,  
• poddanie 2 maszyn kontroli spełnienia wymagań minimalnych bhp w 2 zakładach – 33 

pracowników. 
W wyniku realizacji wniosków wystąpień efektów należy spodziewać się w najbliższej przyszłości po 

ich wdrożeniu. Główne zagadnienia, w których oczekiwana jest poprawa to: 
 

• ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków z uwzględnieniem wszystkich okoliczności oraz 
ustalania przyczyn i środków profilaktycznych adekwatnych do stanu faktycznego- dotyczy 
45 zakładów i 5924 pracowników, 

• wyeliminowanie uchybień dotyczących dokumentacji z ocen ryzyka zawodowego, (opisy 
stanowisk pracy, występujące zagrożenia oraz określenia środków profilaktycznych- dotyczy 
44 zakładów i 3241 pracowników,  

• spójność stosowanych środków profilaktycznych – dotyczy 12 zakładów i 262 pracowników.  
 

O skuteczności dokonanych korekt w sposobie kreowania i wdrażania działań ograniczających 
zagrożenia wypadkowe mogą świadczyć rezultaty osiągnięte przez grupę zakładów rekontrolowanych. Mimo 
tego, że w wielu zakładach stwierdzono istotne uchybienia w kreowaniu i wdrażaniu działań profilaktycznych 
wynikających z postępowań powypadkowych oraz z oceny ryzyka zawodowego, a także brak wzajemnej 
spójności tych działań, to w porównaniu z ustaleniami z 2011 roku, odnotowano zdecydowanie mniej 
uchybień i braków dotyczących zagadnień najważniejszych dla profilaktyki. Odsetek braków i uchybień 
zmniejszył się wyraźnie, a w odniesieniu do niektórych zagadnień o około połowę.  

Średnia roczna liczba wypadków jest o około 25% mniejsza niż w poprzednio analizowanym okresie, 
spadek liczby wypadków widoczny jest zwłaszcza w 2013 roku, w dwóch zakładach nie odnotowano 
wypadków od kontroli w 2011 roku. Powtarzalność wypadków utrzymała się zbliżonym poziomie.  
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2. Wyniki kontroli przeprowadzonych w ramach realiz acji zada ń ujętych 
w planie rocznym. 

 

A. Przygotowanie pracowników do pracy 

 
� Badania lekarskie  

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie należą do szczególnie ważnych środków 
profilaktycznych, gdyż istotą ich przeprowadzania jest zapobieganie wykonywania przez pracownika pracy, 
która ze względu na jego stan zdrowia mogłaby okazać się dla niego niebezpieczna. Właściwy dobór 
pracowników pod względem kwalifikacji zdrowotnych do wykonywania określonych prac pozwala chronić 
życie i zdrowie pracowników jak również życie i zdrowie ich współpracowników. Zgodnie z przepisami 
kodeksu pracy każdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zdrowotne 
potwierdzone zaświadczeniem lekarskim wydanym po przeprowadzeniu obligatoryjnych badań 
profilaktycznych. Dopuszczenie przez pracodawcę pracownika do wykonywania pracy przeciwwskazanej 
stanowi dla pracownika, w konkretnym stanie zdrowia, zagrożenie tożsame, jak zadziałanie czynników 
uznawanych w orzecznictwie sądowym za zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy. 

Sprawdzając przygotowanie pracowników do pracy inspektorzy pracy przeprowadzili 292 kontrole 
u 289 pracodawców. Największą grupę (43,1% ogółu zakładów) stanowiły małe firmy, zatrudniające od 10 
do 49 pracowników oraz mikroprzedsiębiorstwa (38%) zatrudniające do 9 pracowników , a także firmy 
o zatrudnieniu powyżej 50 pracowników ( 13,7%). Ponad 12% kontroli przeprowadzono w zakładach 
zatrudniających powyżej 250 pracowników. 

Wśród kontrolowanych podmiotów 34% to zakłady produkcyjne zajmujące się wytwarzaniem 
wyrobów z drewna, metalu i gumy, a także artykułów spożywczych. Pozostałe podmioty prowadziły 
działalność handlową i naprawczą (84 zakłady), budowlaną (47 zakładów) i rolniczą (11 zakładów).  

Inspektorzy pracy na 3 308 skontrolowanych pracowników stwierdzili brak profilaktycznych badań 
lekarskich wstępnych u 132 pracowników, u 112 pracowników brak badań okresowych i w przypadku 
8 pracowników brak badań kontrolnych. Przedstawione liczby świadczą o tym, że odsetek nieprawidłowości 
w zakresie profilaktycznych badań lekarskich jest stosunkowo nieduży, gdyż z pośród 3 308 kontrolowanych 
osób 7,6 % nie posiadało orzeczeń lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do zatrudniania na 
danym stanowisku pracy. Jak widać nie ma też dużej różnicy między badaniami wstępnymi i okresowymi, 
znacznie mniej jest nieprawidłowości w przypadku badań kontrolnych, gdyż w odróżnieniu od badań 
wstępnych i okresowych, które musza przechodzić wszyscy pracownicy, badania kontrolne przechodzą tylko 
te osoby, które przebywają na długotrwałych zwolnieniach lekarskich trwających powyżej 30 dni. 

Odnotowany odsetek nieprawidłowości w zakresie profilaktycznych badań lekarskich może wydawać 
się niewielki, lecz nie należy lekceważyć skutków jakie może powodować brak tych badań. Przede 
wszystkim nie wolno lekceważyć takich przypadków, które dotyczą osób wykonujących prace szczególnie 
niebezpieczne. w takich przypadkach zagrożenie wywołane zatrudnieniem osób bez dostatecznego 
przygotowania zdrowotnego rozciąga się nie tylko na te osoby, ale także na współpracowników lub osoby 
postronne.  

Obecnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie badań profilaktycznych nie odnoszą się do osób 
świadczących prace na innej podstawie niż stosunek pracy, dlatego też inspektorzy pracy stwierdzając 
w czasie kontroli obecność takich osób na stanowiskach pracy, ograniczali się do poinformowania 
pracodawców lub przedsiębiorców o ewentualnych skutkach braku odpowiedniego stanu zdrowia przy pracy 
np. na wysokości, czy przy obsłudze niektórych maszyn i urządzeń. Od dobrej woli i rozsądku pracodawcy 
zależy, czy osoba zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy przejdzie procedurę oceny 
przygotowania zdrowotnego do pracy.  

Jak wynika z kontroli i wyjaśnień pracodawców przyczyną braku profilaktycznych badań lekarskich 
najczęściej jest przeoczenie, rzadziej nieznajomość obowiązujących przepisów. Tylko w kilku przypadkach 
stwierdzono brak badań u wszystkich zatrudnionych, co potwierdza tezę, że przepisy są pracodawcom 
znane. 

W ocenie inspektorów pracy problem braku stosownych profilaktycznych badań lekarskich występuje 
coraz rzadziej, gdyż pracownicy w większości są kierowani na stosowne badania. Nie wszyscy pracodawcy 
mają jednak zawarte umowy z jednostkami medycyny pracy, takich przypadków stwierdzono 44 (15 % 
kontroli),a co trzeci pracodawca nie przekazuje lekarzom informacji o występowaniu na stanowisku lub 
stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualnych wynikach 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. 

Kontrole w obszarze badań profilaktycznych należy nadal prowadzić i jednocześnie uświadamiać 
pracodawcom zagrożenia jakie łączą się z brakiem profilaktycznych badań lekarskich.  
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� Szkolenia w dziedzinie bhp 

 
Jednym z podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcach, jest ciągłe doskonalenie 

umiejętności i kształcenie nawyków bezpiecznej pracy pracowników poprzez szkolenia ogólne, 
stanowiskowe i okresowe, poparte wiedzą na temat występujących zagrożeń, która zdobywana jest 
w wyniku rzetelnie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego. Ta problematyka jest jednym 
z podstawowych elementów oceny podczas kontroli warunków pracy prowadzonych przez inspektorów 
pracy. 

W 2013r. inspektorzy pracy Okręgowego inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 179 
kontroli dotyczących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, u 177 pracodawców, w tym aż 
172 kontrole u pracodawców sektora prywatnego. 

W kontrolowanych zakładach pracowało ogółem 8 499 osób. w ramach stosunku pracy 
zatrudnionych było 7 952 pracowników, w tym 2 858 kobiet i 31 pracowników młodocianych.  

 
Kontrole przeprowadzono w zakładach o zróżnicowanej wielkości i tak: 

• w 64 zakładach zatrudniających do 9 pracowników, 
• w 82 zakładach zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 
• w 26 zakładach zatrudnionych od 50 do 249 pracowników, 
• w 5 zakładach zatrudniających powyżej 250 pracowników. 

 
Najwięcej kontroli przeprowadzono w branżach: przetwórstwa przemysłowego (53 kontrole), handel 

i naprawy (52 kontrole), budownictwo (33 kontrole) oraz w branżach: transport i gospodarka magazynowa 
(8 kontroli), dostawa wody (5 kontroli), a także zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, usługi 
administrowania i edukacja (po 4 kontrole).  

Oceniając realizację obowiązków ciążących na pracodawcach związanych z właściwym 
przygotowaniem pracowników do pracy, inspektorzy pracy stwierdzili, iż pracodawcy nadal je bagatelizują. 
Nie przeszkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy (często dotyczy to osób młodych, dla 
których praca ta jest pierwszym doświadczeniem zawodowym) jest rażącym naruszeniem przepisów. 
Nieprawidłowość ta dotyczyła 18% kontrolowanych pracodawców. Jeszcze większy, bo aż 27% odsetek 
pracodawców nie zorganizowało szkolenia okresowego, lub zorganizowało to szkolenie ze znacznym 
opóźnieniem (26% przypadków). Przy organizacji szkoleń okresowych nie ustrzeżono się nieprawidłowości 
związanych z prowadzeniem wymaganej dokumentacji w około 15% przypadkach. 

Z analizy dokumentacji pokontrolnej inspektorów pracy wynika, że nieprawidłowości te dotyczyły 
głównie zakładów małych, zatrudniających do 9 pracowników (ogółem pracujących 372 osób) i zakładów 
średnich, o zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników (ogółem pracujących 1838 osób).  

Prawie co piąty pracodawca nie zapoznał się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy w ramach szkoleń dla pracodawców bądź nie odnowił swojej wiedzy w wymaganym terminie.  

W 7% przypadków pracodawcy nie zapewnili kompetentnych osób do prowadzenia instruktażu 
wstępnego.  

 
Najczęstsze przyczyny narusze ń prawa 

Wśród najczęściej występujących przyczyn naruszeń wskazać należy: 
• nieznajomość przepisów przez pracodawców, w tym wymogów dotyczących 

przeprowadzenia szkoleń, zwłaszcza terminu pierwszego szkolenia okresowego oraz 
częstotliwości szkoleń okresowych dla poszczególnych grup pracowników, 

• brak w małych zakładach osób dysponujących odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami 
zawodowymi oraz przeszkoleniem w zakresie metod prowadzenia instruktaży, 

• powierzanie spraw bhp osobom zatrudnionym przy innej pracy (osoby te skoncentrowane na 
wykonywaniu swojej pracy często nie dopilnowują spraw związanych z bezpieczeństwem 
i higieną pracy),  

• prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami bhp przez osoby spoza zakładu. (często 
osoby te zatrudniane są „jednorazowo”, do ściśle określonych zadań. Sytuacja taka 
powoduje brak ciągłości nadzoru nad sprawami z zakresu bhp oraz nieprawidłowościami 
w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej szkoleń, oceny ryzyka zawodowego i innych), 

• powierzenie spraw kadrowych biurom księgowym, które nie znają przepisów bhp 
i zaniedbują obowiązki związane z terminowym szkoleniem pracowników i prowadzeniem 
dokumentacji ze szkoleń, 
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• minimalizowanie kosztów związanych z działalnością zakładu, zwłaszcza przy zatrudnianiu 
nowych pracowników.  

Uzyskane efekty 
W wyniku realizacji 157 decyzji w 83 zakładach i 50 wniosków, wyeliminowano większość 

nieprawidłowości w zakresie szkoleń bhp, w tym m.in. 
• w 14 zakładach 62 pracownikom udzielono instruktażu ogólnego, 
• w 17 zakładach 43 pracownikom udzielono instruktażu stanowiskowego, 
• w 32 zakładach zorganizowano dla 102 pracowników szkolenie okresowe w zakresie bhp, 
• w 18 zakładach dla 174 pracowników opracowano i dostosowano aktualne programy 

szkoleń w zakresie bhp do ich rodzaju i warunków prac wykonywanych na poszczególnych 
stanowiskach, 

• w 4 zakładach 23 pracowników przeszkolono z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
• 20 pracodawców odbyło wymagane szkolenia w zakresie bhp.  

 Najmniej nieprawidłowości dotyczących przestrzegania przepisów o szkoleniach w zakresie bhp 
stwierdzono w zakładach dużych i tzw. „spółdzielczości”. Pracodawcy mniejszych zakładów wykazują 
znikome zainteresowanie sprawami związanymi ze szkoleniami bhp. Najczęściej rzetelność, forma i zakres 
szkolenia uzależniona jest od zaangażowania pracownika służby bhp. Pracodawcy bardzo często poza 
zaświadczeniami ze szkoleń nie posiadają innych niezbędnych związanych ze szkoleniami dokumentów, 
np. programów szkoleń, dzienników zajęć. Wynika to z faktu, że w małych zakładach brak jest etatowej 
służby bhp. Pracodawcy często posiadają programy szkoleń będące kopią programów ramowych 
z rozporządzenia w sprawie szkoleń bhp. Programy nie są przechowywane w dokumentacji zakładowej, lecz 
posiadają je pracownicy prowadzący szkolenie. Duży odsetek nieprawidłowości dotyczy też błędów i braków 
formalnych w prowadzonych dokumentach (brak podpisu, daty, grupy zawodowej, wymiaru szkolenia). 

 
W celu poprawy przestrzegania przepisów dotyczących szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa 

i higieny pracy niezbędne jest dalsze uświadamianie pracodawców w ramach prowadzonych programów 
i kampanii prewencyjnych. 

� Ocena ryzyka zawodowego 

 
W 2013 r. inspektorzy pracy w zakresie przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących 

oceny ryzyka zawodowego przeprowadzili 66 kontroli u 66 pracodawców. Wszyscy kontrolowani pracodawcy 
przeprowadzili ocenę ryzyka zawodowego. Najczęściej ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzano przy 
wykorzystaniu metody opisanej w polskiej normie PN-N-18002 oraz metody RISC SCORE. w kilku 
zakładach do oceny ryzyka zawodowego zastosowano metodę opisaną przez ODDK w Gdańsku (z reguły 
przeprowadzana ona była przed kilkoma laty), a także stosowano graf ryzyka oraz PHA. Kilku pracodawców 
za ocenę ryzyka zawodowego przyjęło kopie przykładowych ocen ryzyka drukowanych np. przez ATEST, 
bez jakiegokolwiek odniesienia do specyfiki zakładu oraz zatrudnionych pracowników.  
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Proporcjonalnie do ilości pracowników objętych kontrolą najwięcej nieprawidłowości, które 
skutkowały wydaniem przez inspektorów decyzji było w zakładach prowadzących działalność budowlaną, 
handlową i produkcyjną. Ilość decyzji w tych zakładach była 3 – 4 krotnie większa niż w pozostałych. 

 

 

 
 
W zależności od wielkości zakładu najwięcej decyzji, proporcjonalnie do pracowników objętych 

kontrolą, wydano w zakładach liczących do 9 pracowników. Była ona około 5 krotnie większa niż 
w zakładach o wyższym zatrudnieniu. 

 
W trakcie kontroli inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości na każdym etapie przeprowadzania 

oceny ryzyka zawodowego. w 21 zakładach, a więc w około, co trzeciej kontrolowanej firmie, nie 
przeprowadzono całościowej oceny ryzyka zawodowego. Dotyczyło to 45 stanowisk pracy z 394 badanych. 
w 9 zakładach na 28, gdzie na badanych stanowiskach zatrudniono kobiety, młodocianych i osoby 
niepełnosprawne nie uwzględniono w ocenie ryzyka zawodowego zaostrzonych kryteriów dla tych grup 
szczególnie chronionych pracowników, a w 6 zakładach nie uwzględniono wszystkich aspektów związanych 
z zatrudnianiem tych osób. Dotyczy to, więc połowy badanych zakładów i 300 pracowników. 
Nieprawidłowość ta występowała głównie w małych zakładach. Ponad połowa pracodawców nie uwzględniła 
lub popełniła błędy w zakresie oceny narażenia na czynniki psychospołeczne (stres, mobbing).  

W 34 zakładach, tj. w ponad połowie nie zidentyfikowano wszystkich zagrożeń lub popełniono w tym 
zakresie błędy. Dotyczyło to 51 stanowisk pracy. Nie zidentyfikowano zagrożeń związanych m.in. z pracą na 
wysokości, atmosferą wybuchową, ruchomymi częściami maszyn. Jako skrajny przykład nieprawidłowości 
w zakresie identyfikacji zagrożeń i wyciągania wniosków może służyć ocena ryzyka zawodowego na 
stanowisku frezer w zakładzie obrabiającym drewno. Nie zidentyfikowano w ocenie ryzyka zawodowego na 
tym stanowisku zagrożenia związanego z poruszającymi się frezami. Na uwagę zasługuje fakt, że na tym 
stanowisku zarejestrowano dwa wypadki przy pracy, których skutki wynikały z zetknięcia się dłoni 
pracownika z obracającym się frezem. 

W ponad połowie zakładów dokumentacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego na kontrolowanych 
stanowiskach nie zawierała zapisów wymaganych w przepisach. Dotyczyło to stosowanych maszyn, 
narzędzi, materiałów, wykonywanych zadań czy osób pracujących na ocenianym stanowisku. Część 
kontrolowanych pracodawców (12,5%) nie sporządziło planu działań naprawczych, a u 20% plan poprawy 
był nieadekwatny do zidentyfikowanych zagrożeń. Trudno jednak sporządzić plan działań naprawczych jeżeli 
w jednej z placówek handlowych jako zagrożenia zidentyfikowano np. towar, ład i porządek oraz drabinę. 
Wśród 52 pracodawców, którzy sporządzili plan poprawy 9 pracodawców nie w pełni zrealizowało 
zaplanowane działania. Część działań naprawczych została ustalona w taki sposób, że ich realizacja nie 
doprowadzi do ograniczenia zagrożeń. np. dla zagrożenia prądem elektrycznym środki profilaktyczne 
ustalono na: „instalacje zostały zaprojektowane prawidłowo, instalacje zostały uziemione, rozdzielnie 
elektryczne zostały zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych”.   
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Podobnie jak w latach poprzednich pracodawcy, zwłaszcza w zakładach o małym zatrudnieniu 
wskazują, że ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego należy do zadań służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a oni jedynie zatwierdzają dokumentację wypełniając obowiązek nałożony przez przepisy. 
Zdarza się, że pracodawcy nie rozumieją zapisów w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.  

Pracodawcy nie potrafią bieżąco wykorzystywać wyników oceny ryzyka zawodowego. Nie 
przeprowadzają aktualizacji oceny ryzyka zawodowego po wprowadzeniu zmian, a także po zaistnieniu 
wypadków przy pracy. Dotyczyło to ponad 50% kontrolowanych pracodawców. Zdaniem inspektorów pracy 
przyczyny nieprawidłowości wynikają z braku świadomości pracodawców i służb bhp, że celem oceny ryzyka 
jest poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez ograniczenie lub eliminację zagrożeń.  

Przyczyna błędów tkwi w niskiej jakości usług świadczonych przez osoby pełniące obowiązki służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w przekonaniu pracodawców, że ocena ryzyka jest wykonywana dla 
organu kontrolującego. Pracodawcy nie mają świadomości, że ocena ryzyka zawodowego jest procesem 
ciągłym, podlegającym weryfikacji i aktualizacji po każdej zmianie warunków wykonywania pracy, 
dokonanych pomiarach czynników szkodliwych dla zdrowia czy wypadkach przy pracy, do których doszło 
w wyniku aktywizacji zagrożeń nie uwzględnionych w ocenie ryzyka zawodowego. 

W trakcie przeprowadzonych w 2013 r. kontroli sprawdzono wykonanie wydanych w trakcie 
poprzednich kontroli 118 decyzji i 122 wniosków. Wszystkie decyzje zostały wykonane. Pracodawcy nie 
zrealizowali 8 wniosków. w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy inspektorzy pracy wydali 92 decyzje oraz 91 wniosków. z uzyskanych 
informacji wynika, że do końca 2013 r. pracodawcy wykonali 91% decyzji. 

Najczęściej regulowane nieprawidłowości z zakresu oceny ryzyka zawodowego dotyczyły weryfikacji 
i aktualizacji oceny wraz z uwzględnieniem istniejących zagrożeń (45%), przeprowadzenia oceny ryzyka 
zawodowego na części stanowisk pracy (16%), wymaganego zakresu dokumentacji (15%), konsultowania 
z pracownikami lub ich przedstawicielami działań związanych z oceną ryzyka zawodowego (26%). Wobec 
czterech osób, w tym dwóch pracodawców wszczęto postępowania w sprawie popełnienia wykroczenia 
i nałożono mandaty w łącznej kwocie 6000 zł. 

Jako dobre przykłady zastosowanych rozwiązań wynikających z oceny ryzyka zawodowego można 
podać dwa przypadki. Jednym z nich jest pracodawca należący do grupy zakładów produkcyjnych 
(produkcja mebli) o zatrudnieniu powyżej 250 pracowników. w celu wyeliminowania zagrożeń związanych 
z operowaniem dłońmi w pobliżu poruszających się narzędzi skrawających pracodawca zakupił i zamontował 
obrabiarkę CNC BACCI. Zastępuje ona następujące obrabiarki: 3 frezarki dolnowrzecionowe, 2 uciosarki, 2 
wiertarki i frezarkę górnowrzecionową. Na zdjęciach powyżej pokazano obrabiarkę oraz obsługującego ją 
pracownika. Wszystkie obrabiane elementy zakładane i odbierane są na zewnątrz obudowy obrabiarki, 
a obróbka odbywa się wewnątrz obrabiarki.  

 

 

  
Innym przykładem jest pracodawca również należący do grupy zakładów produkcyjnych 

(przetwórstwo tworzyw sztucznych) o wielkości zatrudnienia do 50 pracowników. Poprzez zakup 
elektrycznych wózków unoszących zostało wyeliminowane zagrożenie związane z obciążeniem fizycznym 
(układ mięśniowo-szkieletowy) podczas ręcznego transportu. Transportowane masy nie wymagały 
zastosowania wózków elektrycznych.  
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Zdjęcie poniżej przedstawia pracownika wykonującego operację transportu wewnętrznego 

z wykorzystaniem elektrycznego wózka unoszącego który zastąpił wózek  ręczny tzw. paleciak.  
Przeprowadzone kontrole wykazały, że ocena ryzyka zawodowego nie stanowi elementu spójnej 

polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Większość pracodawców nie 
zauważa związku, jaki występuje pomiędzy wypadkami przy pracy – zwłaszcza z tych samych przyczyn – 
a oceną ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym zdarzył się wypadek. Niepokojące jest, że nawet po 
zaistniałym wypadku przy pracy nie sporządza się oceny ryzyka zawodowego i nie podejmuje się środków 
mających na celu eliminację czy ograniczenie zagrożenia. 

Potwierdzeniem tezy, że ocena ryzyka zawodowego nie jest postrzegana, jako narzędzie konieczne 
do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy jest brak dokonywania takiej oceny przy pracach 
wykonywanych jednorazowo czy sporadycznie. Jako przykład takiej sytuacji można podać brak 
przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego zawiązanego z pracą na wysokości wykonywaną przez 
pracownika jednego z urzędów gminy. w trakcie jednorazowej pracy uległ wypadkowi przy pracy (upadek 
z wysokości). 

Wnioski profilaktyczne i zapobiegawcze nie są prawidłowo formułowane i w wielu przypadkach nie 
spełniają funkcji zapobiegającej występującym zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą. 
Spowodowane jest to zbyt ogólnym sformułowaniom (wzmożona uwaga, zachowanie środków ostrożności, 
przestrzeganie przepisów), niedookreśleniem lub niedostatecznym sprecyzowaniem (stosowanie ochron 
osobistych) lub odwołaniem się do wewnątrzzakładowych źródeł prawa (przestrzeganie instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy). 

Problemy związane z prawidłową oceną ryzyka zawodowego mają swoje źródło w braku 
zrozumienia celu i roli oceny ryzyka zawodowego. Podczas kontroli podkreślano, że ocena ryzyka 
zawodowego dotyczy konkretnego stanowiska pracy i wykonywanych zadań w określonym miejscu przez 
konkretnego pracownika. Dlatego aktywny udział przedstawicieli pracowników w procesie oceny ryzyka 
zawodowego jest niezbędny do poprawy jakości sporządzanych ocen. Pracownicy posiadają wiedzę np. 
o zagrożeniach, których aktywizacja spowodowała zdarzenia potencjalnie wypadkowe, które nie były 
zgłoszone i badane. 

Po analizie problemów, jakie uwidoczniły się w toku przeprowadzonych kontroli z zakresu oceny 
ryzyka zawodowego zasadne wydaje się dalsze podkreślanie roli i znaczenia oceny ryzyka zawodowego 
w trakcie szkoleń, spotkań i konferencji z pracodawcami (zwłaszcza małymi), pracownikami służb 
bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach wszystkich prowadzonych w 2014 r. programach informacyjno-
promocyjnych i prewencyjnych. Ponadto bodźcem do rzetelnego prowadzenia oceny ryzyka zawodowego 
byłoby uzależnienie wysokości składki wypadkowej, także od jakości przeprowadzonej oceny ryzyka 
zawodowego i objęcie składką o regulowanej wysokości również pracodawców o małym zatrudnieniu. 

 

B. Eliminowanie Zagro żeń w Budownictwie 

� Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych 

 
Celem prowadzonych kontroli było dokonanie oceny przestrzegania przepisów  

i zasad bhp w organizacji stanowisk pracy przez pracodawców i przedsiębiorców na budowach 
realizowanych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Kontrolą objęto budowy o różnej skali 
wielkości i rodzaju stosowanych technologii przy ich wykonywaniu. Dodatkowo w toku kontroli prowadzono 
działania profilaktyczno – informacyjne skierowane do pracowników nadzoru technicznego, pracodawców 
mniejszych firm budowlanych i koordynatorów ds. bhp na dużych budowach. 

Przeprowadzono ogółem 289 kontroli w 263 podmiotach gospodarczych. Kontrolowano ogółem 234 
przedsiębiorców. Liczba pracujących ogółem w kontrolowanych podmiotach gospodarczych wynosiła 3 913, 
w tym 3 350 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym 300 kobiet i 65 młodocianych. 



Sprawozdanie z działalności OIP Bydgoszcz w 2013 roku 

 

71 

 

Kontrolą objęto podmioty gospodarcze o różnej strukturze zatrudnienia, w tym: 
• 202 kontrole w 181 podmiotach zatrudniających od 1 do 9 pracowników 
• 76 kontroli w 73 podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników 
• 10 kontroli w 8 podmiotach zatrudniających od 50 do 249 pracowników 
• 1 kontrola w 1 podmiocie zatrudniającym 250 i więcej pracowników 

 Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole na 
terenie ogółem 223 budów, na których to u kontrolowanych pracodawców i przedsiębiorców liczba 
pracujących wynosiła ogółem 2026, w tym 1635 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i 25 
młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. 

W toku kontroli budów inspektorzy stwierdzili, że najczęściej powtarzającymi się 
nieprawidłowościami w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp w badanych zagadnieniach były: 

• Nieprawidłowości dotyczące prowadzenia prac na wysokości, w tym: 
• brak środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości stwierdzono w 46,2% kontroli 

na 34 (46,6%) budowach 
• brak zabezpieczenia pracującego przed upadkiem z wysokości z użyciem środków ochrony 

indywidualnej stwierdzono w 48,0% kontroli na 35 (49,3%) budowach u 90 pracujących 
• brak zabezpieczenia przejść, dojść do stanowisk pracy przed upadkiem osób z wysokości  

stwierdzono w 26,8% kontroli na 26 (31,7%) budowach 

• Nieprawidłowości dotyczące użytkowania rusztowań budowlanych, w tym: 
• brak udokumentowanego odbioru rusztowania przez osoby uprawnione stwierdzono w 54%  
• kontroli na 58 (53,7%) budowach 
• brak balustrad ochronnych stwierdzono w 45,8% kontroli na 47 (43,1%) budowach 
• Nieprawidłowości dotyczące przygotowania pracowników do pracy, w tym: 
• brak badań lekarskich pracujących stwierdzono dla 115 pracujących w 20,7% kontroli na 50 

(28,1%) budowach 
• brak wyposażenia pracujących w wymagane środki ochrony indywidualnej stwierdzono 

w przypadku 117 pracujących w 14,9% kontroli na 35 (19,7%) budowach 
• Nieprawidłowości dotyczące zagospodarowania terenu budowy, w tym: 
• brak odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji i urządzeń elektrycznych 

stwierdzono w 27,3% kontroli na 43 (32,6%) budowach 
• brak zabezpieczenia i oznakowania strefy i miejsca niebezpiecznego stwierdzono w 24,9% 

kontroli na 45 (29,6%) budowach 

 
W sprawie likwidacji lub ograniczenia zagrożeń ujawnionych w toku kontroli inspektorzy pracy wydali 

ogółem 1444 decyzje nakazowe, w tym 1061 decyzji ustnych i 328 decyzji na piśmie oraz 55 decyzji 
wpisanych do dziennika budowy. 

Wydano ogółem 201 decyzji wstrzymujących, w tym 92 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i 2 
decyzje zakazujące wykonywania prac. 

Do innych prac skierowano 128 zatrudnionych w skutek wydania 66 decyzji skierowujących. 
Do pracodawców skierowano 106 wystąpień zawierających 161 wniosków i dodatkowo wydano 4 

polecenia dotyczące usunięcia uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. 
Ukarano mandatami 117 sprawców wykroczeń na ogólną sumę 133 500 zł., skierowano 5 wniosków 

do sądu, a wobec 33 sprawców wykroczeń zastosowano środki wychowawcze.  
Ponadto do ZUS zostały skierowane 2 wnioski o podwyższenie o 100% stopy procentowej składki na 

ubezpieczenie wypadkowe, w związku z stwierdzeniem, w czasie dwóch kolejnych kontroli na budowach, 
rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Najczęściej wydawane decyzje nakazowe dotyczyły w szczególności: 

• Nieprawidłowości związanych z organizacją stanowisk i procesów pracy, w zakresie których 
wydano ogółem 486 decyzji, w tym 106 decyzji wstrzymania prac  

• Nieprawidłowości związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych, w zakresie 
których wydano ogółem 187 decyzji, w tym 48 decyzji wstrzymania prac lub eksploatacji 

• Nieprawidłowości związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych, 
w zakresie których wydano ogółem 187 decyzji, w tym 16 decyzji wstrzymania prac lub 
eksploatacji 

• Nieprawidłowości dotyczących przygotowania do pracy (dotyczą: instruktażu 
stanowiskowego bhp, badań lekarskich, wyposażenia w środki ochrony indywidualnej 
i uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn budowlanych), w zakresie których wydano 
ogółem 164 decyzje, które to dotyczyły ogółem 462 pracujących 
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• Braku lub niewłaściwie zabezpieczonych stanowisk pracy, przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych na wysokości – 90 wydanych decyzji, w tym 65 decyzji 
wstrzymania  

• Braku niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej na placu budowy – 
79 wydanych decyzji, w tym 6 decyzji wstrzymania 

• Nieprawidłowości dotyczących braku lub niewłaściwych urządzeń ochronnych na 
rusztowaniu – 77 wydanych decyzji, w tym 38 decyzji wstrzymania 

• Braku zgodnych z przepisami dojść do stanowisk pracy na wysokości – 50 wydanych 
decyzji, w tym 9 decyzji wstrzymania 

• Braku odbioru rusztowań – 48 wydanych decyzji, w tym 3 wstrzymania 
• Braku lub niewłaściwie zabezpieczonych stanowisk pracy, przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych w wykopach – 31 wydanych decyzji, w tym 17 decyzji 
wstrzymania 

 
W zależności od wielkości zakładu liczby zastosowanych środków prawnych kształtują się 

następująco: 
• Do 9 zatrudnionych: wydano ogółem 958 (66,3% ogółu wydanych) decyzji nakazowych, 

w tym 130 (64,6% ogółu) decyzji wstrzymania i 52 (78,8%) decyzje skierowania do innych 
prac 107 pracujących. Do pracodawców skierowano 105 wniosków dotyczących usunięcia 
uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 
85 (72,6% ogółu ukaranych) sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 94 700 zł., skierowano 
2 wnioski do sądu i wobec 24 sprawców zastosowano środki wychowawcze. w porównaniu 
z rokiem ubiegłym wzrosła ilość decyzji wstrzymania, a zmalała liczba decyzji ogółem 
wydanych oraz ilość wniosków do sądu i ilość środków wychowawczych. 

• Od 10 do 49 zatrudnionych: wydano ogółem 406 (28,1% ogółu wydanych) decyzji 
nakazowych,  
w tym 53 (26,3% ogółu) decyzje wstrzymania i 12 (18,2%) decyzji skierowania do innych 
prac 16 pracujących. Do pracodawców skierowano 54 wnioski dotyczące usunięcia uchybień 
i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 28 (23,9% 
ogółu ukaranych) sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 32 800 zł. skierowano 3 wnioski do 
sądu i wobec 9 sprawców zastosowano środek wychowawczy. 

• W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła ilość decyzji wstrzymania i liczba wniosków do 
sądu, a zmalała liczba decyzji ogółem wydanych i decyzji skierowań do innych robót. 

• Od 50 do 249 zatrudnionych: wydano ogółem 80 (5,5% ogółu wydanych) decyzji 
nakazowych, w tym 18 (8,9% ogółu) decyzji wstrzymania i 2 (3,0%) decyzje skierowania do 
innych prac 5 pracujących. Do pracodawców skierowano 2 wnioski dotyczące usunięcia 
uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. Ukarano mandatami 
4 (3,4% ogółu ukaranych) sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 6 000 zł.  

W porównaniu z rokiem ubiegłym znacząco wzrosła liczba decyzji ogółem wydanych, ilość decyzji 
wstrzymania i ilość mandatów karnych. 

Największa ilość kontroli została przeprowadzona, podobnie jak w roku ubiegłym, w podmiotach 
zatrudniających od 1 do 9 pracowników, gdzie wydano średnio 4,74 decyzje przypadające na jedną kontrolę, 
w tym ogółem 130 decyzji wstrzymania prac lub eksploatacji maszyn i 52 decyzje skierowań do innych robót 
dla 107 pracowników. 

Drugim co do ilości kontrolowanych podmiotów były zakłady zatrudniające od 10 do 49 pracowników, 
w których to na jedną kontrolę przypadało 5,34 decyzje, w tym ogółem 53 decyzje wstrzymania i 12 decyzji 
skierowań do innych robót dla 16 pracowników. 

Niepokojąca jest wysoka liczba decyzji wstrzymania prac, które to w szczególności dotyczyły stanów 
powtarzających się bezpośrednich zagrożeń zdrowia i życia, powodowanych przez: 

• brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy na wysokości – 65 decyzji 
wstrzymania 

• brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne na rusztowaniu – 38 decyzji wstrzymania 
• niewłaściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym przewodów elektrycznych 

zasilających urządzenia mechaniczne na placu budowy  
 

Przykładem źle zorganizowanej budowy były prace związane z rozbudową budynku Szkoły 
Podstawowej w Bądkowie, gdzie w wyniku kontroli inspektora pracy wydanych zostało ogółem 12 decyzji 
ustnych, w tym 5 decyzji wstrzymania prac tj. prac na wysokości prowadzonych w pobliżu górnych 
spoczników klatek schodowych, prac przy murowaniu komina i prac prowadzonych z wykorzystaniem 
przenośnych odbiorników prądu elektrycznego oraz 2 decyzje skierowania dwóch pracowników do innych 
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robót z powodu braku odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych. Pracodawca został ukarany mandatem 
w wysokości 1 500 zł. 

 

 
Rusztowania do prowadzenia prac na wysokości, w tym przy murowaniu komina i wewnątrz budynku na niezabezpieczonej 

klatce schodowej 

 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że przyczyny naruszeń przepisów i zasad bhp 

w kontrolowanych podmiotach gospodarczych leżały po stronie: 
• pracowników nadzoru technicznego, którzy to niewłaściwie wypełniają funkcję kierownika 

budowy pod względem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp, 
w szczególności na etapie użytkowania rusztowań budowlano – montażowych i przy 
prowadzonych pracach niebezpiecznych, w szczególności na dużych budowach 

• pracodawców i przedsiębiorców w małych podmiotach gospodarczych, którzy to ze względu 
na brak wiedzy i ograniczenia finansowe nie respektują przestrzegania przepisów bhp 

• pracowników produkcyjnych, którzy lekceważą zagrożenia, w szczególności przy pracach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia 

 
Zdaniem inspektorów pracy przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości, to: 

• zatrudnianie w drodze przetargów, najtańszych wykonawców robót budowlanych, którzy nie 
posiadają właściwej wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy 
i odpowiednich środków finansowych dla organizowania bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy 

• brak dbałości pracujących i skuteczności egzekwowania nadzoru w zakresie przestrzegania 
przepisów bhp, w tym stosowania środków ochrony indywidualnej przewidzianych dla 
określonych stanowisk pracy 

• brak inwestowania pracodawców w podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz 
nowy sprzęt i urządzenia techniczne do pracy na budowie 

 
Zdaniem pracodawców przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości, to: 

• nieuczciwa konkurencja na rynku budowlanym i w skrajnych przypadkach tzw. „walka 
o przetrwanie”, które prowadzą do minimalizowania kosztów utrzymania firmy 

• brak dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi, powodowany często zaległościami 
płatniczymi ze strony kontrahentów, a w skrajnych przypadkach całkowitym brakiem zapłaty 
za wykonane usługi 

• wysokie koszty zatrudnienia pracowników 
• pogłębiające się trudności finansowe pracodawców mniejszych firm budowlanych, 

powodowane wykonywaniem robót na granicy opłacalności 

  

Efekty uzyskane w wyniku kontroli.  
Z ogółu wydanych 1444 decyzji wykonano 1297 (co stanowiło 89,8%) co doprowadziło do poprawy 

warunków pracy dla 6287 pracowników. Efekty związane z realizacją decyzji nakazowych dotyczą 
w szczególności usunięcia nieprawidłowości i poprawy warunków pracy związanych z: 

• prowadzeniem procesów technologicznych w budownictwie (88,5% wykonania 235 decyzji 
wydanych), co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 936 pracowników, 
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• brakiem lub niewłaściwym zabezpieczeniem stanowisk pracy (82,2% wykonania 124 decyzji 
wydanych) , co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 442 pracowników, 

• obiektami i pomieszczeniami pracy w budownictwie (99% wykonania 102 decyzji wydanych), 
w szczególności dotyczących braku niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy 
niebezpiecznej (100% wykonania 79 decyzji wydanych) i braku niezbędnego zabezpieczenia 
placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych (95,6% wykonania 23 decyzji 
wydanych), co przyczyniło się ogółem do poprawy warunków pracy dla 601 pracowników, 

• eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych (88,7% wykonania 187 decyzji wydanych), co 
przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 646 pracowników, 

• eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (95,7% wykonania 187 decyzji wydanych), 
co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 994 pracowników,  

• przygotowaniem do pracy (85,3% wykonania 164 decyzji wydanych), w szczególności 
dotyczących braku lub niewłaściwie przeprowadzonych badań lekarskich (89,5% wykonania 
67 decyzji wydanych), braku lub niewłaściwie przeprowadzonych szkoleń bhp pracowników 
(90,9% wykonania 55 decyzji wydanych) i braku dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych 
(72,2% wykonania 36 decyzji wydanych), co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 
405 pracowników, 

• narażeniem i zagrożeniami czynnikami szkodliwymi (94% wykonania 117 decyzji wydanych), 
co przyczyniło się do poprawy warunków pracy dla 280 pracowników, 

 
Natychmiastowo widocznymi efektami działań inspektorów pracy jest realizacja 1061 decyzji ustnych 

(73,4% ogółu wydanych), która to prowadziła do natychmiastowej poprawy bezpieczeństwa pracowników na 
stanowiskach pracy na realizowanych budowach. 

W przypadku stwierdzenia bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących inspektorzy 
pracy wydawali decyzje wstrzymania robót lub skierowania pracujących do innych prac. 

Realizacja wszystkich decyzji wydanych przez inspektorów pracy przyczyniła się do poprawy 
bezpieczeństwa pracy dla 6 287 pracowników zatrudnionych na kontrolowanych budowach. 

    

Porównanie wyników kontroli do roku poprzedniego. 
Z danych statystycznych wynika, że w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 5,64% liczba decyzji 

wstrzymujących w stosunku do ogółu wydanych i liczba nałożonych mandatów karnych o 10,5% w stosunku 
do ilości kontroli w roku kalendarzowym. 

Wzrost liczby nieprawidłowości w porównaniu do 2012 r. stwierdzono w zakresie: 
• instruktażu stanowiskowego bhp o 6,1% w ilości kontroli  
• zabezpieczenia ścian wykopu o 4,0 % w ilości kontroli 
• Na zbliżonym poziomie utrzymuje się liczba nieprawidłowości regulowanych nakazowo 

w roku 2012 i 2013 w zakresie: 
• zabezpieczenia pracującego przed upadkiem z wysokości z użyciem środków ochrony 

indywidualnej tj. 51,3% w 2012 r. i 53,1% w 2013 r. w ilości kontroli 
• zastosowania na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej przed upadkiem 

z wysokości tj. 50% w 2012 r. i 51,6% w 2013 r. w ilości kontroli  
• zabezpieczenia i oznakowania strefy i miejsca niebezpiecznego tj. równo 39% w ilości 

kontroli 
• badań lekarskich pracujących tj. ok. 32% w ilości kontroli 

Podsumowanie 
Powtarzające się na kontrolowanych budowach nieprawidłowości związane są przede wszystkim 

z działalnością małych zakładów, które to stanowią najliczniejszą grupę podwykonawców, wskazują na 
potrzebę uregulowań prawnych w zakresie odpowiedzialności podmiotu generalnego wykonawcy, który to 
aktualnie jest prawnie zabezpieczony przez zapisy umowy cywilnej „o wykonanie robót budowlanych” 

Uregulowania wymagają przepisy przekładające się w znacznym stopniu na bezpieczeństwo pracy 
w budownictwie, w szczególności na etapie prowadzonych przetargów w zakresie uwzględniania nakładów 
finansowych, jakie wynikają z rzetelnej realizacji planu BIOZ.  
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� Kontrole zwi ązane z budow ą dróg i mostów 
Przeprowadzono ogółem 86 kontroli u 75 przedsiębiorców. Liczba pracujących ogółem 

w kontrolowanych podmiotach gospodarczych wynosiła 1 915. w ramach stosunku pracy zatrudnionych było 
1 742 pracowników, w tym 175 kobiet i 4 młodocianych. 

 Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole na 
terenie ogółem 54 budów (robót drogowych), na których u kontrolowanych pracodawców i przedsiębiorców 
liczba pracujących wynosiła ogółem 1 061, w tym 990 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

 w toku kontroli budów inspektorzy stwierdzili, że najczęściej występującymi nieprawidłowościami 
w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp w badanych zagadnieniach były: 

• brak uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn budowlanych, co stwierdzono w 33,3% 
kontroli na 20 budowach u 54 pracujących, 

• brak wyposażenia pracujących w środki ochrony indywidualnej, co stwierdzono w 19% 
kontroli na 5 budowach u 44 pracujących, 

• brak zabezpieczenia ścian wykopu, co stwierdzono w 30% kontroli na 5 budowach, 
• nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia pracującego przed upadkiem z wysokości 

z użyciem środków ochrony indywidualnej, co stwierdzono w 45,5% liczby kontroli na 5 
budowach,  

 

W celu likwidacji lub ograniczenia zagrożeń ujawnionych w toku kontroli inspektorzy pracy wydali 
ogółem 304 decyzje nakazowe, w tym 231 decyzji ustnych i 71 decyzji na piśmie. 

Wydano ogółem 18 decyzji wstrzymujących, w tym 5 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn. Do 
innych prac skierowano 57 zatrudnionych, w 28 decyzjach.  

Do pracodawców skierowano 23 wystąpienia zawierające 25 wniosków i dodatkowo wydano 3 
polecenia dotyczące usunięcia uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa pracy. 

Ukarano mandatami 24 sprawców wykroczeń na ogólną sumę 26 100 zł., skierowano 2 wnioski do 
sądu, a wobec 9 sprawców wykroczeń zastosowano środki wychowawcze.  

Wśród kontrolowanych podmiotów dominowały kilkuosobowe mikroprzedsiębiorstwa oraz małe 
zakłady o zatrudnieniu od 10 do 49 osób, gdzie liczby zastosowanych środków prawnych przedstawiają się 
następująco: 

• do 9 zatrudnionych: wydano ogółem 160 decyzji nakazowych, w tym 10 decyzji wstrzymania 
i 16 skierowań do innych prac 30 pracujących. Do pracodawców skierowano 14 (60% ogółu 
wydanych) wystąpień w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy. Ukarano 
mandatami 13 sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 14 200 zł., skierowano 2 wnioski do 
sądu i wobec 5 sprawców zastosowano środki wychowawcze, 

• od 10 do 49 zatrudnionych: wydano ogółem 104 decyzje nakazowe, w tym 8 decyzji 
wstrzymania prac i 11 skierowań do innych prac 25 pracujących. Do pracodawców 
skierowano 6 wystąpień w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy. Ukarano 
mandatami 9 sprawców wykroczeń na ogólną kwotę 9 700 zł.  

 
Wobec winnych naruszeń przepisów i zasad bhp tj. wykroczeń z art. 283 § 1 kodeksu pracy 

inspektorzy pracy: 
• skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu 
• nałożyli 24 mandaty karne za 68 ogółem wykroczeń przeciwko prawom pracownika na 

łączną kwotę 26 100 zł, 
• wobec 9 sprawców wykroczeń zastosowali środki wychowawcze,  
• Najczęściej występujące wykroczenia w kontrolowanych podmiotach gospodarczych 

dotyczyły: 
• braku dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych – 21 wykroczeń u 12 pracodawców, 4 osób 

działających w imieniu pracodawcy i 4 kierowników, 
• braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej – 18 wykroczeń u 6 pracodawców, 1 

osoby działającej w imieniu pracodawcy i 11 kierowników, 
• braku niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej – 11 wykroczeń 

Przykład 
Na odcinku budowy autostrady Czerniewice – Brzezie kontroli poddano ogółem 7 podmiotów 

gospodarczych, które to zatrudniały łącznie 99 pracowników.  
W wyniku kontroli wydanych zostało ogółem 31 decyzji nakazowych, w tym 6 nakazów na piśmie, 

które zawierały 8 decyzji oraz ogółem 23 decyzje ustne z czego 3 decyzje wstrzymania dotyczyły 
eksploatowanych odbiorników prądu elektrycznego i jednego z rusztowań kolumnowych. w wyniku 
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przeprowadzonych kontroli inspektor pracy wydał 3 decyzje skierowania ogółem 14 pracowników do innych 
robót w związku z brakiem odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych do montażu rusztowań i obsługi 
sprzętu zmechanizowanego. Dwóch sprawców wykroczeń zostało ukaranych mandatami.  

 

 

fragment rusztowania wykorzystywany do wchodzenia na 

konstrukcję wiaduktu 

 

butle z gazami technicznymi ułożone na samochodzie 

i wykorzystywane do pracy 

 
Z ogółu wydanych 304 decyzji stwierdzono wykonanie 269, co stanowi 88,5%.  
Efekty związane z realizacją decyzji nakazowych dotyczą w szczególności usunięcia 

nieprawidłowości związanych z: 
• prowadzeniem procesów technologicznych w budownictwie (90,2% wykonania 41 decyzji 

wydanych), 
• brakiem niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej (100% 

wykonania 27 decyzji wydanych)  
• brakiem odpowiednich środków ochrony indywidualnej (100% wykonania 26 decyzji 

wydanych), 
• nieużywaniem przez pracownika środków ochrony indywidualnej (100% wykonania 23 

decyzji wydanych), 
• brakiem niezbędnego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych 

(100% wykonania 14 decyzji wydanych), 
Realizacja decyzji wydanych przez inspektorów pracy przyczyniła się do poprawy stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy dla około 1328 pracowników nimi objętych w związku  
z przeprowadzonymi kontrolami na budowach i przy remontach dróg. 

� Kontrole zwi ązane z usuwaniem azbestu z obiektów budowlanych i p rzemysłowych  

 
Celem prowadzonych kontroli było dokonanie oceny przestrzegania przepisów  

i zasad bhp w organizacji stanowisk pracy przez pracodawców i przedsiębiorców na budowach 
realizowanych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w toku których usuwano wyroby 
zawierające azbest. Kontrolą objęto budowy o różnej skali wielkości i rodzaju stosowanych technologii przy 
ich wykonywaniu. Dodatkowo w toku kontroli prowadzono działania profilaktyczno – informacyjne 
skierowane do pracowników nadzoru technicznego, pracodawców mniejszych firm budowlanych 
i koordynatorów ds. bhp na dużych budowach. 

W ramach realizacji kontroli związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 
przeprowadzono 29 kontroli u 20 pracodawców, zatrudniających ogółem 261 osób, w tym 237 w ramach 
stosunku pracy. 

Struktura zatrudnienia zakładów objętych kontrolą:  

 

 
Ogółem 

 

Liczba pracowników 

1-9 10-49 50-250 >250 

Liczba 

zakładów 
29 

18 

(24 kontrole) 

1 

(3 kontrole) 

1 

(2 kontrole) 
0 

 
Wszystkie prace wykonywane w trakcie prowadzonych kontroli związane były z rozbiórką 

i usuwaniem płyt falistych z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych. 
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W miarę ciągłą, specjalistyczną działalność związaną z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 
prowadziło 15 zakładów. Pozostałych pięć firm tylko sporadycznie zajmowało się usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest. Dla ich pracowników tego rodzaju prace miały charakter dorywczy i przypadkowy.  

U skontrolowanych pracodawców prace w bezpośrednim narażeniu na działanie azbestu 
wykonywało łącznie 128 osób. 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Zagadnienia obj ęte kontrol ą 

Liczba kontrolowanych 

zakładów, w których 

stwierdzono nieprawidłowo ści  

 

 

Uwagi 
1-9 10-49 50-250 

1. Zgłoszenie prac do PIP  4 - - 

Niezgłoszenie do PIP faktu 
prowadzenia prac 
związanych z narażeniem 
na azbest. 

2. Dobór środków ochrony indywidualnej 7 - - 
Brak lub niewłaściwy stan 
środków ochrony 
indywidualnej. 

3. 
Plan pracy usuwania wyrobów 
zawierających azbest  

10 

 
- - 

Brak lub niewłaściwie 
opracowany plan pracy 
usuwania wyrobów 
zawierających azbest. 

4. 
Odgrodzenie i oznakowanie terenu 
prac ostrzeżeniem „Uwaga! 
Zagrożenie azbestem”. 

12 - 1 
Brak tablic: „Uwaga 
zagrożenie azbestem”. 

5. 

Nawilżanie i utrzymywanie  
w stanie wilgotnym usuwanych 
elementów i odpadów zawierających 
azbest 

7 1 - 

Utrzymywanie 
w niewłaściwym stanie 
usuwanych elementów 
azbestowych. 

6. 
Stosowanie właściwych metod pracy, 
urządzeń i narzędzi. 

3 - - 
Prace wykonywane na 
wysokości bez 
zabezpieczeń. 

7. Ocena ryzyka zawodowego 3 - - 
Brak oceny ryzyka 
zawodowego lub informacji 
o zagrożeniach. 

8. 
Sposób składowania i magazy-
nowania wyrobów zawierających 
azbest 

7 - - 

Niewłaściwe składowanie 
odpadów azbestowych 
i ich niewłaściwe 
oznakowanie. 

9.  
Właściwe pakowanie i oznakowanie 
odpadów azbestowych 

5 - - 

Niezgodnie w wymogami 
pakowanie i oznakowanie 
odpadów zawierających 
azbest. 

10. 

Zagadnienie związane z usuwaniem 
pod koniec pracy z terenu pracy 
pozostałości i pyłów (odkurzaczem 
z filtrem typu Hepa, wilgotną ścierką) 

6 - - 

Niestosowanie przez 
pracodawców odkurzacza 
z filtrem Hepa lub brak 
czyszczenia na mokro 
pozostałości i pyłów 
z terenu prowadzonych 
prac oraz odzieży 
i środków ochrony 
indywidualnej. 
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Komentarz do danych 
Prowadzone kontrole ujawniły, że w grupie pięciu firm jedynie sporadycznie zajmujących się 

usuwaniem wyrobów zawierających azbest ujawniono największą liczbę nieprawidłowości. Znaczącą ilość 
nieprawidłowości odnotowano również w grupie zakładów o długim stażu  
i doświadczeniu, zaliczanych do zakładów o najniższym zatrudnieniu. w zakładach zatrudniających od 10 do 
50 pracowników i powyżej 50 pracowników stwierdzono jedynie po jednej nieprawidłowości. 

Do najczęstszych przyczyn naruszeń przepisów w ocenie pracodawców można zaliczyć:  
• niedostateczną znajomość obowiązujących uregulowań prawnych, 
• względy ekonomiczne wynikające ze sporadyczności zleceń, co powoduje „nieopłacalność” 

inwestowania zarówno w wyposażenie techniczne, jak i ochronne, 
• duże tempo prac, 
• pracochłonność i stopień skomplikowania procedur związanych z prowadzonymi pracami, 
• przekonanie wykonawców prac, że narażenie na azbest przy tego typu pracach jest małe, 
• brak widocznych następstw narażenia na pył azbestowy, w myśl zasady, jak czegoś nie 

widać to tego nie ma. 
• Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości zdaniem inspektorów pracy tkwią głównie w : 
• świadomym lekceważeniu zagrożeń przez pracodawców, osoby nadzorujące prace oraz 

samych pracowników,  
• braku konsultacji z pracownikami zagadnień związanych z zagrożeniami i oceną ryzyka 

zawodowego,  
• akceptacji przez pracowników złych warunków pracy, często z obawy o jej utratę  
• lekceważeniu przez samych pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Działania prewencyjne 
Kontrolom zawsze towarzyszyły działania prewencyjno – edukacyjne, gdyż inspektorzy pracy 

każdorazowo przekazywali informacje o właściwych sposobach eliminacji lub ograniczania zagrożenia 
wynikającego z prowadzenia prac z azbestem. Wręczano pracodawcom materiały zawierające wybrane 
przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac w narażeniu na pyły azbestu. Ponadto 
udzielano porad w tym zakresie, m.in. podczas organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Bydgoszczy spotkań z rolnikami.  

Po przeprowadzeniu jednej z kontroli, inspektor pracy powiadomił o jej wynikach Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

Dane liczbowe dotycz ące zastosowanych środków prawnych 
W celu likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz uzyskania w kontrolowanych 

zakładach efektów w postaci poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, inspektorzy pracy wydali łącznie: 

 

Liczba wydanych decyzji ogółem 81 

Liczba decyzji na piśmie 40 

Liczba decyzji ustnych 41 

Decyzje wstrzymania prac 5 

Decyzje skierowania do innych prac 2 

Liczba wniosków 11 

Liczba mandatów 7 na łączną kwotę 10.000 złotych 

 
Decyzje wstrzymujących prowadzenie prac dotyczyły nieprawidłowości związanych 

z niezabezpieczeniem pracowników wykonujących prace związane z demontażem płyt zawierających azbest 
w środki chroniące przed upadkiem z wysokości oraz niestosowaniem środków ochrony dróg oddechowych.  

Uzyskane efekty 

 
Już w czasie prowadzonych kontroli wykonano 41 decyzji ustnych, zatem usunięto około 50% 

stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do końca 2013 roku wykonano 
łącznie ponad 85% wszystkich wydanych decyzji i zrealizowano ponad 35% wniosków w wystąpieniach. 

Najczęściej regulowane nieprawidłowości dotyczyły wyposażenia pracowników w środki ochrony 
indywidualnej – półmaski, kombinezony, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej 
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zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, a także wyznaczenia i wygrodzenia strefy prowadzenia prac 
przy usuwaniu płyt azbestowo-cementowych i zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia miejsca 
tymczasowego gromadzenia usuwanego azbestu. 

 

Podsumowanie 
 Dokonując analizy dokumentacji z kontroli oraz danych statystycznych należy stwierdzić,  

że nieprawidłowości dotyczyły głównie małych zakładów zatrudniających do 9 pracowników i wiązały się 
zarówno z nieprowadzeniem wymaganej dokumentacji, jak również nieprzestrzeganiem przepisów oraz 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Poważnym problemem było lekceważenie zagrożenia pochodzącego 
od pyłu azbestu oraz wynikającego z prowadzonych prac na wysokości bez zabezpieczenia. Pracodawcy 
często twierdzili, że mają trudności z interpretacją przepisów oraz wyegzekwowaniem stosowania przez 
pracowników środków ochrony indywidualnej np. podczas wysokich temperatur (zły komfort pracy). Poza 
tym, wypełnienie wszystkich procedur znacznie wydłuża czas realizowanych prac, a tym samym podnosi 
koszty pracy. Jak dało się zauważyć podczas prowadzonych kontroli, w firmach specjalistycznych mających 
wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu prac związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest 
odsetek nieprawidłowości był znikomy.  

Ujawnione podczas kontroli naruszenia przepisów prawa pracy wskazują na potrzebę prowadzenia 
działań informacyjno - prewencyjnych wśród przedsiębiorców, w celu podniesienia ich świadomości na temat 
zagrożeń jakie stwarzają prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.  

 

� Kontrole robót wykonywanych w miejscach ogólnodost ępnych  

 
W ramach czynności kontrolnych inspektorzy pracy okręgu bydgoskiego w 2013 roku reagowali na 

zagrożenia o charakterze publicznym realizując temat „Roboty wykonywane w miejscach 
ogólnodostępnych.” Takich kontroli przeprowadzono 14  u pracodawców zatrudniających 87 pracujących, 
w tym 19 na podstawie umów cywilno-prawnych, jeden podmiot samozatrudniający się oraz 66 
zatrudnionych w ramach stosunku pracy. 

 
Czynności kontrolne prowadzono w firmach  należących do branży( wg 2 znaków PKD): 

• robót budowlanych związanych z budową inżynierii lądowej i wodnej- 5 kontroli 
• robót budowlanych specjalistycznych – 4 kontrole 
• robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków-3 kontrole, 
• wynajem i dzierżawa oraz pozostała działalności  -po 1 kontroli 

 

Przykłady robót stwarzaj ących zagro żenia o charakterze publicznym. 
  

W trakcie kontroli w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 10 stwierdzono nie wygrodzenie i brak 
oznakowania strefy niebezpiecznej przy rusztowaniu metalowym bez pełnej osłony z siatek ochronnych oraz 
nie zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych. Rusztowanie eksploatowano na ogólnie 
dostępnym chodniku przy remontowanym budynku. Prace wykonywało 7 osób, w tym 3 pracowników  i 4 
osoby na podstawie umowy cywilno-prawnej. 
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Brak strefy niebezpiecznej i siatek ochronnych przy rusztowaniu 

przyściennym. 

 
Stan po kontroli. 

  
Podczas kontroli robót drogowych przy rozbudowie ulicy Chodkiewicza na odcinku od 

ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego w Bydgoszczy stwierdzono brak bezpiecznego ciągu komunikacyjnego 
w wydzielonej części chodnika dla przechodniów, brak zastosowania pełnego wygrodzenia koryta drogi, 
niestosowanie się przechodniów do napisów informacyjnych i ostrzegawczych, brak wygrodzenia 
i oznakowania ostrzegawczego robót drogowych. Prace wykonywało 7 pracowników kontrolowanego 
podmiotu oraz firmy podwykonawcze. Wydano 6 decyzji podlegających wykonaniu w ustalonym terminie 
(art.11 pkt1 ustawy o PIP). 

 

 
Udostępnione dla przechodniów przejście wzdłuż 

odcinka remontowanej drogi 

 
Przejście dla pieszych po kontroli. 

  
Inspektor pracy kontrolował prace rozbiórkowe baraków przy ul.M.C.Skłodowskiej 33 w Bydgoszczy. 

Stwierdzono brak wyznaczenia strefy niebezpiecznej podczas prac rozbiórkowych z użyciem koparki, brak 
tablicy informacyjnej, nieodłączenie sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej burzonego 
obiektu, niewyznaczenie miejsc składowania odpadów, brak ładu      i porządku, niezabezpieczenie budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych, brak hełmów ochronnych u 2 pracujących. Prace wykonywały 3 
osoby na podstawie umów cywilno-prawnych oraz 1 pracodawca. W wyburzanym obiekcie zlokalizowano 
także miejsca do spania dla pracujących. Wydano 3 decyzje podlegające wykonaniu w ustalonym terminie 
(art.11 pkt1 ustawy o PIP), 4 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 108 kpa),  1 decyzję 
wstrzymania prac (art. 11 pkt 2 ustawy o PIP), 1 decyzje skierowania do innych prac (art. 11 pkt 2 ustawy o 
PIP). 
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Widok na budynek w trakcie rozbiórki, w którym wykonawca robót budowlanych nie odłączył zasilania elektrycznego, 
instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Udostępniał w zatrudnionym na budowie pomieszczenia higieniczno-sanitarne i pomieszczenie do 

spania. Budynek w toku kontroli posiadał naruszoną konstrukcję nośną. Wstrzymano rozbiórkę obiektu do czasu  odłączenia ww. 
instalacji i opróżnienia obiektu przez pracujących. 

 
  

Inspektor pracy po otrzymaniu informacji o zawaleniu się ściany budynku w Bydgoszczy przy 
ul. Szubińskej podczas wykonywania prac remontowych wszczął czynności kontrolne. Stwierdzono brak 
koordynacji działań i nadzoru przy wykonywaniu prac. Budynek został wyłączony z eksploatacji. Inspektor 
podczas kontroli współpracował z Nadzorem Budowlanym i Policją. Nadzór budowlany ostatecznie 
zdecydował o eksmisji ludności z 3 sąsiadujących ze sobą budynków z uwagi na ich zły ogólny stan 
techniczny. Prace przed rozpoczęciem kontroli wykonywało 2 pracowników. Wydano wystąpienie z 2 
wnioskami.  

  
Podczas kontroli na budowie w Koronowie przy ul.Witosa 1K/2 realizowanej stwierdzono 

pozostawienie otwartej budowy bez nadzoru z możliwością wejścia osób nieupoważnionych przy 
zamieszkałych budynkach wielorodzinnych i czynnym bazarze, brak tablicy informacyjnej i ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz brak koordynowania prac na 
budowie  i zapobiegania zagrożeniom, a także brak pełnego ogrodzenia i oznakowania, niezamknięty 
wzniesiony budynek handlowo-usługowy z niezabezpieczonymi przed upadkiem z wysokości otworami 
okiennymi, otworami technologicznymi, schodami. Prace wykonywały 4 osoby na podstawie umów cywilno-
prawnych. Nawiązano współpracę z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w celu ustalenia 
danych personalnych kierownika budowy, inwestora. Poinformowano Główny Inspektorat Pracy 
Departament Nadzoru i Kontroli o uchybieniach stwierdzonych po stronie kierownika budowy .  

 

 

Pozostawione na niezabezpieczonej budowie ogólnie 

dostępne narzędzia 

 

Niepełne ogrodzenie i otwarte drzwi do budynku 

 

 

niezabezpieczony otwór technologiczny przed upadkiem 

z wysokości na piętrze budynku 

 

Niezabezpieczony otwór okienny przed upadkiem z wysokości na 

piętrze budynku 
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W trakcie kontroli prac ziemnych wstrzymano prace spawalnicze w wykopie z uwagi na brak 
wygrodzenia i nie oznakowanie strefy niebezpiecznej przy wykopach na ulicy Koszarowej i Waryńskiego 
oraz przy eksploatowanym agregacie prądotwórczym na ulicy Waryńskiego w Bydgoszczy. Prace wykonywał 
4 osoby na podstawie umów cywilno-prawnych. Wydano 2 decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności 
(art. 108 kpa), 1 decyzję wstrzymania prac (art. 11 pkt 2 ustawy o PIP) 

 
Przyczyny naruszeń prawa wynikały z braku odpowiedzialności pracodawców  i przedsiębiorców za 

bezpieczeństwo osób trzecich, które mogły mieć dostęp do miejsc realizowania robót budowlanych. 
Pracodawcy wykazywali istotny  brak świadomości ciążących na nich obowiązków.  

 

Uzyskane efekty. 

 
Ogółem wydano 30 decyzji, w tym 29 ustnych  oraz 2 wnioski.  Wydane środki prawne dotyczyły 

111 pracujących. Wydano 14 decyzji podlegających wykonaniu  w ustalonym terminie (art.11 pkt1 ustawy 
o PIP), 11 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 108 kpa),  4 decyzje wstrzymania prac (art. 
11 pkt 2 ustawy o PIP), 1 decyzje skierowania do innych prac (art. 11 pkt 2 ustawy o PIP).  Inspektorzy pracy 
w ramach przeprowadzonych kontroli za 10 wykroczeń nałożyli 3 mandaty   w łącznej kwocie grzywien 
3700,- zł. i zastosowali za 3 wykroczenia 2 środki wychowawcze. Ukarano 2 pracodawców (2500,- zł.) 
i 1 osobę kierującą pracą innych osób u przedsiębiorcy  nie będącego pracodawcą (1200,- zł.). 
Wystosowano pouczenie do 1 pracodawcy i 1 osoby kierującej pracą innych osób u pracodawcy. 
W 2 przypadkach organ Nadzoru Budowlanego wstrzymał wykonywanie robót. W trakcie kontroli inspektorzy 
pracy udzielili 41 porad prawnych, 167 technicznych, 6 dotyczących legalności zatrudnienia.  

Wydane środki prawne w wyniku prowadzonych czynności kontrolnych oraz współdziałanie 
z organami Nadzoru Budowlanego przyniosły natychmiastowe efekty w postaci usunięcia stwierdzonych 
zagrożeń publicznych oraz poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób wykonujących roboty 
budowlane.  

 

Podsumowanie. 
Z dokonanej analizy kontroli prowadzonych w wyniku reagowania na zagrożenia o charakterze 

publicznym wynika, że najczęściej regulowano brak lub niewłaściwe oznakowanie miejsc i strefy 
niebezpiecznej (11 razy), brak zabezpieczenia placu budowy (4), brak nadzoru nad organizacją 
i wykonawstwem  prac szczególnie niebezpiecznych (2), brak zabezpieczenia stanowisk pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych (2). W zakresie eliminacji zagrożeń publicznych zasadna 
jest współpraca z organami nadzoru nad przestrzeganiem prawa, a także podnoszenie świadomości 
pracodawców i przedsiębiorców w zakresie ciążących na nich obowiązków.  

 

C. Kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy  w zakładach nowo powstałych 
 
 Rekontrole 

 
W 2013 roku przeprowadzono 30 kontroli sprawdzających w zakładach nowopowstałych 

kontrolowanych w 2012 roku po raz pierwszy. Celem prowadzonych kontroli było dokonanie sprawdzenia:  
• wykonania wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2012 r. środków prawnych 

(decyzji, wystąpień, poleceń);  
• czy podmioty usunęły ujawnione w toku kontroli przeprowadzonych w 2012 r. uchybienia, do 

czego zobowiązały się w oświadczeniach odebranych przez inspektorów pracy;  
• czy w podmiotach kontrolowanych nie doszło do nowych naruszeń przepisów bhp; zebranie 

informacji o wypadkach przy pracy, które wydarzyły się od czasu poprzedniej kontroli.  
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W wyniku przeprowadzonych kontroli sprawdzających stwierdzono: wykonanie wszystkich 99 decyzji 

wydanych  przez inspektorów pracy ; wykonanie 72 wniosków w wystąpieniach oraz niewykonanie 
8 wniosków w wystąpieniach min. dotyczących poinformowania pracowników o niektórych warunkach 
zatrudnienia, zaprowadzenia ewidencji czasu pracy czy wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. 

W wyniku bieżących kontroli wydano 67 decyzji nakazowych, 3 decyzje płacowe, z których do dnia 
24.02.2014r wykonano 55 decyzji nakazowych, w tym  decyzje wstrzymania prac. Pracodawcy 
poinformowali o wykonaniu 28 wniosków zawartych w wystąpieniach na 46 wniosków wydanych. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: instalacji elektroenergetycznych; 
profilaktycznych badań lekarskich, zabezpieczeń maszyn, braku pomiarów czynników szkodliwych 
i uciążliwych oraz oceny ryzyka zawodowego.  

W co trzecim skontrolowanym zakładzie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, 
a w 3 skontrolowanych zakładach poprzestano na odebraniu oświadczeń o usunięciu nieprawidłowości. 
Powyższe świadczy o skuteczności działań inspektorów podczas kontroli przeprowadzonych w ubiegłym 
roku. Tylko w jednym skontrolowanym zakładzie stwierdzono eksploatację maszyn bez wymaganych 
zabezpieczeń. Pozostałe stwierdzone rażące naruszenia przepisów prawa wynikają z nowego stanu 
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faktycznego powstałego po poprzedniej kontroli np. upłynął terminu przeglądu okresowego, w tym pomiarów 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej lub pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. 
Nadal występują nieprawidłowości proceduralne takie jak brak instrukcji bhp, brak programów szkolenia 
z zakresu bhp. 

W kontrolowanych zakładach miał miejsce tylko jeden lekki wypadek przy pracy, którego przyczyną 
nie było naruszenie przepisów i zasad bhp, lecz czysto techniczna przyczyna jaką było uszkodzenie 
uszczelki pod głowicą silnika napędowego wózka widłowego. 

Kontrole nie wymagały podejmowania działań mających na celu przymuszenie pracodawców do 
przestrzegania przepisów prawa w postaci upomnień, postępowań egzekucyjnych czy  zawiadomienia 
prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Wobec osób nieprzestrzegających przepisów prawa zastosowano jeden środek wychowawczy 
w postaci ostrzeżenia, nałożono 5 mandatów na łączną kwotę 5100 zł. oraz skierowano jeden wniosek do 
Sądu. 

Przeprowadzone kontrole oraz osiągnięte efekty pokazują, że poziom bezpieczeństwa i higieny 
pracy w nowo powstałych zakładach pracy kontrolowanych w 2012 r. znacznie się poprawił. Na uwagę 
zasługuje znaczny spadek wypadkowości z 9 w ubiegłym roku do 1 w okresie po ostatnich kontrolach, co 
świadczy o wzroście świadomości pracodawców i pracowników po roku działalności oraz o skutecznych 
działaniach inspektorów pracy mających na celu doprowadzenie do przestrzegania przepisów prawa pracy, 
w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stwierdzone w czasie obecnych kontroli 
nieprawidłowości wynikają z wyposażania zakładów w nowe maszyny, które najczęściej pochodzą ze 
starych parków maszynowych likwidowanych zakładów pracy oraz z organizowania nowych stanowisk pracy.  

Nieprawidłowości, które wystąpiły w kontrolowanych zakładach są typowe dla małych firm 
nieposiadających własnych służb bhp i komórek kadrowych, co negatywnie wpływa na zapewnienie 
przestrzegania procedur oraz opracowanie wymaganych dokumentów na przykład w zakresie oceny ryzyka 
zawodowego, programów szkoleń z zakresu bhp, analiz stanu bezpieczeństwa. Ponadto powyższe często 
powoduje, że pracodawcy zapominają o upływach terminów badań lekarskich pracowników, szkoleń 
okresowych z zakresu bhp, pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, przeglądów, w tym 
pomiarów instalacji elektrycznych. 

W oparciu o uzyskane wyniki kontroli można stwierdzić, że po roku działalności zakłady, w których 
przeprowadzono rekontrole, w większości można już zaliczyć do grupy zakładów od wielu lat 
funkcjonujących w gospodarce i traktowanie ich w szczególny sposób nie jest uzasadnione. Wskazane jest 
wspomaganie tych pracodawców poprzez zachęcanie  do udziału w organizowanych programach 
prewencyjnych, w tym do udziału w spotkaniach, szkoleniach i konkursach poszerzających wiedzę na temat 
bezpieczeństwa pracy, które organizowane są w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy. 

 
Kontrole 

 
Celem prowadzonych kontroli było:  

• usunięcie nieprawidłowości w wybudowanych, przebudowanych, modernizowanych 
(adaptowanych) obiektach lub pomieszczeniach pracy przez pracodawców 
rozpoczynających działalność lub zmieniających jej miejsce; rodzaj i zakres;  

• dokonanie oceny zapewnienia właściwych warunków pracy pracownikom nowo 
zatrudnionym.  

 
Kontrole 40 przedsiębiorców , którzy rozpoczęli działalność, prowadzono w podmiotach małych 

zatrudniających nie więcej niż 20 pracowników, a w większości przypadków do 9 pracowników. Struktura 
nowo powstałych zakładów wskazuje na to, że są to głównie palcówki handlowe lub zakłady usługowe, co 
spowodowało, że inspektorzy pracy skontrolowali jedynie 4 nowo powstałe bardzo małe zakłady 
produkcyjne. 
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W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono szereg powtarzających się nieprawidłowości  
 

 
 
Jak wynika z przedstawionych danych najwyższy odsetek zakładów nie dokonał oceny ryzyka 

zawodowego związanego z wykonywaną pracą lub ocena ta jest nieadekwatna do występujących zagrożeń. 
w praktyce dokonanie właściwej oceny ryzyka jest jednym z najpoważniejszych problemów, ponieważ 
pracodawcy, a często również osoby wykonujące obowiązki służby bhp nie rozumieją istoty zagadnienia 
i aby zapewnić spełnienie procedur bezkrytycznie wprowadzają w zakładzie  karty oceny ryzyka dostępne na 
rynku bez uwzględniania specyfiki danego zakładu. 

Do najczęstszych przyczyn naruszeń prawa można zaliczyć brak dostatecznej znajomości przez 
pracodawców obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
wyposażania nowo powstałych zakładów w maszyny i urządzenia, które ze względów finansowych są 
nabywane, jako używane, bez oceny czy spełniają wymagania minimalne, brak własnych 
wyspecjalizowanych służb bhp i komórek kadrowych oraz konieczność zapewnienia przestrzegania 
przepisów z innych dziedzin.  
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Zarówno w ocenie pracodawców jak i inspektorów pracy główną przyczyną występujących 
nieprawidłowości był brak doświadczenia spowodowany tym, że większość podmiotów po raz pierwszy 
rozpoczęła działalność gospodarczą związaną z zatrudnieniem pracowników  często nie mając podstawowej 
wiedzy, co do wymagań wynikających z przepisów prawa pracy. Nowi pracodawcy nastawieni przede 
wszystkim na utrzymanie się na rynku  odkładają spełnianie wymogów proceduralnych  z zakresu bhp na 
później. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 185 decyzji nakazowych w tym 
2 decyzje wstrzymania prac, 1 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 18 decyzji opatrzonych rygorem 
natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa, 1 decyzję płacową, 71 wniosków 
w wystąpieniach, 5 poleceń. 

Do końca lutego 2014 roku wykonano: 130 decyzji i 50 wnioski w wystąpieniach. Nie wystąpiły 
przypadki konieczności podejmowania działań mających na celu przymuszenie pracodawców do 
przestrzegania przepisów prawa w postaci upomnień, postępowań egzekucyjnych, zawiadomienia 
prokuratury, pism ostrzegawczych. 

W czasie kontroli inspektorzy pracy udzielili: 114 porad prawnych; 176 z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 18 z zakresu legalności zatrudnienia. 

Wobec osób nieprzestrzegających przepisów prawa: zastosowano 4 środki wychowawcze w postaci 
ostrzeżeń; nałożono 3 mandaty na kwotę łączną 3800 zł.; skierowano 2 wnioski do sądu . 

Podobnie jak w ubiegłym roku zauważono głównie nieprawidłowości proceduralne. Nie odnotowano 
ani jednego wypadku przy pracy. Zauważalne są tendencje pracodawców zakładających przedsiębiorstwa 
do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów skarbowych, organizacji przedsiębiorstwa i wejściem 
na rynek gospodarczy, a  pozostawianie spraw proceduralnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na 
okres późniejszy. 

Przeprowadzone kontrole oraz osiągnięte efekty pokazują, że poziom bezpieczeństwa i higieny 
pracy w nowo powstałych zakładach pracy nie odbiega od standardów występujących w małych zakładach 
działających od dłuższego czasu. Pracodawcy wykonali wszystkie decyzje inspektorów pracy i prawie 
wszystkie zalecenia. w 12 zakładach (26,6%) inspektorzy pracy nie stwierdzili nieprawidłowości, natomiast 
w 7 zakładach (17,5%) ze względu na skalę stwierdzonych nieprawidłowości uznali, że wystarczy 
zastosowanie art. 37a ustawy o PIP w związku, z czym poprzestali na ustnym pouczeniu o sposobach 
zgodnego z wymogami prawa zorganizowania pracy i odebraniu od podmiotu kontrolowanego oświadczenia 
o terminie usunięcia ujawnionych w toku kontroli uchybień. Należy nadmienić, że w kontrolowanych 
zakładach nie miały miejsca wypadki przy pracy, co jest spowodowane głównie strukturą branżową 
kontrolowanych zakładów oraz faktem, że coraz częściej nowi pracodawcy poszukują pracowników 
z doświadczeniem zawodowym.  

Nieprawidłowości o charakterze technicznym powodujące istotne zagrożenia dla zdrowia lub życia 
pracowników stwierdzano w niewielkiej ilości kontrolowanych zakładów i w efekcie zastosowanych przez 
inspektorów pracy środków prawnych zostały niezwłocznie usunięte. Na pewno należy przeprowadzić 
rekontrole tych przedsiębiorców, którzy nie przekazali informacji o realizacji wydanych przez inspektorów 
pracy środków prawnych. 

Usunięcie nieprawidłowości o charakterze proceduralnym, jak na przykład brak programów szkoleń 
z zakresu bhp nie wymaga dużych nakładów finansowych, lecz raczej poszerzenia wiedzy i rozumienia 
problematyki bhp przez pracodawców i dzięki działaniom prawnym, a przede wszystkim profilaktycznym 
inspektorów pracy w niedługiej perspektywie czasu uda się je skutecznie usunąć. 

Ponadto należy zachęcać pracodawców do aktywnego udziału w organizowanych programach 
prewencyjnych, szkoleniach i konkursach dotyczących problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

D. Kontrole przestrzegania przepisów dotycz ących zatrudniania osób niepełnosprawnych  
 
Na terenie działania okręgu jest 118 zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej oraz 

7 zakładów aktywności zawodowej. w roku ubiegłym 12 zakładów utraciło status lub z niego zrezygnowało 
(dla porównania w 2012r. było ich aż 57).  

Okręgowy Inspektor Pracy skierował do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dwa pisma 
o nieprawidłowościach stwierdzonych w czasie kontroli, tj. o zmianach dotyczących spełniania warunków 
określonych w decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej. w jednym przypadku stwierdzono, że 
zakład przestał spełniać wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (pomieszczenia zakładu nie spełniały 
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy). w drugim przypadku ustalono, że pracodawca prowadził 
działalność gospodarczą w miejscach, które nie zostały ujęte w decyzji o statusie zakładu pracy chronionej.  

W 2013r. przeprowadzono 177 kontroli, u 159 przedsiębiorców. Kontrolami objęto pracodawców 
zapewniających warunki pracy chronionej oraz zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne na wolnym 
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rynku pracy. Po raz pierwszy w zakładach prowadzone były kontrolne warunków pracy dla osób 
niepełnosprawnych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą (samozatrudniających się). 

Najwięcej kontroli przeprowadzono w średnich zakładach, tj. zatrudniających od 50 do 249 
pracowników i w nich (w szczególności w zakładach pracy chronionej) stwierdzono najwięcej 
nieprawidłowości. w zakładach tych nastąpiła poprawa w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 
technicznego bezpieczeństwa pracy (wydano o 13% mniej decyzji w porównaniu do roku 2012), przy 
jednoczesnym wzroście o 1/3 uchybień z zakresu prawnej ochrony pracy. 

 
Przykład nieprawidłowo ści dotycz ących stanu technicznego maszyn i urz ądzeń technicznych, 

stwierdzonych podczas kontroli w jednym z zakładów pracy chronionej. 
 

  
prasa mimośrodowa (brak pełnej osłony urządzenie do cięcia drutu (brak pełnej 

koła zamachowego) osłony pasków klinowych) 

 

  
prasa mimośrodowa (brak pełnej osłony prasa mimośrodowa (brak pełnej osłony 

pasków klinowych) pasków klinowych) 
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prasa mimośrodowa (brak pełnej osłony prasa mimośrodowa (osłona pasków 
pasków klinowych koła zamachowego) klinowych koła zamachowego z siatki 

nie zapewniającej ochrony) 

 

 
szlifierka narzędziowa (brak osłony 

przekładni pasowej) 
 
Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp wykazała, że najniższy poziom 

dostosowania do wymogów przepisów prawa dotyczył zagadnień: 
• oceny ryzyka zawodowego (najwięcej nieprawidłowości dotyczyło braku w zakładzie 

udokumentowanej oceny oraz nieuwzględnienia w ocenie ryzyka szczególnych 
uwarunkowań związanych z niepełnosprawnością pracownika), 

• przygotowania pracowników do pracy (nieprawidłowości dotyczyły głównie braku lub 
niewłaściwych szkoleń bhp, w tym najwięcej szkoleń okresowych), 

• urządzeń i instalacji energetycznych (prowadzenie eksploatacji urządzeń i instalacji 
w sposób zagrażający bezpieczeństwu obsługi i otoczenia), 

• zabezpieczenia pracowników przed czynnikami szkodliwymi, niebezpiecznymi i uciążliwymi 
(głównie nie dostarczenie pracownikom odzieży i obuwia roboczego), 

• czasu pracy (najwięcej nieprawidłowości dotyczyło ewidencji czasu pracy, tj. braku ewidencji 
lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny oraz zatrudnianiu pracowników w czasie pracy 
przekraczającym obowiązujący ich wymiar dobowy i tygodniowy), 

• udzielenia pisemnej informacji o niektórych warunkach zatrudnienia (brak informacji lub 
nieprawidłowa informacja). 

 

 Najwyższy poziom dostosowania do wymogów przepisów prawa co roku dotyczy tych samych 
kontrolowanych zagadnień, tj.: wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, udzielania 
zwolnień w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, przystosowania obiektów i pomieszczeń do 
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potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowania oprzyrządowania maszyn do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, transportu. 

 Zdaniem inspektorów pracy przyczyny naruszeń prawa to: nie traktowanie przez pracodawców 
zagadnień bhp na równi z działalnością podstawową, niedostateczna znajomość przepisów prawa, w tym 
bhp przez samych pracodawców, jak i „pracowników średniego nadzoru”, nieumiejętne rozpoznawanie 
zagrożeń lub ich bagatelizowanie, niedbalstwo pracodawców, osób nadzoru, a także często samych 
pracowników. Ponadto pracodawcy jako przyczyny naruszeń prawa podali złą sytuację finansową 
spowodowaną trwających kryzysem ekonomicznym oraz błędne interpretacje przez służby kadrowe 
przepisów prawa pracy, w szczególności dotyczących czasu pracy. 

 Poza działalnością nadzorczo – kontrolną w okręgu podejmowano również szereg działań 
promocyjnym i prewencyjnych związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Prowadzono wykłady, 
szkolenia spotkania dla pracodawców, np. w ramach Małego Festiwalu „Ty i Ja”, tj. imprezy towarzyszącej 
Europejskiemu Festiwalowi Filmowemu Integracja. Nawiązano również ścisłą współpracę z Oddziałem 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, w zakresie realizacji 
postanowień Deklaracji zawartej w maju 2013r. pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy, a prezesem 
Funduszu. 

 
 W wyniku kontroli wydane zostały ogółem 372 decyzje oraz skierowano 161 wniosków i 52 

polecenia. Realizacja decyzji i wniosków wydanych przez inspektorów pracy przyniosła znaczące efekty. 
Dotyczą one m.in. poprawy stanu bhp obiektów i pomieszczeń pracy, likwidacji barier architektonicznych, 
zapewnienia pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, odpowiedniego 
wyposażenia stanowisk pracy. Wzrósł poziom bezpieczeństwa pracy przy użytkowanych maszynach 
i urządzeniach, w tym w związku z wyposażeniem ich w urządzenia ochronne, zapewnieniem skutecznej 
ochrony przed skutkami dotyku bezpośredniego, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, 
odzież i obuwie robocze.  

Działania inspektorów pracy przyczyniły się również do osiągnięcia szczególnych efektów w zakresie 
poprawy przestrzegania przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym dotyczących m.in.: czasu pracy 
(zobowiązano pracodawców do prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz przestrzegania przepisów 
o obowiązujących pracowników niepełnosprawnych norm czasu pracy), wynagrodzeń za pracę (wypłacono 
17 pracownikom należne wynagrodzenie i/lub dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w łącznej 
kwocie 3.760 zł.).  

Dane statystyczne pozwalają stwierdzić, że efektywność podejmowanych przez inspektorów pracy 
działań z roku na rok rośnie. Wykonanych zostało ponad 90% decyzji i blisko 90% wniosków. 

 

E. Bezpiecze ństwo chemiczne  

� W zakładach bran ży naftowej. 
 
W ramach realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z Planem działania PIP w 2013 r., na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzona została jedna wspólna kontrola z przedstawicielami 
Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - obejmująca całokształt 
zagadnień bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska. 

Kontrola ta, przeprowadzona w Bazie Paliw nr 2 Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o. 
w Płocku, zlokalizowanej w Nowej Wsi Wielkiej, miała charakter kontroli weryfikacyjnej, gdyż poprzedzona 
była samokontrolą realizowaną przez pracodawcę w oparciu o listy kontrolne przygotowane wspólnie przez 
trzy wymienione organa kontroli.  

Przeprowadzenie samokontroli było wynikiem ustalonego współdziałania kierownictw przedsię-
biorstw przemysłu naftowego, które wspierają działania Grupy Roboczej Przemysłu Naftowego powołanej 
z inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy. Wynikiem współdziałania było także, przyjęcie założenia, że wyniki 
samokontroli zostaną zweryfikowane przez wspólne kontrole prowadzone przez przedstawicieli PIP, PSP 
i IOŚ. Przeprowadzenie kontroli weryfikacyjnych poprzedzone było spotkaniem roboczym przedstawicieli 
wymienionych organów kontroli, podczas którego dokonano: 

• ustalenia zasad organizacyjnych dot. przebiegu kontroli, w tym jej wspólnego rozpoczęcia, 
a także omówienia wyników dokonanych ustaleń kontrolnych oraz zasad przygotowania 
wspólnego raportu z przebiegu i ustaleń kontrolnych dokonanych przez trzy organa 
kontrolni, 

• wyboru scenariuszy hipotetycznych awarii, jakie mogłyby wystąpić w bazie, celem 
przetestowania wiedzy pracowników obsługi i nadzoru dotyczącej postępowania w takich 
sytuacjach, 
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• wyboru systemów ochronnych zapobiegających awariom przemysłowych lub 
ograniczających skutki zaistnienia takich awarii - celem dokonania praktycznej oceny ich 
działania, 

• uzgodnienia zakresu wspólnych oględzin wybranych węzłów instalacji technologicznej bazy 
paliw dokonywanych w pierwszym dniu kontroli. 

 
Dokonane przez inspektora pracy ustalenia kontrolne dot. ponad 300 zagadnień związanych 

z zakresem działania PIP potwierdziły rzetelność samokontroli przeprowadzonej przez kontrolowany zakład 
pracy. Do najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli dokonanej przez inspektora 
pracy należały: 

• brak dokonania aktualizacji Raportu o Bezpieczeństwie, Wewnętrznego Planu Operacyjno-
Ratowniczego oraz danych do Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego w związku ze 
zmianą prowadzącego oraz kierującego zakładem, wprowadzone zmiany technologiczne, 
techniczne i organizacyjne w bazie, potrzebą wskazania maksymalnej ilości substancji 
niebezpiecznych, jaka może znajdować się na terenie bazy, a także z uwagi na 
reorganizację Zakładowej Służby Ratowniczej oraz potrzebą uwzględnienia wymagań 
wynikających z aktualnej dyrektywy „Seveso”; 

• brak uwzględnienia w ww. dokumentach związanych z zaliczeniem bazy do zakładów 
dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zagrożenia stwarzanego przez 
magazynowane na terenie bazy i wprowadzane, jako komponenty do produktów 
ropopochodnych, substancje uszlachetniające paliwa o właściwościach palnych, których 
szczegółowy skład chroniony jest przez odbiorców w ten sposób uszlachetnianych paliw;. 

• brak zmian oznakowania odpowiednimi znakami identyfikacyjnymi i ostrzegawczymi 
zbiorników magazynowych przeznaczonych i wykorzystywanych przemiennie do maga-
zynowania substancji ropopochodnych klasy i i III (benzyny i olej napędowy) w zależności od 
rodzaju magazynowanych produktów ropopochodnych;  

• uchybienia w zapewnianiu wymaganego stanu zatrudnienia operatorów bazy paliw obsługu-
jących poszczególne zmiany produkcyjne (zwłaszcza w okresie urlopowym i w czasie 
weekendów); 

• nieprawidłowości i braki wymaganych zapisów we wdrażanym przez jednostkę macierzystą 
„podręczniku zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem ludzi w Firmie OLPP Sp. z o.o.”, 
powodujące brak zastąpienia części znaczących dla bezpieczeństwa pracy procedur 
funkcjonujących przed wdrożeniem wymienionego podręcznika oraz brak szeregu zapisów 
szczegółowych wskazujących tok bezpiecznego postępowania w sprawach 
nieuregulowanych w przepisach bhp; 

• uchybienia dotyczące braku umiejscowienia szeregu znaków ostrzegawczych EX 
w nieodpowiednich miejscach, tj. w innych miejscach niż miejsca wstępu do przestrzeni, 
w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu.  

 
Z informacji pracodawcy wynika, że w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych ww. wymienione 

nieprawidłowości zostały wyeliminowane przed zakończeniem 2013r. w końcowej fazie realizacji znajduje się 
także decyzja nakazowa z wcześniejszej kontroli dotycząca wyposażenia kolejowych stanowisk przeładunku 
paliw w system przeciw upadkowy, której realizacja zakończy się z końcem lutego 2014r. Wykonane zostało 
także własne zadanie przedsiębiorstwa dotyczące całkowitej eliminacji górnego nalewu produktów 
naftowych do cystern drogowych.  

Działania prewencyjne polegające na samokontroli poprzedzającej wspólne kontrole prowadzone 
przez PIP, PSP i IOŚ przyczyniły się do wcześniejszego podjęcia przez służby zakładowe wymaganych 
działań mających na celu spełnianie obowiązujących wymagań bezpieczeństwa pracy i permanentnego 
podwyższania poziomu bezpieczeństwa pracy, ale nie wszystkie zainicjowane działania zostały zakończone 
przed rozpoczęciem wspólnej kontroli weryfikacyjnej dokonanej przez trzy organa kontroli. Pomimo tych 
działań, podczas kontroli weryfikacyjnych ujawniono występowanie innych, nie podejmowanych w czasie 
samokontroli, ustaleń związanych z potrzebą dalszego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy, np. 
braku uwzględnienia w dokumentacji zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej dot. 
zagrożeń związanych z komponentami paliw (bioetanol, estry, substancje uszlachetniające) czy 
przemiennym wykorzystywaniem zbiorników magazynowych do magazynowania substancji ropopochodnych 
klasy i i III (benzyny i olej napędowy). Dokonywaniu tego rodzaju ustaleń sprzyjała możliwość bieżącego ich 
analizowania podczas kontroli z przedstawicielami PSP i WIOŚ.  

Celem usprawnienia w przyszłości prowadzenia tego rodzaju kontroli oraz uzyskania 
efektywniejszych działań prewencyjnych, kontrolujący w sporządzonym wspólnie raporcie pokontrolnym 
zasugerowali aby w trakcie przyszłych wspólnych kontroli PIP/PSP/IOŚ prowadzący zakłady dużego ryzyka 
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wniosków przedstawiali informacje z ostatniego przeglądu (analizy) i ćwiczeń WPO-R, a także wnioski 
z przeglądu (analizy) i ćwiczeń ZPO-R zakładu realizowane przez przedstawicieli KW PSP. Sugerowali, aby 
poszerzając działania prewencyjne, kontrolowani pracodawcy zapraszali także na tę część kontroli 
miejscowych władz lokalnych (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta), którym to prowadzący ZDR, w myśl 
art. 261 ust. 5 Prawa ochrony środowiska obowiązany jest przedłożyć informacje na temat środków 
bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii na terenie zakładu. 
Przyczyniłoby się to do poprawy przepływu informacji między uczestnikami takiego spotkania 
i przekazywania stosownych informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym 
terenie, zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Wskazywali także, że istotny dla profilaktyki byłby także udział 
zespołu kontrolnego PIP/PSP/IOŚ w kolejnych ćwiczeniach WPO-R, gdzie ćwiczony byłby scenariusz 
analizowany w trakcie ostatniej wspólnej kontroli tych instytucji, który był symulowany, a który nie mógł być 
realnie ćwiczony, ze względu na konieczność zachowania ciągłości procesu technologicznego 
kontrolowanego zakładu. 

� W zakładach azotowych 
 
W ramach realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z Planem działania PIP w 2013 r., na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadzona została również jedna wspólna kontrola z przedsta-
wicielami Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - obejmująca 
całokształt zagadnień bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska 
w odniesieniu do instalacji stokażu amoniaku w ANWIL S.A. we Włocławku. 

Kontrola ta, także miała charakter kontroli weryfikacyjnej, poprzedzonej po wcześniej przepro-
wadzonej samokontroli realizowanej przez pracodawcę w oparciu o listy kontrolne przygotowane wspólnie 
przez trzy wymienione organa kontroli.  

Także i w tym przypadku przeprowadzenie samokontroli oraz wspólnych kontroli weryfikacyjnych 
PIP, PSP i IOŚ było wynikiem ustalonego współdziałania kierownictw przedsiębiorstw przemysłu 
chemicznego, określonego w deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle chemicznym z dnia 17 października 2013r. 
w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska w przemyśle chemicznym z dnia 17 października 2013r. Wynikiem współdziałania było także, 
przyjęcie założenia, że wyniki samokontroli zostaną zweryfikowane przez wspólne kontrole prowadzone 
przez przedstawicieli PIP, PSP i IOŚ. Również i w tym przypadku przeprowadzenie kontroli weryfikacyjnych 
poprzedzone było spotkaniem roboczym przedstawicieli wymienionych organów kontroli, podczas którego 
dokonano podobnych ustaleń usprawniających przebieg kontroli, jakie poprzedzały kontrolę prowadzoną 
w 2013r. w Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej.  

 
Dokonane przez inspektora pracy ustalenia kontrolne dot. ponad 300 zagadnień związanych 

z zakresem działania PIP potwierdziły rzetelność samokontroli dokonanej przez użytkownika instalacji 
stokażu amoniaku i specjalistyczne służby ANWIL-u. Kontrola weryfikacyjna, m.in. w wyniku ścisłego 
współdziałania trzech organów kontroli oraz wnikliwej weryfikacji każdego kontrolowanego zagadnienia, 
wykazała istnienie nielicznych nieprawidłowości niedostrzeżonych podczas samokontroli. Do 
najistotniejszych nieprawidłowości stwierdzonych przez inspektora pracy należały: 

• niewystarczająca, w ocenie inspektora pracy, wymagająca wszechstronnej analizy, 
efektywność stosowanego systemu ciągłego monitoringu stężeń amoniaku na instalacji 
stokażu amoniaku polegająca na stosowaniu: niewystarczającej ilości detektorów amoniaku 
i użytkowaniu niewielkiej ilości detektorów aktywnych połączonych z systemem blokad 
bezpieczeństwa, które poza sygnalizacją stanu zagrożenia tym czynnikiem powodowałyby 
niezwłoczne wyłączenie instalacji elektroenergetycznej, oświetlenia elektrycznego oraz 
urządzeń elektrycznych w wykonaniu zwykłym;  

• brak wskazania podczas samokontroli niewystarczającego stopnia niezawodności 
sterowania procesem magazynowania i dystrybucji amoniakiem, który winien być 
podniesiony poprzez zdublowanie komputerowego systemu sterowania tym procesem ze 
sterowni instalacji stokażu amoniaku (podobnie jak ma to miejsce w równie niebezpiecznych 
węzłach produkcji amoniaku); 

• niewystarczające zabezpieczenie instalacji stokażu amoniaku przed dostępem osób 
nieuprawnionych do przebywania na terenie stokażu amoniaku, wynikające z ogrodzenia 
tego terenu i kontroli dostępu do tej instalacji tylko z dwóch zamiast z czterech stron tego 
terenu.  

• brak pełnego uwzględnienia w ocenach ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy 
związanych z eksploatacją instalacji stokażu amoniaku wymagań wynikających 
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z obowiązującego przepisu prawnego dot. spełniania minimalnych wymagań bhp dla 
stanowisk pracy, na których występują czynniki chemiczne. 

• brak uzupełnienia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, sporządzonego dla 
instalacji stokażu amoniaku, w części dotyczącej: oceny ryzyka wybuchu, o wskazania 
zastosowanych technicznych i organizacyjnych środków zapobiegania wybuchom (brak 
zapisów dot. zastosowanych środków zapobiegających tworzeniu się atmosfery wybuchowej 
i zapobiegających wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej) oraz wskazania 
dokumentów w których określono terminy dokonywania przeglądów zastosowanych środków 
zapobiegania wybuchom. 

 
W wyniku dokonanych ustaleń kontrolnych inspektor pracy wydał 7 decyzji nakazowych i skierował 

do pracodawcy wystąpienie zawierające 5 wniosków pokontrolnych. Z uwagi na zakończenie kontroli w dniu 
20 listopada br. nie zrealizowano jeszcze dwóch decyzji nakazowych, których termin realizacji upływa 
z dniem 30.06.2014r. Dotyczą one pełnego zabezpieczenia instalacji stokażu amoniaku przed dostępem 
osób nieuprawnionych do przebywania na jej terenie oraz dokonania zabezpieczenia antykorozyjnego 
konstrukcji estakad i kolektorów usytuowanych pomiędzy pompownią amoniaku, a zbiornikiem F1906 
i pompownią tego zbiornika magazynowego. z informacji nadesłanych przez pracodawcę wynika, że 
pozostałe decyzje nakazowe i wszystkie wnioski wystąpienia pokontrolnego zostały już zrealizowane. 

Z ustnych informacji przekazywanych podczas kontroli weryfikacyjnych przez osoby uczestniczące 
w kontroli wynika, że w ramach samokontroli w szeregu przypadkach podjęte zostały działania korygujące 
zapewniające przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa pracy wynikających z obowiązujących przepisów 
i zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska oraz z postanowień objętych systemami zarządzania funkcjo-
nującymi w kontrolowanym zakładzie. Dokonanie samokontroli i zapewnienie realizacji wniosków 
wynikających z jej przeprowadzenia, miało istotny wpływ na ograniczenie liczby uchybień i nieprawidłowości 
stwierdzonych w czasie wspólnej kontroli realizowanej przez trzy organa kontroli państwowe. Miało to także 
wpływ na rodzaj stwierdzanych nieprawidłowości i ich znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
procesowego kontrolowanej instalacji i spełnienia wymagań dot. ochrony środowiska. 

 
Celem usprawnienia w przyszłości prowadzenia tego rodzaju kontroli oraz uzyskania 

efektywniejszych działań prewencyjnych, kontrolujący w sporządzonym wspólnie raporcie pokontrolnym 
zasugerowali podjęcie analogicznych działań jak miało to miejsce w  przypadku kontroli przeprowadzonej 
w zakładzie branży paliwowej. 

 

� W zakładach, w których wyst ępuje atmosfera wybuchowa 

 
Kontrole przeprowadzono w 20 zakładach kontrolowanych w 2012 r., w których stwierdzono 

naruszenie przepisów bhp dotyczących możliwości wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. 
W zakładach tych zatrudnionych było łącznie 2853 pracowników, w tym 627 kobiet i 5 młodocianych 

oraz 104 osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych. Kontrolą objęto łącznie 74 miejsca, 
gdzie istniała możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, w których wykonywało pracę 209 pracowników 
i 2 osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Kontrole przeprowadzano w zakładach 
różnych branż, w których eksploatowano malarnie i lakiernie oraz stanowiska malowania natryskowego przy 
wykorzystaniu farb rozpuszczalnikowych i proszkowych, a także  w zakładach zajmujących się rozlewem 
gazu płynnego do butli stalowych, produkcją wyrobów z żywic poliestrowych, w oczyszczalniach ścieków 
oraz innych zakładach produkcyjnych (cukrowania, produkcja rozcieńczalników i lakierów). 

We wszystkich zakładach dokonano ocen ryzyka wystąpienia w atmosfery wybuchowej obejmującej 
łącznie 72 stanowiska pracy. Kontrolowane dokumentacje były opracowane w sposób kompleksowy 
i spełniały wymagania przepisów. Brak nieprawidłowości w zakresie sporządzania kart oceny ryzyka 
związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej wskazuje, że pracodawcy po kontrolach 
przeprowadzanych w 2012 r. poszerzyli znajomość przedmiotowej problematyki, co pozwoliło na prawidłową 
ocenę działań w tym zakresie podejmowanych w ich imieniu przez osoby zajmujące się w zakładzie 
zagadnieniami związanymi z zagrożeniami pożarem i wybuchem.  

Badając realizację obowiązku sporządzania dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem 
stwierdzono, że wszystkie kontrolowane podmioty wywiązały się z tego obowiązku, jednak w niektórych 
przypadkach występowały braki w informacjach, które winny być zamieszczane w tych dokumentach. 

W 3 zakładach nie wskazano w dokumentach zabezpieczenia przed wybuchem terminów 
dokonywania przeglądów stosowanych środków ochronnych, nie  uwzględniono w nich również wymogów 
dotyczących określenia, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców, w tym 
samym miejscu pracy: środków ochronnych, zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę 
odpowiedzialnego za miejsce pracy, celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania. 
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W 4 przypadkach stwierdzono brak oświadczenia (deklaracji) pracodawcy, z którego winno wynikać, 
że: miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane 
i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie, urządzenia spełniają 
wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, została dokonana ocena 
ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej. 

Ustalenia wykazały, że najczęściej występujące nieprawidłowości to: brak przeglądu stosowanych 
technicznych środków ochronnych zgodnie z terminem zapisanym w dokumencie zabezpieczenia przed 
wybuchem, braki oznakowania znakiem ostrzegawczym „EX” miejsc wstępu do przestrzeni, w których 
istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu - 
problem dotyczył 8 z 58 kontrolowanych przestrzeni, niewłaściwy dobór kategorii urządzeń i systemów 
ochronnych do właściwej strefy zagrożenia wybuchem.  

Dokonane podczas kontroli ustalenia wskazują, że w większości kontrolowani pracodawcy 
zapewniali stosowanie wymienionych w dokumentach zabezpieczenia przed wybuchem, techniczne 
i organizacyjne środki zapobiegające zaistnieniu wybuchu.  

 
 

W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli wydanych zostało 40 decyzji nakazowych, w tym 7 
w formie pisemnej. Wśród decyzji pisemnych 4 opatrzone  zostały rygorem natychmiastowej wykonalności 
(art. 108§1 kpa). Podczas kontroli nie stwierdzono rażących naruszeń prawa. Do pracodawców skierowano 
7 wystąpień pokontrolnych zawierających łącznie 14 wniosków.  

W jednym przypadku wystąpiło nie wykonanie decyzji inspektora pracy dotyczącej zagadnień 
związanych z występowaniem w środowisku pracy zagrożenia atmosferą wybuchową, a wydanej podczas 
kontroli w 2012 r. Dotyczyło to wykonania badań i pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych 
w pomieszczeniach lakierni, magazynu lakierów i rozcieńczalników. Powyższy fakt skutkował wszczęciem 
postępowania w sprawie popełnienia wykroczenia. 

Na podstawie wyników kontroli sprawdzających oraz informacji o realizacji decyzji i wniosków 
pokontrolnych przesyłanych przez pracodawców ustalono, że wyeliminowano nieprawidłowości dotyczące 
m.in. braku: 

• spisu stwarzających zagrożenie substancji i mieszanin stosowanych 
• aktualnych kart charakterystyki używanych substancji niebezpiecznych, 
• stosowania przez pracodawcę wymienionych w dokumencie zabezpieczenia przed 

wybuchem technicznych i organizacyjnych środków ochronnych oraz dokonywania 
przeglądów stosowanych technicznych środków ochronnych, 

• oznakowania znakiem ostrzegawczym „Ex” miejsc wstępu do przestrzeni, w których istnieje 
możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających bezpieczeństwu 
i zdrowiu, 

• wydawania pisemnych instrukcji wykonywania prac w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem, 

• wyposażenia osób pracujących w miejscach pracy, w których może wystąpić atmosfera 
wybuchowa w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu, w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronną antyelektrostatyczną oraz stosowania tych 
środków przez pracowników. 
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Przeprowadzone kontrole ujawniły bardzo zróżnicowany stan przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa pracy w miejscach, w których może występować atmosfera wybuchowa. Należy przyznać, 
że nastąpiła znaczna poprawa w stosunku do roku poprzedniego. Przeprowadzane wówczas kontrole 
uświadomiły pracodawcom, że występują w ich zakładach zagrożenia, które bagatelizowali lub nie zdawali 
sobie sprawy z  możliwych skutków ich aktywizacji. 

� W zakładach, w których wyst ępują substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub  

procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub  mutagennym 
 
Kontrolą objęto dwie grupy zakładów, w których występują zagrożenia związane z możliwością 

wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej oraz w których występują substancje chemiczne, 
ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.  

Kontrole przeprowadzono w 20 zakładach, w tym w 14, w których występują zagrożenia związane 
z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej oraz w 7, w których występują substancje 
chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 
Wśród nich znalazły się 4 zakłady zakwalifikowane do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej. 

W zakładach objętych kontrolą zatrudnionych było łącznie 5.127 pracowników, w tym 1.598 kobiet, 
56 osób niepełnosprawnych, 1 pracownik młodociany oraz 139 osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych.  

Kontrolą objęto zakłady, w których w kontakcie z czynnikami chemicznymi o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym zatrudnionych było 1010 pracowników, z czego 244 to kobiety. Nie wykazano, aby 
w kontakcie z czynnikami chemicznymi zatrudnieni byli pracownicy młodociani.   

W 3 z 20 zakładów poddanych kontroli stwierdzono brak dokonania oceny ryzyka zawodowego 
uwzględniającego zagadnienia związane z zagrożeniami czynnikami chemicznymi, a w kolejnych 
8 zakładach oceny takie zostały wykonane wadliwie. w zakładach tych przeprowadzono ogólne oceny ryzyka 
na stanowiskach pracy, nie uwzględniając wymagań jakie winny spełniać takie oceny wykonywane dla 
stanowisk, na których występują czynniki chemiczne.  

Rozpoznając stan działań technicznych i organizacyjnych podejmowanych przez pracodawców 
zmierzających do eliminowania lub ograniczania do minimum ryzyka zawodowego wynikającego z pracy 
z czynnikiem chemicznym stwarzającym zagrożenie stwierdzono, że w jednym z zakładów, w okresie od 
2007 r. nie podejmowano tego rodzaju działań, poza wycofaniem w 2011 r. (po wypadku przy pracy) 
z produkcji chlorku metylenu. w 4 zakładach działania te nie realizowane były w sposób kompleksowy 
wynikający z przedstawionej dokumentacji.   

Uchybienia w działaniach organizacyjnych podejmowanych przez pracodawcę zmierzających 
do eliminowania lub ograniczenia ryzyka wynikającego z pracy z czynnikiem chemicznym stwierdzono 
w 4 zakładach, a dotyczyły one m.in.: braku procedur wydawania, ewidencjonowania i dokumentowania 
wystawianych pisemnych zezwoleń na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych. 

W toku prowadzonych kontroli sprawdzano obowiązek przeprowadzania badań i pomiarów 
czynników chemicznych w środowisku pracy. Sprawdzeniu poddano 48 stanowisk pracy. Brak aktualnych 
pomiarów stężeń chemicznych substancji niebezpiecznych stwierdzono w przypadku 8 zakładów (14 
stanowisk pracy). Ustalenia wskazują, że w czasie uruchamiania produkcji w zakładach produkcyjnych nie 
dokonuje się wymaganego szczegółowego rozpoznania źródeł emisji czynnika chemicznego oraz warunków 
wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom 
narażenia na oddziaływanie tych czynników, co powinno być podstawą do wskazania czynników 
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szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, dla których winny być dokonywane badania i pomiary. Liczba 
i miejsca dokonywania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wskazują, że dokonywanymi 
pomiarami nie obejmowano wystarczającej liczby stanowisk pracy i nie dokonywano takich pomiarów przy 
wszystkich pracach, które stanowić mogą źródło ich powstawania. Na stanowiskach pracy objętych 
pomiarami zatrudnionych było 125 pracowników. Wykazano również, że badania i pomiary przeprowadzane 
były nieterminowo. 

Stwierdzone nieprawidłowości wskazują na brak dostatecznej wiedzy pracodawców, umożliwiającej 
prawidłową identyfikację czynników chemicznych występujących na stanowiskach pracy, w szczególności 
gdy trzeba je wytypować w celu przeprowadzenia badań i pomiarów. Pracodawcy wskazują również na duże 
koszty przeprowadzania takich badań. 

W jednym kontrolowanym zakładzie nie opracowano spisu substancji i mieszanin niebezpiecznych, 
a w 6 przypadkach nie były one aktualne i nie zawierały wszystkich stosowanych chemikaliów. 

Kontrola kart charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych wykazała brak pozyskania 
przez pracodawców 5 kart charakterystyki. W 14 przypadkach karty charakterystyki nie były aktualne 
i pochodziły z lat 2007-2010 , nie były bieżąco aktualizowane. 

Dokonane ustalenia wskazują, że w 2 zakładach pracodawcy nie zapewnili sporządzenia wykazu 
prac szczególnie niebezpiecznych. W 4 przypadkach wykaz ten nie zawierał wszystkich rodzajów prac, które 
można by zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych. 

Kontrola oznakowania pojemników operacyjnych i zbiorników z niebezpiecznymi substancjami i ich 
mieszaninami w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację wykazała, że w trzech zakładach 
opakowania transportowe stosowanych surowców nie posiadały wymaganego oznakowania pozwalającego 
na identyfikację wraz z oznakowaniem ostrzegawczym. Pojemniki operacyjne nie były zakrywane pokrywami 
uniemożliwiającymi odparowywanie ich zawartości do środowiska pracy, duża ilość z nich nie posiadała 
takich pokryw i nie były one oznakowane trwałymi znakami identyfikacyjnymi i ostrzegawczymi. 

  
 

Wydane instrukcje  zawierały informacje o stosowanych surowcach i ich szkodliwym oddziaływaniu 
na pracowników zakładu oraz o stosowanych środkach zapobiegawczych, o właściwościach produkowanych 
wyrobów i szkodliwości związanych z ich wytwarzaniem oraz obowiązkach pracowników wynikających 
z występujących zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych. Zapisy zawarte w nich były w wielu przypadkach 
rozbieżne z zapisami zawartymi w innych instrukcjach i procedurach postępowania. Rozbieżności te dotyczą 
np.: rodzaju stosowanych surowców do produkcji, stosowanych środkach zapobiegawczych oraz  
częstotliwości poddawania pracowników okresowym badaniom lekarskim. Instrukcje te niewątpliwie 
wymagały aktualizacji. 

Wśród kontrolowanych zakładów w 14 z nich występowały zagrożenia związane z możliwością 
wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. Najczęstsze uchybienia dotyczyły: 

• braku lub błędnie  wykonanej oceny ryzyka wystąpienia w miejscach pracy atmosfery 
wybuchowej, 

• braku dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem lub nieuwzględnienie w nim wymaganych 
opisów stosowanych środków ochronnych, brak wskazania terminów dokonywania 
przeglądów stosowanych środków ochronnych lub miejsca zapisu takich terminów w innych 
dokumentach (harmonogramy, instrukcje, procedury, itp.).  

• braku wyposażenia osób pracujących w miejscach pracy, w których może wystąpić atmosfera 
wybuchowa w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej, w tym ochronną odzież antyelektrostatyczną. 
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W jednym zakładzie pracodawca nie zapewnił dokonania oceny ryzyka wybuchu i sporządzenia 
dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Pomimo braku 
zapewnienia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem stosowano środki techniczne i organizacyjne 
zapobiegające możliwości zaistnienia pożaru i wybuchu. Dotyczy to zwłaszcza zapewnienia ciągłej 
wentylacji stanowisk pracy w pomieszczeniach i strefach, w których występować może atmosfera 
wybuchowa, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, eliminacji źródeł zapłonu, wydania 
instrukcji bezpiecznego wykonywania prac.  

   
 
W czasie kontroli stwierdzono brak oznakowania znakiem ostrzegawczym „EX” miejsc wstępu 

do przestrzeni, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu - problem dotyczył 10 z 61 kontrolowanych przestrzeni, w których może 
występować atmosfera wybuchowa oraz 11 przestrzeni, które oznakowano nieprawidłowo.  

W ramach prowadzonych działań kontrolą objęto również 7 zakładów, w których występują 
substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym. Badając realizację obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej w występowaniem 
czynników rakotwórczych lub mutagennych, stwierdzono że poza jednym pracodawcą, pozostali wywiązali 
się z tego obowiązku.  Ustalono, że na działanie czynnika rakotwórczego – benzenu narażone łącznie są 
3 osoby, w tym 2 kobiety. 

Pracodawca nie opracował i nie przekazał właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi 
sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy  informacji o substancjach i mieszaninach, 
czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Nie prowadzono także 
rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z czynnikami lub 
procesami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz brak rejestru pracowników narażonych na 
działanie w/w substancji i procesów. 

Ustalono, że w kontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie 971 osób narażonych 
na czynniki chemiczne, w tym 14 osób (w dwóch zakładach) pracowało w warunkach przekroczenia norm 
higienicznych. Spośród nich 314 osób zatrudnionych było w narażeniu na czynniki chemiczne 
sklasyfikowane jako rakotwórcze.   

Jak wykazały kontrole w zakładach zatrudnionych było łącznie 98 osób narażonych na pyły, w tym 
9 osób (w 1 zakładzie) pracowało w warunkach przekroczenia norm higienicznych.  Pyły te nie były 
sklasyfikowane jako działające rakotwórczo. 

Z zapisów zawartych w przedstawionych kontrolującym rejestrach wypadków przy pracy i zdarzeń 
potencjalnie wypadkowych wynika, że zakładach objętych kontrolą w latach 2010-2012 zarejestrowano 
łącznie 223 wypadki przy pracy. Wśród tych zdarzeń wypadkowych nie było wypadków śmiertelnych ani 
powodujących ciężkie uszkodzenie ciała. Zarejestrowano jeden zbiorowy wypadek przy pracy powodujący 
czasową niezdolność do pracy. 

Wśród zarejestrowanych wypadków 3 z nich były związane z występującymi w zakładach 
czynnikami chemicznymi lub pyłami oraz 1 związany z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
wybuchowej.  
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W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli wydano 138 decyzji nakazowych, w tym 102 w formie 
pisemnej. Podczas kontroli stwierdzono rażące naruszenia prawa, co skutkowało wydaniem decyzji 
wstrzymania robót i skierowania pracowników do wykonywania innych prac. Było to wstrzymanie eksploatacji 
urządzenia elektrycznego i skierowanie do innych prac 2 pracowników do czasu wyposażenia i zapewnienia 
stosowania obuwia o właściwościach antyelektrostatycznych. w tych dwóch przypadkach wobec osób 
odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie przepisów bhp zastosowano postępowanie mandatowe. 
Do pracodawców skierowano 6 wystąpień pokontrolnych zawierających łącznie 25 wniosków.  

Na podstawie informacji nadesłanych przez kontrolowanych pracodawców ustalono, że wg stanu na 
koniec grudnia 2013 r. pracodawcy zapewnili wykonanie 44 z 102 wydanych decyzji nakazowych w formie 
pisemnej. Zrealizowano także 36 decyzji ustnych wydanych w czasie prowadzenia kontroli oraz 4 decyzje 
z rygorem natychmiastowej wykonalności. Pracodawcy poinformowali o realizacji 11 z 25 wniosków 
zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.  

Przeprowadzone kontrole ujawniły bardzo zróżnicowany stan przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa pracy w miejscach, w których występują niebezpieczne czynniki chemiczne. Za wysoki 
uznać należy odsetek zakładów objętych kontrolą, w których pracodawcy nie zapewnili sporządzenia 
dokumentów oceny ryzyka zawodowego uwzględniającego zagrożenia czynnikami chemicznymi. 
Nieprawidłowości te występowały w zakładach bez względu na wielkość zatrudnienia.  

Problemy sprawiały pracodawcom zagadnienia związane z poprawnym sporządzeniem 
kompleksowej oceny ryzyka zagrożenia wybuchem oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, 
a także wdrożenie do stosowania wszystkich postanowień zawartych w tych dokumentach oraz jak 
wykazano w czasie kontroli stosowanie właściwej odzieży i obuwia w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem.  

W niewielkim stopniu stwierdzono nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy 
w zakładach, gdzie występują substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 
Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono tylko w jednym zakładzie. 

� Kontrole problematyki REACH i CLP 

 
Celem kontroli było dokonanie oceny wypełniania przez pracodawców – dalszych użytkowników 

chemikaliów obowiązków nałożonych przez unijne rozporządzenia dotyczące chemikaliów, 
tj.: rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz 
rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP). 

Do kontroli wytypowano 5 zakładów, których głównym przedmiotem działalności jest produkcja 
wyrobów z tworzyw sztucznych, o zróżnicowanej wielkości zatrudnienia (1 z zatrudnieniem do 9 osób, 
1 z 10-50 osób i 3 z zatrudnieniem 51-250 osób). Substancje i mieszaniny chemiczne stosowano w nich 
głównie w procesach produkcji laminatów poliestrowych, żywic alkidowych, dyspersji wodnych, 
w technologiach malowania natryskowego, nadruków techniką offsetową i do mycia form. 
w skontrolowanych zakładach używano ogółem ok. 100 różnych substancji i mieszanin niebezpiecznych 
(stwarzających zagrożenie), w tym toksyczne, szkodliwe, żrące, drażniące, łatwopalne i utleniające. 

Najczęściej wyst ępuj ące nieprawidłowo ści i ich przyczyny 

Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były nieaktualność spisu substancji i mieszanin 
niebezpiecznych oraz nieuwzględnianie wymagań dotyczących oznakowania CLP w dokumentacji 
zakładowej, tj. w instrukcjach i programach szkoleń . Stan taki ujawniono we wszystkich 5 zakładach. 
Problemem w 60% objętych kontrolą zakładów było posiadanie nieaktualnych albo pochodzących od innych 
dostawców kart charakterystyki mieszanin niebezpiecznych, niewłaściwe oznakowanie magazynów i miejsc 
składowania, wadliwość instrukcji magazynowania oraz niewłaściwy dobór albo brak środków ochrony 
indywidualnej oczu i twarzy. Wysoki był również odsetek zakładów, w których pracodawcy nie udostępnili 
pracownikom do stałego korzystania instrukcji bhp dotyczących postępowania z występującymi na 
stanowiskach pracy materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi i nie zapewnili prawidłowego wyposażenia 
magazynów z chemikaliami (40%). 

Zdaniem większości z kierujących przedsiębiorstwami, stwierdzone naruszenia prawa wynikały 
głownie z nieznajomości przez nich szczegółowych przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
stosowaniu substancji i preparatów chemicznych. Właściciele mniejszych kontrolowanych zakładów 
twierdzili, że o rozporządzeniach REACH i CLP ogólnie słyszeli, ale nie mieli potrzeby, aby poznawać ich 
szczegóły. w dużych zakładach znajomość rozporządzenia przez wyznaczone osoby nadzoru była na 
zdecydowanie wyższym poziomie. Zdaniem wszystkich, przepisy o stosowaniu substancji chemicznych są 
niejasne, trudne w praktycznym stosowaniu. 
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W ocenie inspektorów pracy przyczynami stwierdzanych nieprawidłowości jest tylko formalne 
i niedostateczne przygotowanie pracowników służby bhp do wykonywania ciążących na nich obowiązków 
w zakresie rozpoznawania zagrożeń chemikaliami, a niekiedy również zwykłe lekceważenie tych 
obowiązków. Nie można pominąć, że stwierdzone nieprawidłowości nie wynikały z braku środków 
finansowych lecz z lekceważenia przepisów prawa, braku nadzoru i nieskuteczności kontroli wewnętrznej. 

Działania prewencyjne  

Pracodawcom oraz osobom odpowiedzialnym za bezpieczną organizację pracy w kontrolowanych 
zakładach udzielono ogółem 40 porad, w tym 12 porad prawnych i 25 porad w zakresie technicznego 
bezpieczeństwa pracy, min. przy magazynowaniu środków chemicznych, rozporządzenia REACH, kart 
charakterystyki, zasad dokonywania ocen ryzyka zawodowego, badań i pomiarów czynników szkodliwych, 
wymagań dla instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Przekazano do wykorzystania opracowane przez 
GIP poradniki „Czynniki chemiczne” i „Ocena ryzyka zawodowego”, zawierający podstawowe informacje 
o obowiązkach pracodawcy, w tym zapisanych w rozporządzeniach REACH i CLP. Skierowano 2 pisma: do 
PWIS w Olsztynie i PWIS w Poznaniu, zawiadamiające o nieprawidłowych, niezgodnych z CLP - etykietach 
na opakowaniach 2 chemikaliów stwarzających zagrożenie, dostarczonych do kontrolowanych zakładów 
przez dostawców. 

W ramach seminarium „Nanomateriały a bezpieczeństwo pracy” zorganizowanego w siedzibie OIP 
w Bydgoszczy omówiono wymagania bhp przy stosowaniu nanomateriałów ze szczególnym uwzględnieniem 
rozporządzeń REACH i CLP. w seminarium wzięło udział 21 osób: inspektorzy pracy, przedstawiciele 
Stowarzyszenia Ochrony Pracy, pracodawcy, służby bhp, w tym etatowi i prowadzący usługi dla małych 
zakładów. 

Zastosowane środki prawne  

W wyniku kontroli wydano ogółem 37 decyzji tematycznych, w tym 20 na piśmie. Skierowano do 
pracodawców 5 wystąpień, zawierających 15 wniosków tematycznych. w toku kontroli pracodawcy wykonali 
17 decyzji ustnych. Do końca roku przeprowadzono kontrole sprawdzające we wszystkich 5 zakładach. w ich 
wyniku stwierdzono wykonanie 19 decyzji pisemnych i 12 wniosków. 

Uzyskane efekty  

Już w czasie przeprowadzonej kontroli przedsiębiorstw wyeliminowano wiele zagrożeń 
wypadkowych i chorobowych poprzez realizację wydanych decyzji ustnych, które dotyczyły przede 
wszystkim: 

• zaktualizowania spisów i uzyskania od dostawców aktualnych kart charakterystyki 
stosowanych substancji i mieszanin - we wszystkich zakładach; 

• uzupełnienia w 2 zakładach etykiet na 3 opakowaniach z niebezpiecznymi chemikaliami, 
sprowadzonymi z zagranicy przez kontrolowanych bez pośrednictwa dostawców – 
o tłumaczenia zwrotów H, P w języku polskim; 

• oznakowania ostrzegawczymi piktogramami magazynów lub zbiorników magazynowych – 
w 3 zakładach. 

Uwzględniając wyniki kontroli sprawdzających realizację decyzji i wniosków na piśmie można 
stwierdzić, że nastąpiła już poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu niebezpiecznych 
chemikaliów we wszystkich skontrolowanych zakładach, np.: 

• w 2 zakładach dostosowano magazyny chemikaliów do obowiązujących wymogów 
w zakresie stanu podłóg, wyposażenia w wentylację, instalację wodociągową, umywalkę, 
natrysk ratunkowy i oczomyjkę; 

• w 3 zakładach pracujący z niebezpiecznymi chemikaliami otrzymali chemicznie szczelne 
okulary; 

• w 3 zakładach opracowano i udostępniono pracownikom instrukcje magazynowania 
chemikaliów a w 2 instrukcje bhp stosowanych procesów technologicznych 
z uwzględnieniem informacji z kart charakterystyki; 

• w 4 zakładach w dokumentacjach zakładowych uwzględniono informacje o nowych 
zasadach oznakowania opakowań z niebezpiecznymi chemikaliami. 

Podsumowanie   

Przeprowadzone kontrole stanowiły kontynuację realizacji podobnych zadań z lat ubiegłych. Szósty 
rok z rzędu prowadzono je z uwzględnieniem przygotowania pracodawców – dalszych użytkowników do 
zagadnień ujętych w rozporządzeniach REACH i CLP. Objęły one kolejną wybraną branżę, w której 
występują czynniki chemiczne. Wyniki kontroli w skali okręgu wskazują, że wybór branży do kontroli był 
trafny. w roku 2013 podczas kontroli ujawniono i wyeliminowano podobną liczbę nieprawidłowości, jak 
w roku 2012. w zakładach większych stwierdzano liczbę nieprawidłowości porównywalną do stwierdzanych 
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w zakładach małych. Kontrolowani pracodawcy w dalszym ciągu nie posiadają niezbędnej wiedzy 
o przepisach zawartych w obu rozporządzeniach. 

Wnioski   

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę rutynowych kontroli pracodawców - dalszych użytkowników 
substancji i preparatów chemicznych w zakresie zagadnień, w których od lat stwierdza się powtarzalne, 
dominujące nieprawidłowości. Niezbędne jest również prowadzenie przez PIP takich działań prewencyjnych, 
jak popularyzacja metod przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego z pełnym uwzględnieniem czynników 
chemicznych i metod zarządzanie tym ryzykiem. w 2014 r. pomocą w tym zakresie byłoby wydanie 
kolejnego, poradnika dla pracodawców stosujących chemikalia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
z nowymi wymaganiami, dotyczącymi ich klasyfikacji, znakowania i pakowania.  

Brak dostatecznej wiedzy pracodawców i kadry kierowniczej oraz specjalistów ds. bhp 
obsługujących małe i średnie zakłady w zakresie bezpiecznego stosowania substancji i preparatów 
chemicznych - to w dalszym ciągu podstawowa przyczyna stwierdzanych uchybień. Ważne jest zatem 
promowanie tej problematyki poprzez dystrybucję broszur, ulotek i organizację kolejnych spotkań i paneli 
dyskusyjnych, w szczególności dla służb bhp. 

 

F. Wymagania zasadnicze i minimalne dotycz ące bezpiecze ństwa wyrobów ju ż 
użytkowanych oraz wprowadzonych do obrotu i oddawanyc h do u żytku 
 

Zasadniczym celem prowadzonych kontroli w zakresie nadzoru rynku było dokonanie oceny 
spełniania zasadniczych wymagań dotyczących środków ochrony indywidualnej w szczególności ochrony 
narządu słuchu oraz zasadniczych i minimalnych wymagań dotyczących maszyn.  

Dodatkowo w toku prowadzonych kontroli podejmowano działania profilaktyczno – informacyjne 
skierowane do pracodawców i pracowników nadzoru. 

W ramach tematu dokonano oceny: 
− spełniania wymagań zasadniczych i minimalnych dla maszyn do obróbki drewna, 
− spełniania wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej słuchu, 
− nowych maszyn, urządzeń, środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów pirotechnicznych 

w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi – działania realizowane w ramach 
nadzoru rynku w trakcie kontroli:  

• związanych z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych – podtemat A, 
• sprawdzających w związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów – podtemat B, 
• w innych przypadkach – podtemat C. 

 
� Spełnianie wymaga ń zasadniczych i minimalnych dla maszyn do obróbki d rewna 

 
Inspektorzy Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy przeprowadzili 28 kontroli w toku, 

których ocenili spełnienie wymagań zasadniczych dla 35 maszyn do obróbki drewna. 
Kontrolą, według wytycznych do realizacji tematu objęto: 

• 16 (57,14%) pracodawców zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 
• 6 (21,43%) pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 
• 6 (21,43%) pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

W toku kontroli inspektorzy pracy ocenili spełnianie wymagań zasadniczych dla 35 maszyn do 
obróbki drewna wyprodukowanych po 01.05.2004 r. Oceny spełnienia wymagań zasadniczych dokonano na 
podstawie postanowień dyrektywy nr 98/37/WE lub dyrektywy nr 2006/42/WE. Inspektorzy pracy stwierdzili, 
że 24 maszyny spełniały wymagania zasadnicze, a 11 maszyn nie spełniało wymagań zasadniczych. 

Zasadniczych wymagań nie spełniało 7 maszyn wyprodukowanych przez producentów polskich oraz 
4 maszyny wyprodukowane przez producentów z krajów Unii Europejskiej, tj. Włoch i Austrii. Dla 4 maszyn 
podjęte zostały dobrowolne działania naprawcze zakończone na etapie kontroli, w wyniku których 
dostosowano oceniane maszyny do wymagań zasadniczych. 

W 1 przypadku Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy wszczął postępowanie w ramach nadzoru 
rynku, a w 6 przypadkach przekazał dokumentację do innych Okręgowych Inspektoratów Pracy w celu 
wszczęcia postępowania według właściwości miejscowej producenta, importera lub upoważnionego 
przedstawiciela producenta.  

Najczęściej powtarzającymi się niezgodnościami maszyn z wymaganiami zasadniczymi było: 
• nieprawidłowa deklaracja zgodności – 6 maszyn, 
• brak deklaracji zgodności – 5 maszyn, 
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• brak oznakowania CE – 3 maszyny, 
• nieprawidłowa zawartość instrukcji – 3 maszyny, 
• nieprawidłowe oznakowanie CE – 2 maszyny, 
• nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania – 1 maszyna, 
• brak lub niewłaściwe oznakowanie – identyfikacja, piktogramy itp. – 1 maszyna. 

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że w kontrolowanych zakładach w latach 2010 – 2012 zaistniały 
ogółem 23 wypadki przy pracy, w tym 4 wypadki (17,40% ogółu) związane były bezpośrednio z eksploatacją 
maszyn do obróbki drewna. Nie zanotowano w tym okresie wypadków ciężkich, śmiertelnych 
i zbiorowych. Ponadto z ustaleń dokonanych w czasie prowadzonych kontroli wynikało, że tylko 1 wypadek 
(który miał miejsce w 2013 r.) związany był z nieprawidłowo działającą maszyną, a pozostałe wypadki miały 
swoje przyczyny w działaniu operatorów. 

Kontrole sprawdzające oraz podjęte przez inspektorów pracy działania profilaktyczne doprowadziły 
do wyeliminowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zasadniczymi. 

Spełnianie wymaga ń minimalnych 
W 2013 roku przeprowadzono 40 kontroli u 40 podmiotów, w których eksploatowane były łącznie 

264 maszyny do obróbki drewna. 
Kontrolą objęto ogółem 40 pracodawców, w tym: 

• 18 zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 
• 16 zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 
• 5 zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 
• 1 zatrudniający powyżej 250 pracowników. 

Liczbę skontrolowanych maszyn oraz liczbę maszyn, przy których stwierdzono braki lub/i uchybienia 
według podziału na badane zagadnienia przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Liczba maszyn do obróbki drewna użytkowanych w kontrolowanych 

zakładach  
359 

Lp. 

Badane zagadnienie 

 

maszyny do obróbki drewna 

Liczba 

zbadanych 

Stwierdzono 

Brak 
Niewypełnianie 

w całości wymaganego 
obowiązku 

w odniesieniu do 
badanych przypadków  

Uchybienia 

1 Ocena minimalnych wymagań maszyn do obróbki drewna 

zbadanych przez pracodawcę  
264 105 64 

2 Dostęp pracowników do instrukcji użytkowania maszyny  252 13 10 

3 Ocena minimalnych wymagań maszyn do obróbki drewna 

zbadanych przez inspektora pracy 
180 20 74 

4 Wyposażenie maszyny w łatwo rozpoznawalne urządzenia służące 

do odłączania od źródeł energii 
168 6 3 

5 Osłony i inne urządzenia ochronne (dobór, konstrukcja, 

usytuowanie). 
180 17 26 

6 Elementy sterownicze (widoczność, identyfikowalność, 

oznakowanie, usytuowanie). 
168 18 11 

7 Układy sterowania (dobór, układy zatrzymania awaryjnego, 

pierwszeństwo układu zatrzymania nad układem uruchomienia, 

ponowne uruchomienie po zatrzymaniu,). 

168 29 18 

8 Urządzenia ostrzegawcze maszyn, znaki, sygnały i barwy bhp 

(jednoznaczność, zrozumiałość, łatwość dostrzeżenia). 
175 16 16 

9 Oświetlenie stref pracy, stanowisk pracy odpowiednie do 

wykonywanych czynności 
175 22 11 

10 Inne minimalne wymagania (opis niezgodności w protokole) 159 16 18 
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Inspektorzy pracy stwierdzili, że w 16 (40,00%) zakładach na 40 skontrolowane, pracodawcy we 
własnym zakresie dokonali oceny spełnienia wymagań minimalnych dla 159 (60,23%) maszyn do obróbki 
drewna. 

Według oceny inspektorów pracy pracodawcy prawidłowo dostosowali do wymagań minimalnych 
95 (35,99%) maszyn do obróbki drewna. Do pozostałych 64 (24,25%) maszyn dostosowanych we własnym 
zakresie przez pracodawców inspektorzy wnieśli zastrzeżenia, co do spełnienia minimalnych wymagań. 

W celu likwidacji uchybień i nieprawidłowości w spełnianiu przez maszyny wymagań minimalnych 
inspektorzy pracy zastosowali niezbędne środki prawne wobec pracodawców i tak: 

• wydali ogółem 156 decyzji, w tym 93 decyzje na piśmie w 38 nakazach i 63 decyzje ustne, 
• wydali 37 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 
• wydali 5 decyzji wstrzymujących pracę, 
• 28 decyzjom nadali tryb natychmiastowego wykonania na mocy art. 108 kpa, 
• skierowali do pracodawców 4 wystąpienia zawierających 5 wniosków, 
• wystąpili w jednym przypadku z wnioskiem o podwyższenie składki na ZUS, 
• ukarali 6 pracodawców mandatami na ogólną kwotę 6,700 zł, 

Inspektorzy pracy stwierdzili, że najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami i uchybieniami 
regulowanymi decyzjami (wg liczby zakładów) było: 

• 46 decyzji (29,49%) w 17 zakładach (42,50%) wydanych z powodu braku osłony lub 
urządzenia ochronnego miejsc niebezpiecznych 

• 36 decyzji (23,07%) w 21 zakładach (52,50%) wydanych z powodu braku wstępnej lub 
okresowej kontroli użytkowanych maszyn, 

• 23 decyzji (14,74%) w 17 zakładach (42,50%) wydanych z powodu braku lub niesprawności 
układ do całkowitego lub awaryjnego zatrzymania pracy maszyny, 

• 20 decyzje (12,82%) w 14 zakładach (35,00%) wydanych z powodu braku lun niesprawności 
elementów sterowniczych mających wpływ na bezpieczeństwo obsługi maszyn, 

• 14 decyzji (8,97%) w 12 zakładach (30,00%) wydanych z powodu braku oznakowania 
znakami informacyjnymi i ostrzegawczymi dla operatora oraz barwami bezpieczeństwa. 

Wydane przez inspektorów pracy decyzje nakazowe oraz skierowane wnioski zawarte 
w wystąpieniach wymusiły podjęcie przez pracodawców działań zmierzających do wyeliminowania uchybień 
i nieprawidłowości w przestrzeganiu prawa, w tym działań w zakresie dostosowania maszyn do obróbki 
drewna do minimalnych wymagań.  

� Spełnianie wymaga ń zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej słuchu 
 
Inspektorzy pracy przeprowadzili 31 kontroli, w toku których ocenili spełnienie wymagań 

zasadniczych dla 35 egzemplarzy środków ochrony słuchu, w tym dla 26 nauszników – słuchawek 
przeciwhałasowych i dla 9 wkładek – zatyczek przeciwhałasowych. w jednym przypadku inspektor pracy 
uznał, że ochronniki słuchu nie spełniają wymagań zasadniczych. 

Kontrolą objęto ogółem 31 pracodawców, w tym: 
• 9 u pracodawców zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 
• 10 zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 
• 9 zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 
• 3 zatrudniających powyżej 250 pracowników. 

Łącznie skontrolowano 18 rodzajów środków ochrony słuchu wyprodukowanych w Polsce, 15 
rodzajów środków ochrony słuchu wyprodukowanych w Szwecji i 2 rodzaje środków ochrony słuchu 
wyprodukowano w krajach trzecich (Tajwan, USA). 

Przeprowadzone przez inspektorów pracy kontrole wykazały, że 34 skontrolowane u użytkowników 
środki ochrony indywidualnej słuchu spełniały zasadnicze wymagania, a tylko jeden rodzaj środka ochrony 
indywidualnej nie spełniał wymagań zasadniczych. 

W stosunku do żadnego rodzaju środka ochrony indywidualnej słuchu nie zostało wszczęte 
postępowanie przez Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy w ramach nadzoru rynku. 

Kontrole sprawdzaj ące w zwi ązku ze zgłoszeniami o wadach wyrobów 
 
Inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 48 kontroli u 27 podmiotów, w toku których ocenili 38 

wyrobów, w tym: 
• przeprowadzono 8 kontroli na wniosek 2 Urzędów Celnych, w toku których oceniono 

8 wyrobów.( podtemat A.) 
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• przeprowadzono 31 kontroli u 17 pracodawców, w toku których oceniono 21 wyrobów, 
w związku z otrzymanym powiadomieniem o niespełnieniu przez wyrób zasadniczych 
wymagań -powiadomienia otrzymane z innych okręgowych inspektoratów pracy oraz 
powiadomienia z własnego okręgu(. podtemat B.) 

• przeprowadzono 9 kontroli u 8 pracodawców w toku planowanych kontroli, kontroli 
związanych z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zgłoszenia przez 
pracodawców rozpoczęcia działalności gospodarczej, w toku których oceniono 9 wyrobów 
pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań.( podtemat C.) 

 
� Kontrole na wniosek organów celnych - Podtemat A 

 
Na podstawie kontroli przeprowadzonych na wniosek Urzędu Celnego inspektorzy pracy stwierdzili, 

że 5 (55,6%) maszyn nie spełniało zasadniczych wymagań, co stanowiło podstawę do wydania 
5 negatywnych opinii o maszynach. 

Stwierdzone nieprawidłowości wynikały z nieprzestrzegania postanowień głównie dyrektywy nr 
2006/42/WE dotyczącej maszyn oraz w jednym przypadku również dyrektywy 2006/95/WE dotyczącej 
sprzętu elektrycznego.  

Jednym z przykładów ocenianych maszyn na wniosek Urzędu Celnego jest maszyna do 
wytwarzania brykietu, pelletu z węgla brunatnego, pyłu, miału węglowego z dodatkowym wyposażeniem: 
maszyna formująca – brykieciarka, rozdrabniacz, mikser, przenośnik, typu LFM Q/GJLT001 – 2001 
wyprodukowana w Chinach w 2013 r.  

 

  
Dodatkowe wyposażenie – rozdrabniacz, mikser – brak 

osłony przekładni pasowej napędu miksera 
Lej zasypowy – dostęp do ruchomych niebezpiecznych elementów 

rozdrabniacza 

  
Mikser – brak osłony przekładni pasowej 

Mikser – brak osłon, dostęp do ruchomych elementów 
niebezpiecznych 

 
Maszyna formująca przeznaczona jest do produkcji brykietu z miału węglowego lub podobnego 

surowca. z dokonanych ustaleń wynika, że maszyna nie spełniała wymagań zasadniczych i stwarzała 
bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób ją obsługujących, w szczególności: 

• nie była oznakowana znakiem CE, 
• nie posiadała żadnych informacji, oznaczeń i ostrzeżeń niezbędnych do bezpiecznego jej 

użytkowania, 
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• nie posiadała dokumentacji technicznej w sporządzonej przynajmniej w jednym z oficjalnych 
języków Unii Europejskiej,  

• nie posiadała instrukcji obsługi dla użytkownika w języku polskim ani w żadnym języku 
oficjalnym Unii Europejskiej, 

• nie opracowano dla niej oceny ryzyka,  
• nie posiadała deklaracji zgodności w języku polskim, 
• nie była wyposażona w układ sterowania i urządzenia sterujące, 
• posiadała ostre i chropowate krawędzie i naroża, 
• nie była wyposażona w elementy ochronne i osłony stwarzając ryzyko zetknięcia 

z elementami ruchomymi mogące być przyczyną wypadku,  
Zatem na podstawie ustaleń dokonanych w czasie kontroli inspektor pracy wyraził opinię, że wyrób 

nie spełniał zasadniczych wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) 
implementującego do polskiego prawa dyrektywę 2006/42/WE. 

Po upływie 4 miesięcy maszyna ta była powtórnie opiniowana przez inspektora pracy na wniosek 
Urzędu Celnego. Oględzin wyrobu dokonano w obecności Specjalisty Służby Celnej i importera. Powtórna 
ocena wykazała, że importer i przyszły użytkownik dostosował wyrób do wymagań zasadniczych 
określonych w przepisach w/w rozporządzenia wprowadzającego dyrektywę europejską 2006/42/WE do 
prawa polskiego. 

W związku z powyższym na podstawie ustaleń dokonanych w czasie obecnej kontroli inspektor 
pracy wyraził opinię, że przedmiotowy wyrób spełnia zasadnicze wymagania określone w wykazanych wyżej 
przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228). 

 

  
zamknięta strefa pracy prasy; widoczna sygnalizacja świetlna 

otwarcia osłony strefy 
elementy sterownicze pulpitu obsługowego brykieciarki 

  

j. w.; jedna z informacji (piktogram) informująca 
o występującym rodzaju zagrożenia 

sposób zabezpieczenia wyłącznikiem krańcowym wydzielonej strefy 
niebezpiecznej pracy prasy; sygnalizacja świetlna wejścia w strefę 

niebezpieczną 
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� Kontrole sprawdzaj ące w zwi ązku ze zgłoszeniem o wadach wyrobów - Podtemat B 
 
Ujawnione u użytkowników nieprawidłowości w spełnianiu zasadniczych wymagań w budowie 

wyrobów stanowiły podstawę przeprowadzenia kontroli w ramach nadzoru rynku u ich producentów, 
upoważnionych przedstawicieli producentów, dystrybutorów lub importerów. 

Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy prowadził ogółem 31 postępowań (łącznie z kontynuacją 
postępowań z 2012 r.) w ramach nadzoru rynku wszczętych na podstawie powiadomień o wynikach kontroli, 
podczas których stwierdzono niezgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami otrzymanych z innych 
okręgowych inspektoratów pracy oraz inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, 
w tym: 

• 9 postępowań w sprawie nie spełnienia zasadniczych wymagań w budowie maszyn 
wynikających z postanowień dyrektyw nr 98/37/WE lub 2006/42/WE dotyczących maszyn. 
w toku postępowań uwzględniano także zasadnicze wymagania wynikające z postanowień 
dyrektywy nr 2006/95/WE dotyczącej wyposażenia elektrycznego przewidzianego do 
stosowania w niektórych granicach napięcia;  

• 7 postępowań prowadzono wobec producentów maszyn lub urządzeń technicznych 
mających siedzibę na terenie właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Bydgoszczy, a 1 postępowanie prowadzono w wobec importera maszyny; 6 postępowań 
zakończono,  a 3 postępowania będą kontynuowane w 2014 roku, 

• 2 postępowania w sprawie niezgodności w przestrzeganiu postanowień dyrektywy nr 
89/686/WE dotyczącej środków ochrony indywidualnej. Postępowania te prowadzono wobec 
przedstawiciela producenta środków ochrony indywidualnej. Obydwa postępowania 
zakończono w 2013 r, 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli i sporządzonej dokumentacji pokontrolnej, Okręgowy 
Inspektor Pracy w Bydgoszczy wobec 9 kontrolowanych wyrobów postanowił wyznaczyć producentom, 
przedstawicielowi lub importerom termin na usunięcie niezgodności z zasadniczymi wymaganiami. Wobec 
2 wyrobów postępowania w ramach nadzoru rynku zakończono na podstawie kontroli inspektora pracy 
i podjętych niezwłocznych, dobrowolnych działań przez importera zmierzających do likwidacji stwierdzonych 
nieprawidłowości. Kontrole sprawdzające wykazały, że producenci i importerzy usunęli niezgodności 
wyrobów z zasadniczymi wymaganiami, co stanowiło podstawę do wydania 8 decyzji Okręgowego 
Inspektora Pracy w Bydgoszczy o umorzeniu prowadzonego postępowania.  

Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy prowadził 2 postępowania w stosunku do 2 przedstawicieli 
producenta środków ochrony indywidualnej, które to postępowania zakończono do dnia 31.12.2013r 
w wyniku kontroli przedstawiciel producenta usunął w wyznaczonym terminie niezgodności wyrobów 
z zasadniczymi wymaganiami, co dało podstawę do wydania przez Okręgowego Inspektora Pracy 
w Bydgoszczy 2 decyzji o umorzeniu prowadzonego postępowania.  

Dla 7 postępowań Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy wydał postanowienia, w których określił 
2 miesięczny termin na usunięcia niezgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi, a w przypadku 2 
maszyn niezgodności w spełnieniu zasadniczych wymagań producent usunął dobrowolnie w wyniku podjętej 
wcześniej kontroli inspektora pracy. 

Na podstawie kontroli sprawdzających i stwierdzeniu przez inspektorów pracy, że strony 
postępowania usunęły nieprawidłowości i doprowadziły maszyny lub urządzenia techniczne do zgodności 
z wymaganiami zasadniczymi, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy wydał 6 decyzji o umorzeniu 
prowadzonych postępowań w ramach nadzoru rynku. Dla 2 postępowań termin usunięcia niegodności 
z zasadniczymi wymaganiami Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy wyznaczył na 2014 r., 
a 1 postępowanie będzie kontynuowane również w 2014 r. z powodu braku możliwości podjęcia kontroli 
przez inspektora pracy w terminie do końca w 2013 r. 

 
� Kontrole w zakresie spełniania wymaga ń zasadniczych – pozostałe przypadki - Podtemat C 

 
Z danych liczbowych wynika, że najwięcej kontroli przeprowadzono w zakresie spełniania przez 

wyroby postanowień dyrektywy nr 98/37/WE lub 2006/42/WE dotyczącej maszyn (6 wyrobów) i dyrektywy 
89/686/WE dotyczącej środków ochrony indywidualnej (3 ochronniki słuchu). 

Wszystkie 3 oceniane wyroby podlegające dyrektywie 89/686/WE spełniały wymagania zasadnicze. 
Na skontrolowanych ogółem 6 maszyn, inspektorzy pracy ocenili, że wszystkie maszyny nie 

spełniały wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywach 98/37 lub 2006/42. Producenci 4 maszyn 
dostosowali je do wymagań zasadniczych w ramach działań dobrowolnych; w stosunku do jednego 
producenta Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy wszczął postępowanie w ramach nadzoru rynku; 
a w stosunku do kolejnego producenta maszyny, który ma siedzibę poza terenem działania Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, sprawę w zakresie nadzoru rynku przekazano do załatwienia do 
właściwego terytorialnie okręgowego inspektoratu pracy, tj. do OIP Łódź.  
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Stwierdzone niezgodności wyrobów dotyczyły: 
• braku lub nieprawidłowo sporządzonej deklaracji zgodności wyrobu z zasadniczymi 

wymaganiami – 6 maszyn, tj. 100,00 %, 
• braku lub niewłaściwego oznakowania (np. brak identyfikacji producenta, nieprawidłowe 

oznakowanie maszyny znakami bezpieczeństwa i znakami ostrzegawczymi, elementy 
sterowania itd.) – 4 maszyny, tj. 66,67 %, 

• braku lub nieprawidłowo opracowanej przez producenta instrukcji obsługi (zawartość) dla 
użytkownika – 3 maszyny, tj. 50,00 %, 

• braku lub nieprawidłowego oznakowania wyrobu znakiem CE – 2 maszyny, tj. 33,34 %, 
• nieprawidłowości dotyczących budowy lub wykonania – 1 maszyna, tj. 16,67 %. 

 
 
Przeprowadzone kontrole spełnienia zasadniczych wymagań obejmujących oceniane wyroby 

wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy 
przez pracodawców wykazały, że ogółem na 21 kontrolowanych wyrobów  6 wyrobów, tj. 28,57 % spełniało 
wymagania zasadnicze oraz 15 wyrobów, tj. 71,43 % nie spełniało wymagań zasadniczych. 

Z kolei na 17 podmiotów wprowadzających wyroby do obrotu lub oddających je do użytku  6, 
tj. 35,30 % wprowadziło do obrotu lub oddało do użytku wyroby spełniające wymagania zasadnicze, a 11, 
tj. 64,70 % wprowadziło do obrotu lub oddało do użytku wyroby nie spełniające wymagań zasadniczych. 

Ujawnione uchybienia i nieprawidłowości ocenianych maszyn, koncentrowały się zasadniczo 
w czterech grupach, tj. braku lub błędach w sporządzaniu instrukcji dla użytkownika opracowanej przez 
producenta, braku lub błędach w sporządzaniu deklaracji zgodności, braku wymaganego oznakowania 
wyrobu znakiem CE, braku identyfikacji producenta, nieprawidłowe oznakowanie maszyny znakami 
bezpieczeństwa i znakami ostrzegawczymi oraz wad w budowie maszyn. 

G. Zagro żenia zwi ązane z wyst ępowaniem hałasu w środowisku pracy  
 

W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 22 kontrole w ramach realizacji tematu „Zagrożenia 
związane z występowaniem hałasu w środowisku pracy”. w kontrolowanych zakładach zatrudnionych było 
łącznie 2 506 pracowników, w tym 536 kobiet i 52 młodocianych.  

Wśród kontrolowanych podmiotów 50% (11 zakładów) stanowiły duże zakłady zatrudniające od 50 
do 249 pracowników, 32 % stanowiły małe firmy, zatrudniające od 10 do 49 pracowników oraz 
mikroprzedsiębiorstwa (9%) zatrudniające do 9 pracowników. Także 2 kontrole ( 9% ) przeprowadzono 
w zakładach zatrudniających powyżej 250 pracowników. 

Ponieważ kontrole miały na celu badanie występowania hałasu, jako zagrożenia w środowisku 
pracy, do kontroli były wytypowane, tylko takie zakłady, w których ten czynniki szkodliwy występuje. 
Oczywiście poziom tego narażenia był różny w różnych zakładach Największy odsetek zakładów 
kontrolowanych, w których stwierdzono narażenie na hałas, to zakłady z grupy przetwórstwa 
przemysłowego. Kontroli poddano 5 zakładów zajmujących się produkcją metalowych wyrobów gotowych, 
4 zakłady produkujące meble, po 2 zakłady produkcji spożywczej i produkcji wyrobów z drewna. Ponadto 
kontrole przeprowadzono w ramach realizowanego tematu w zakładzie produkującym wyroby budowlane, 
mineralne niemetaliczne, maszyny oraz w zakładzie poligraficznym.  

W kontrolowanych zakładach, hałas stanowi istotne zagrożenie dla pracowników tam zatrudnionych, 
źródłem jego pochodzenia są najczęściej maszyny oraz procesy technologiczne związane z obróbką 
drewna, metali czy tworzyw mineralnych. 

W myśl obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązkiem każdego 
pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia pracowników w tym także zapobieganie narażeniu pracowników na 
hałas w środowisku pracy. Hałas, jako czynniki szkodliwy jest jednym z najczęściej występujących 
w środowisku pracy zagrożeń o szerokim spektrum negatywnego oddziaływania na organizm człowieka. 
Pracodawcy na ogół widzą w hałasie zagrożenie powodujące pogorszenie słuchu , tymczasem hałas to 
także negatywny wpływ na układ nerwowy, a nawet pokarmowy, jest to istotny czynnik stresogenny. 
Przeprowadzone kontrole potwierdzają, że pracodawcy, u których występuje hałas na stanowiskach pracy 
zdają sobie sprawę z obowiązku przeprowadzania pomiarów jego poziomu , wiedzą o obowiązku 
opracowywania programów działań organizacyjno-technicznych zmierzających do jak najskuteczniejszego 
ograniczenia narażenia pracowników na hałas, mają świadomość konieczności wyposażenia pracowników 
w ochrony indywidualne słuchu. 

 Problemem jest natomiast niewłaściwe podejście do nałożonych prawem obowiązków. Często jest 
tak, że pomiary są przeprowadzane nieregularnie, niekiedy z dużymi opóźnieniami w stosunku do terminów 
wynikających z przepisów. Pracodawcy zwykle tłumaczą te opóźnienia przeoczeniem terminu lub 
niemożnością wykonania pomiarów w terminie przez jednostki uprawnione do badań. Wydaje się jednak, że 
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prawdziwym powodem jest chęć ograniczenia wydatków na badania. z kolei w opracowywanych przez 
pracodawców programach działań ograniczających narażenie pracowników, zawarte są jedynie działania, 
które wymuszają przepisy prawa tak jak np. pomiary, wyposażenie pracowników, badania profilaktyczne 
pracowników, mało jest inicjatyw zakładających konkretne działania związane ingerencją w osłony maszyn, 
procesy technologiczne czy organizację pracy.  

Innym przejawem aktywności w dziedzinie zabezpieczenia pracowników przed hałasem jest 
wyposażenie pracowników w indywidualne ochrony słuchu, chętnie stosowane przez pracodawców, jako 
najtańsze rozwiązanie, lecz jak wskazuje doświadczenie nie najefektywniejsze. Rzadko pracodawcy wiedzą, 
że ochrony indywidualne słuchu należy dobierać z uwzględnieniem wartości charakteryzujących hałas 
występujący na danych stanowiskach pracy. Kontrole pokazują, że dobór zabezpieczeń indywidualnych jest 
najczęściej przypadkowy. Wzorem właściwego podejścia do doboru indywidualnych ochron słuchu może być 
firma z Bydgoszczy, w której pracownicy sukcesywnie są wyposażani w indywidualnie dobrane, anatomiczne 
ochronniki słuchu. Nieliczni pracodawcy stosują działania techniczne polegające na tłumieniu hałasu 
u źródła jego powstawania, gdyż ten sposób wymaga wyższych nakładów. 

Inspektorzy pracy w wyniku zastosowanych środków prawnych wpłynęli na poprawę warunków 
pracy dla 767 pracowników, między innymi dotyczyło to takich działań jak: 

• opracowano program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia 
narażenia na hałas dla 173 pracowników, 

• opracowano ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których występuje 
zagrożenie hałasem dla 265 pracowników, 

• przeprowadzono badania i pomiary poziomu natężenia hałasu na stanowiskach pracy 26 
pracowników, 

• przekazano pracownikom instrukcje użytkowania i konserwacji ochronników słuchu 105 
pracownikom. 

 
Pozytywne przykłady zastosowanych rozwiązań technicznych podejmowanych przez pracodawców 

po kontroli inspektorów pracy obrazują dwa niżej przedstawione zdjęcia.  
Z lewej strony przedstawiona jest kabina dźwiękoszczelna, w której pracownicy firmy mogą w trakcie 

pracy korzystać z dodatkowych przerw odpoczynku od hałasu, nie tracąc jednocześnie z pola widzenia 
trwającego procesu produkcyjnego. Jest to komfortowe rozwiązanie mające zastosowanie przy 
zautomatyzowanych procesach produkcji. Obok na zdjęciu z lewej przedstawiono obudowę silnika wyciągu 
indywidualnego trocin i pyłu drzewnego ze stanowiska szlifowania płaszczyzn. Jest to rozwiązanie proste, 
tanie a jednocześnie skuteczne w obniżeniu poziomu natężenia hałasu w całej hali produkcyjnej.  
  

   

  

Działania Państwowej Inspekcji Pracy nie skupiają wyłącznie na prowadzeniu kontroli i wydawaniu 
decyzji administracyjnych. Środkiem wykorzystywanym przez nasz urząd do poprawy stanu bezpieczeństwa 
pracowników i ochrony przed zagrożeniem hałasem jest także edukacja pracodawców i pracowników, w tym 
promocja dobrych praktyk w dziedzinie walki z hałasem. 

H. Przestrzeganie przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy w szkołach 
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy do kontroli przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wytypowano 39 pracodawców. Kontrole przeprowadzono 
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w okresie od marca do grudnia 2013r. objęto nimi wyłącznie szkoły publiczne, z których 22 stanowiły zespoły 
szkół, 14 - szkoły podstawowe, 2 – gimnazja oraz 1 - szkoła ponadgimnazjalna.  

W skontrolowanych placówkach pracę świadczyło 1994 osoby, w tym 1407 kobiet. W siedmiu 
spośród skontrolowanych zakładów uczyło się do 100 uczniów, w dwudziestu jeden pomiędzy 100 a 500 i 
w dziewięciu powyżej 500 uczniów. 

Łącznie w szkołach pobierało naukę 12 527 dzieci i młodzieży, a także dorosłych, uczęszczających 
do oddziałów wieczorowych. Do szkół podstawowych oraz dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszczało 
3394 dzieci, do gimnazjów 300 dzieci, do szkół ponadgimnazjalnych 456 młodzieży, a do zespołów szkół 
8377 młodzieży i dorosłych. 

W 16 placówkach oświatowych działają zakładowi społeczni inspektorzy pracy. We wszystkich 
przypadkach inspektorzy pracy nawiązali z nimi kontakt oraz dokonali analizy prowadzonej przez nich 
działalności. Łącznie społeczni inspektorzy pracy wydali u ośmiu pracodawców 52 zalecenia oraz 29 uwag. 
Ustalono, że 3 zalecenia oraz 5 uwag nie zostało wykonanych przez dwóch pracodawców. 

Nieprawidłowości stwierdzone w największej liczbie zakładów, dotyczą oceny ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy. Polegają one zarówno na braku udokumentowanej oceny, jak i nieprawidłowo 
sporządzonej ocenie i wystąpiły dla 16% badanych stanowisk. Łącznie, w kontrolowanych zakładach nie 
dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na 35 stanowiskach, na których pracę wykonywało 
93 zatrudnionych.  

Znaczna liczba nieprawidłowości, bo aż 99 przypadków, związana była z niepoinformowaniem 
pracowników na piśmie o ryzyku związanym z wykonywana pracą. 

 Za szczególnie rażące, choć występujące dość rzadko, uznać należy nieprawidłowości dotyczące 
maszyn i urządzeń technicznych. w trzech przypadkach, dotyczących 6 pracowników, nie wyposażono 
maszyn w wymagane urządzenia ochronne. Stwierdzono brak pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej w 4 szkołach, w których zatrudnionych było 216 pracowników. 

Spośród innych nieprawidłowości zwrócić należy uwagę na brak wymaganych instrukcji bhp przy 16 
maszynach i urządzeniach technicznych, obsługiwanych przez 134 pracowników.  

Skontrolowano znaczną ilość, bo aż 716, stanowisk komputerowych zorganizowanych dla dzieci 
i młodzieży. Łącznie na 46 stanowiskach stwierdzono nieprawidłowości.  

Dokonano kontroli dwóch placówek oświatowych wyposażonych w baseny pływackie. Stwierdzono 
nieprawidłowości związane z wyposażeniem pracowników obsługi basenu w indywidualne środki ochrony 
twarzy i oczu.  
 
Wydane środki prawne i uzyskane efekty. 

 

Rodzaj środka prawnego 
Liczba wydanych 

środków prawnych 

Liczba wykonanych 

środków prawnych 

Liczba wydanych decyzji ogółem  306 176 

Liczba decyzji wydanych na piśmie  190  62 

Liczba decyzji ustnych  116  114 

Liczba poleceń  1  1 

Liczba wniosków w wystąpieniach  49  40 

Liczba nałożonych mandatów  1 X 

Liczba środków wychowawczych  5 x 

 
Z uwagi na to, że od zakończenia kontroli minęło niewiele czasu, przeprowadzono dotychczas 

zaledwie dwie kontrole sprawdzające. Wykazały one, że zostało wykonanych 100% decyzji oraz wniosków.  
Pełna ocena efektów uzyskanych w wyniku działań inspektora pracy będzie obiektywna dopiero po 

przeprowadzeniu kontroli sprawdzających, jednak analiza spływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
odpowiedzi dotyczących terminów i sposobów wykonania decyzji oraz wniosków wydanych w trakcie kontroli 
buduje przekonanie o dużym zaangażowaniu dyrektorów szkół we współpracę z organami Państwowej 
Inspekcji Pracy.  

Wykonanych zostało ponad 30% procent decyzji pisemnych oraz ponad 97% decyzji ustnych. Jedno 
polecenie ustne zostało wykonane w czasie kontroli. o wykonaniu decyzji powiadomiło 96,8% 
zakładów. Zrealizowano 81,6% wniosków dotyczących 631 pracowników. o realizacji wniosków powiadomiło 
80% zakładów. 
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Wypadki przy pracy i choroby zawodowe  

W latach 2010 do 2012 w skontrolowanych zakładach zarejestrowano łącznie 53 wypadki. Dane 
ogólne dotyczące wypadków przy pracy zestawiono w tabeli. 

 

Rok 
Liczba wypadków przy pracy Zatrudnienie 

na koniec 
roku ogółem śmiertelne  ciężkie 

2010 25 0 0 2012 

2011 17 0 0 2007 

2012 11 0 0 1977 

Łącznie 53 0 0  

 

W żadnej z kontrolowanych szkół w latach 2010 do 2012 nie zanotowano choroby zawodowej, 
a także podejrzenia o chorobę zawodową. 

W 15 z kontrolowanych szkół miało miejsce łącznie 187 wypadków uczniów. Dane ogólne dotyczące 
wypadków uczniów zestawiono w tabeli. 

 

Rok Liczba wypadków uczniów 

2010 68 

2011 57 

2012 62 

Łącznie 187 
 
 

W żadnym z kontrolowanych zakładów, w okresie od 2010r. do 2012r. nie zanotowano przypadków 
chorób zawodowych oraz podejrzeń o takie choroby. 

W 13 skontrolowanych zakładach inspektorzy pracy dokonali oceny przestrzegania rozporządzenia 
Rady Ministrów z 28.07.1998r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz 
sposobu ich dokumentowania w rejestrze informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. 
Najczęściej wypadkom ulegali pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nauczycieli.  

Najliczniejszą grupę stanowiły wypadki związane z poślizgnięciem, potknięciem i upadkiem na 
płaszczyźnie. Miejscem tych wypadków były korytarze, boiska, place zabaw oraz schody. w wyniku tych 
zdarzeń pracownicy doznali: złamania kończyn dolnych oraz górnych, skręcenia stawów, ogólnych potłuczeń 
oraz wstrząsu mózgu. Technicznymi przyczynami powodującymi tę grupę wypadków były śliskie 
nawierzchnie korytarzy oraz schodów, oblodzone chodniki oraz boiska, nierówności powierzchni podłoża, 
niewłaściwe obuwie. Przyczynami leżącymi po stronie ludzkiej były: pośpiech, brak koncentracji uwagi. 

Zespoły powypadkowe dokonują badania przyczyn i okoliczności wypadków terminowo, jednak dość 
powierzchownie, często nie ustalając wszystkich przyczyn, które doprowadziły do wypadku. 

W przeważającej większości przypadków określono właściwe wnioski i środki profilaktyczne, 
zmierzające do wyeliminowania podobnych wypadków w przyszłości. Jedynie w 12% właściwe środki 
profilaktyczne nie zostały określone, a w 15% stwierdzono uchybienia przy zastosowaniu przez 
kontrolowane podmioty wniosków i środków profilaktycznych. 

Wypadki uczniów można podzielić na dwie zasadnicze grupy: wypadki mające miejsce w czasie 
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz wypadki na przerwach i bezpośrednio po lekcjach. Wypadki 
pierwszej grupy nie miały związku ze stanem technicznym sali oraz przyrządów i urządzeń do ćwiczeń 
fizycznych. Swoje źródło miały w niewłaściwym wykonywaniu ćwiczeń, a także w uczestnictwie w grach 
zespołowych, szczególnie tych kontaktowych. Druga grupa wypadków ma swoje podłoże w żywiołowości 
dzieci uwalniających swoją energię w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w często nieprzemyślanych 
zachowaniach , jak zbieganie ze schodów wśród wielu innych uczniów, przepychanie się chłopców, 
podkładanie nóg itp. 
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Ilość wypadków uczniów zmniejsza się wraz z wiekiem. w szkołach ponadgimnazjalnych jest ich 
znacznie mniej, niż w szkołach podstawowych i gimnazjach. Badaniem wypadków uczniów zajmują się 
najczęściej pracownicy służb bhp, specjaliści ds. bhp spoza zakładu oraz rzadziej zakładowi Społeczni 
Inspektorzy Pracy. 

 

Inne podj ęte działania 

 
W toku przeprowadzonych kontroli, poza wydanymi środkami prawnymi, podjęto następujące 

działania: 
• Inspektorzy pracy nawiązali kontakt z 35 przedstawicielami związków zawodowych, 

informując o zakresie prowadzonej kontroli. 
• Udzielono 264 porad, w tym 161 dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy, 
• Wystosowano siedem powiadomień dotyczących dziewięciu szkół, do organów 

prowadzących szkoły, informujących o naruszeniach przepisów rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Najczęstsze przyczyny narusze ń prawa 

 
Naruszenia przepisów prawa w zakresie stanu technicznego obiektów szkolnych, ich wyposażenia 

oraz otoczenia spowodowane były przede wszystkim brakiem samodzielności w podejmowaniu decyzji 
finansowych. 

Przyczyną nieprawidłowości dotyczących służby bhp w zakładzie był fakt, iż pracodawcy nie mają 
pełnej wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów. 

Przyczyny niewłaściwego badania wypadków przy pracy przez zespoły powypadkowe wynikają 
głównie z braku rzetelnego przeszkolenia członków zespołów, braku specjalistów ds. bhp posiadających 
dużą praktykę w badaniu zdarzeń wypadkowych. 

Niewyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej wynika z braku pełnej świadomości 
zagrożeń i konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a także z lekceważenia występujących zagrożeń.  

Podsumowanie i wnioski 

 
Prowadzone w 2013 roku kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

w szkołach były bardzo często pierwszymi kontrolami u tych pracodawców. 
Analiza wyników, ze względu na liczbę i rodzaj nieprawidłowości stwierdzanych w czasie kontroli 

przeprowadzonych w tej branży, wskazuje na potrzebę dalszego prowadzenia okresowych kontroli placówek 
oświatowych. 

Z wydanych przez inspektora pracy decyzji i zastosowanych w nich podstaw prawnych wynika, że na 
podstawie przepisów kodeksu pracy oraz rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp w sposób 
niepełny można uregulować istniejące nieprawidłowości. Analiza ustaleń kontrolnych wskazuje, że część 
nieprawidłowości związana jest z nieprzestrzeganiem zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach. Dotyczy to, np.: braku osłon grzejników, niezabezpieczenia poręczy klatek schodowych przed 
możliwością zsuwania się uczniów, czy niezabezpieczenia otwartej przestrzeni pomiędzy biegami schodów. 
Brak możliwości stosowania powyższego przepisu jako podstawy prawnej, z uwagi na brak właściwości 
rzeczowej inspektorów pracy, ogranicza możliwość nakazania usunięcia nieprawidłowości decyzjami 
administracyjnymi. w takich przypadkach pozostaje jedynie możliwość powiadamiania organu prowadzącego 
o naruszeniach przepisów gwarantujących bezpieczeństwo uczniów. 

 

I. Bezpiecze ństwo pracy przy wykonywaniu robót torowych 
 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 6 kontroli  obejmujących zagadnienia dotyczące 
zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót torowych oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac. Ponadto przeprowadzono kontrolę podsumowującą w zakładzie 
zlecającym i koordynującym wykonywanie prac to jest w PKP PLK S. A. Zakładzie Linii Kolejowych 
w Bydgoszczy. Kontrole zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót torowych przeprowadzono podczas 
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prac związanych z rewitalizacją torów oraz prac związanych z utrzymaniem torów wykonywanych przez 
sześć firm zewnętrznych. 

W kontrolowanych zakładach przy wykonywanych robotach torowych pracę świadczyło 225 osób, 
w tym 11 osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia. Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań, 
przy pracach torowych zatrudniani są wyłącznie mężczyźni. Jedyna zatrudniana kobieta zajmuje stanowisko 
zastępczyni kierownika robót. 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektor pracy wydał niżej wymienione środki prawne, 

dotyczące bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót torowych: 
• 1 decyzję na piśmie. 
• 7 decyzji ustnych. 
• 10 wniosków w wystąpieniach.  

 
Realizacja wydanych środków prawnych po  przeprowadzonych kontrolach prac torowych zapewniła: 

 
• tymczasowe regulaminy prowadzenia ruchu podczas wykonywania prac torowych, z którymi 

za pisemnym potwierdzeniem zapoznano wszystkich uczestników związanych 
z wykonywanymi pracami. 

• zamknięcia torów dokonane zgodnie z przepisami. Zamknięcia odnotowano w dziennikach 
dyżurnych ruchu D831. 

• wykonanie prac remontowych z wyłączeniem napięcia w sieci trakcyjnej 
• założenie na urządzeniach nastawczych na posterunkach ruchu odpowiednich blokad 

i tabliczek informacyjnych. 
• wydawanie maszynistom pojazdów trakcyjnych rozkazów o ograniczeniu prędkości na 

odcinku wykonywania robót oraz o konieczności podawania sygnału baczność podczas 
zbliżania się do miejsca robót. 

 
Przyczyny nieprawidłowo ści 

 
Nie zastosowanie się maszynisty do ograniczenia prędkości obok miejsca robót, wynikało 

z niezachowania przez niego dostatecznej uwagi, mimo informacji zawartej w rozkazie szczególnym „O”. 
Podobnie w przypadkach, w których nie podawano sygnału „Baczność” 

We wszystkich przypadkach stwierdzono brak ubikacji dla pracowników wykonujących prace na 
szlaku kolejowym, co powoduje nie spełnienie wymogu określonego w § 25 ust. 1 załącznika nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2008 r. Nr 108, 
poz. 690). Powyższe wynika ze specyfiki prowadzonych robót w torach kolejowych, w których ze względu na 
ukształtowanie terenu  nie ma możliwości ustawienia przenośnych ubikacji typu „TOJ-TOJ”. Użytkowane 
pociągi zmechanizowane do robót torowych najczęściej produkcji renomowanych firm z krajów Unii 
Europejskiej nie posiadają ubikacji. Należy nadmienić, że wyżej wymienione pociągi zostały dopuszczone do 
użytkowania przez Urząd Transportu Kolejowego. Ze względu na specyfikę wykonywanych prac niemożliwe 
jest również zapewnienie wagonu socjalnego z zainstalowaną ubikacją, gdyż uniemożliwiałby on efektywną 
pracę pociągów do robót torowych. 

 
Maszyniści przejeżdżających po sąsiednim torze pociągów nie są informowani o rodzaju 

prowadzonych robót. Powyższe jest zgodne z przepisami o prowadzeniu ruchu pociągów, jednakże 
informacja czy na torze są wykonywane roboty z użyciem maszyn torowych czy też ręcznie przez robotników 
torowych byłaby istotna z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa pracowników , gdyż mogłaby 
wpłynąć na zwiększenie czujności maszynistów, a co za tym idzie na zwiększenie bezpieczeństwa. 

Niezapewnienie lub zbyt mała ilość sygnalistów ostrzegających pracowników torowych 
o nadjeżdżającym po sąsiednim torze pociągu wynikało ze zbyt małej ilości osób mających wymagane 
uprawnienia kwalifikacyjne. Przypadki niewłaściwego osygnalizowania miejsca zwolnienia biegu pociągu 
obok miejsca prowadzenia robót, wynikało z kontynuowania robót niezakończonych poprzedniego dnia i nie 
podanie informacji o ich prowadzeniu w telegramie przesłanym do PKP PLK S.A. 

Nie stosowanie przez pracownika środków ochrony indywidualnej tj. ochronników słuchu podczas 
przecinania szyn przecinarką kątową z napędem spalinowym mimo ich dostarczenia przez pracodawcę oraz 
umieszczenia znaku nakazującego ich stosowanie na maszynie , a także informacji zawartej w instrukcji 
obsługi wynikało z lekceważenia przez pracownika narażenia na działanie hałasu. 
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Niewłaściwe przekazanie placu budowy, w zakresie inwentaryzacji kabli energetycznych 
i zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym, co skutkowało ich uszkodzeniami podczas 
wykonywania robót torowych wynikało z niezgodnego z planami stanu infrastruktury kablowej, 
modernizowanej podczas użytkowania linii kolejowej bez dokumentacji powykonawczej oraz z niezwrócenia 
się projektanta o przekazanie aktualnych planów usytuowania infrastruktury kablowej. 

 W 2013 roku w kontrolowanych zakładach nie miały miejsca wypadki przy pracy wynikające 
z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia pracowników podczas wykonywania robót torowych. 

 
Uzyskane efekty 

 
Osobom nadzorującym wykonywanie prac torowych udzielono 20 porad prawnych w tym 5 porad 

z zakresu prawnej ochrony pracy oraz 15 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Osoby te 
jeszcze podczas kontroli podjęły działania mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. 

Pracodawcy poinformowali o wykonaniu jednej decyzji pisemnej oraz 5 zaleceń zawartych 
w wystąpieniach. Wszyscy pracodawcy zapewnili, że podejmą działania mające na celu zorganizowanie  
pracownikom zatrudnianym na szlakach kolejowych dostępu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych np. 
poprzez ich dowożenie samochodem do najbliższego posterunku ruchu gdyż ze względu na specyfikę 
wykonywania robót zapewnienie ubikacji w odległości nie większej niż 125 m od miejsca prowadzonych prac 
jest nierealne.  

 
Wnioski 

Wyniki kontroli wskazują, że w większości przypadków prace związane z utrzymaniem i rewitalizacją 
torów prowadzone były w sposób zapewniający wymagany przepisami stopień bezpieczeństwa 
pracowników. Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości zostały niezwłocznie usunięte. 

Zmiana § 63 instrukcji Id-1 pozwala na prędkość pociągów po sąsiednim torze z prędkością większą 
lub równą 100 km/h (wcześniej 50 km/h) pod warunkiem zastosowania wytycznych zabezpieczenia miejsca 
robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze 
czynnym z prędkością większą lub równą 100 km/h. Według oświadczeń kierowników robót PKP PLK S. A. 
naciska, aby nie wprowadzać ograniczeń prędkości poniżej  100 km/h. Przy prędkości 100 km/h obok pracy 
maszyn torowych między innymi oczyszczarek tłucznia mogących wyrzucać kamienie może wystąpić 
sytuacja, że wyrzucony kamień odbity od przejeżdżającego z taką prędkością pociągu, może osiągnąć dużą 
energię kinetyczną i stanowić zagrożenie dla pracowników. 

W związku z odchodzeniem doświadczonej kadry pojawia się problem zatrudniania osób dotychczas 
niezwiązanych z koleją, bez kierunkowego wykształcenia i doświadczenia, co może w przyszłości skutkować 
obniżeniem poziomu bezpieczeństwa. w związku z powyższym wskazane byłoby reaktywowanie 
zlikwidowanych kilkanaście lat temu szkół specjalistycznych.   

 

 

3. Wyniki kontroli realizowanych przez Okr ęgowy Inspektorat Pracy 
w Bydgoszczy w ramach zada ń własnych. 

 A. Kontrole przestrzegania przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy 
 

� w oczyszczalniach ścieków i w stacjach uzdatniania wody 
 
Celem prowadzonych kontroli było dokonanie oceny przestrzegania przepisów i zasad bhp przez 

użytkowników oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody na terenie województwa kujawsko – 
pomorskiego. Kontrolą objęto wyłącznie oczyszczalnie ścieków, w których występuje produkcja biogazu, 
gdyż tego rodzaju oczyszczalnie kontrolowane były w ramach realizacji innych działań kontrolnych. 
w ramach przedmiotowego zadania podejmowano także działania prewencyjne związane z możliwością 
dokonania przez pracodawców użytkujących obydwa rodzaje kontrolowanych obiektów, samokontroli 
jednego z tych obiektów. Samokontrole, poprzedzające ustalenia kontrolne inspektorów pracy, 
przeprowadzone zostały przez 6 użytkowników kontrolowanych instalacji technologicznych oczyszczania 
ścieków. 

• Przeprowadzono ogółem 22 kontrole w 17 podmiotach gospodarczych. Kontrolami objęto 14 
oczyszczalni ścieków i 14 stacji uzdatniania wody, w tym: 

• 4 przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, 
• 9 zakładów gospodarki komunalnej i usług wodnych, 
• 4 urzędów gmin, użytkujących oczyszczalnie oraz stacje uzdatniania wody dla miast i wsi. 
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Podczas kontroli sprawdzano nie tylko przestrzeganie przepisów i zasad bhp dot. uzdatniania wody 

i oczyszczania ścieków, ale także niektórych wymagań ogólnych dot. całego podmiotu kontrolowanego 
podmiotu gospodarczego takich jak np. : przestrzeganie przepisów i zasad bhp dot. organizacji 
i wykonawstwa prac szczególnie niebezpiecznych, czy też poprawności działania w zakresie wyposażania 
pracowników w odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej lub przestrzegania wymagań dot. 
sporządzania wykazów prac niebezpiecznych oraz prac, które winny być wykonywane co najmniej przez 
dwie osoby.  

Pomimo poprzedzenia części przeprowadzonych kontroli samokontrolami, które przyczyniły się do 
eliminacji szeregu uchybień w przestrzeganiu przepisów i zasad bhp, stwierdzono występowanie znaczącej 
liczby nieprawidłowości wymagających wydania decyzji nakazowych i wniosków pokontrolnych 
zmierzających do uzyskania dalszej poprawy warunków pracy pracowników obsługi kontrolowanych 
instalacji.  

 
 

  

 

 

 
Innymi, nie najczęściej stwierdzanym, ale istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, niepra-

widłowościami ujawnianymi podczas kontroli oczyszczalni ścieków były: 
 

• brak skutecznych zabezpieczeń przed doznaniem urazów od nieosłoniętych przenośników 
ślimakowych do odprowadzania skratek z krat mechanicznych i do odprowadzania osadu 
z pras odwadniających, 

• brak lub niesprawne instalacje wentylacyjne w pomieszczeniach odwadniania osadu, 
w przepompowniach ścieków, w pomieszczeniach krat oraz w chlorowniach i magazynach 
podchlorynu sodowego, 

• brak spełniania wymagań dotyczących wymaganego szkolenia w dziedzinie bhp pracow-
ników obsługi kontrolowanych instalacji technologicznych, 

• braki i niesprawność sprzętu ratunkowego stanowiącego wyposażenie oczyszczalni 
ścieków, 

• brak ocen ryzyka wybuchu i dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem, 
• niespełnianie wymagań zabezpieczenia przed upadkiem do otwartych obiektów technolo-

gicznych ze ściekami, występujące głównie w miejscach, w których występuje potrzeba 
czasowego demontażu takich zabezpieczeń, 

• brak wyposażenia stacji uzdatniania wody przy użyciu podchlorynu sodowego w natryski 
bezpieczeństwa.   

 
Celem eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości wydano łącznie 366 decyzji nakazowych, w tym 

104 decyzje ustne, które zrealizowane zostały przed zakończeniem kontroli. Do pracodawców skierowano 
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105 wniosków pokontrolnych. Do końca 2013 roku pracodawcy poinformowali o wykonaniu 179 (68%) 
decyzji nakazowych wydanych w formie pisemnej oraz 79 (75%) wniosków pokontrolnych. Wśród decyzji 
nakazowych nie było decyzji wstrzymywania prac wykonywanych w warunkach bezpośredniego zagrożenia 
wypadkowego oraz decyzji skierowania pracowników do wykonywania innych prac z powodu niewłaściwego 
ich przygotowania do bezpiecznego wykonywania pracy. Trzech sprawców wykroczeń ukarano mandatami 
karnymi w łącznej wysokości 3.000 złotych, a wobec kolejnych trzech zastosowano środki oddziaływania 
wychowawczego.  

 
Do przykładowych, dotychczas uzyskanych efektów kontroli zaliczyć należy: 

• zapewnienie odpowiednio dobranych do występujących zagrożeń środków ochrony indywi-
dualnej dla pracowników obsługi wszystkich kontrolowanych obiektów technologicznych; 

• zapewnienie we wszystkich kontrolowanych zakładach poprawy organizacji i wykonawstwa 
prac szczególnie niebezpiecznych, w tym prac wykonywanych na polecenia pisemne, 

• wyeliminowanie wszystkich stwierdzonych podczas kontroli bezpośrednich zagrożeń 
wypadkowych związanych z brakiem skutecznych zabezpieczeń przed doznaniem urazów 
od wirujących elementów użytkowanych urządzeń technologicznych, głównie stwarzanych 
przez nieosłonięte przenośniki ślimakowe do odprowadzania skratek z krat mechanicznych 
i transportujących osad z pras do odwadniania osadu nadmiernego, 

• poprawę niespełniających wymagań zabezpieczeń przed upadkiem do otwartych obiektów 
z oczyszczanymi ściekami, występujących zwłaszcza w miejscach, w których występuje 
potrzeba czasowego demontażu takich zabezpieczeń, np. na czas wykonywania czynności 
konserwacyjnych lub naprawczo-remontowych, 

• zapewnienie wymaganych, bezpiecznych dojść do miejsc wykonywania czynności obsłu-
gowych, konserwacyjnych lub naprawczo-remontowych, 

• weryfikację, uzupełnienie i aktualizację istniejących instrukcji wykonywania czynności 
obsługowych, konserwacyjnych lub naprawczo-remontowych oraz wydanie nowych 
wymaganych instrukcji, w tym instrukcji dotyczących organizacji i wykonawstwa prac 
szczególnie niebezpiecznych. 

   
Pozostające w realizacji pozostałe decyzje nakazowe (wymagające większych nakładów 

finansowych i dłuższego czasu realizacji) przyniosą niewątpliwie dalszą poprawę warunków pracy 
pracowników obsługi kontrolowanych instalacji technologicznych. Do zadań takich należą m.in.: 

• rozbudowa pomostów eksploatacyjno-remontowych otwartych obiektów z oczyszczanymi  
ściekami, celem zapewnienia bezpiecznego dostępu do obsługiwanych, konserwowanych 
i naprawianych urządzeń w jakie wyposażone są te obiekty, 

• zastąpienie wyeksploatowanych krat, wymagających ręcznego usuwania skratek, kratami 
z mechanicznym oddzielaniem skratek ze ścieków, 

• modernizacja obiektów i wyposażenia technologicznego służącego do dezynfekcji wody przy 
użyciu podchlorynu sodowego, a w szczególności zapewnienia wymaganych warunków 
składowania opakowań z tą niebezpieczną substancją chemiczną, w tym odpowiednich 
układów wentylacyjnych, 

• wyposażenie otwartych obiektów ze ściekami wyposażonych w pompy zatapialne i inne  
ciężkie elementy wyposażenia tych obiektów zanurzone w ściekach lub pracujące na ich 
powierzchni w urządzenia pomocnicze przeznaczone do bezpiecznego montażu 
i demontażu tych urządzeń.  

Zdaniem kontrolowanych pracodawców odpowiedzialnych za zapewnienie wymaganego stanu 
kontrolowanych instalacji technologicznych oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w czasie ich 
eksploatacji główne przyczyny występowania nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli to: 

• niewystarczająca ilość środków finansowych, jakie można przeznaczać na modernizację lub 
generalne remonty urządzeń oczyszczalni ścieków, 

• zaniedbania w dziedzinie spełniania części wymagań w odniesieniu do węzłów uzdatniania 
wody podchlorynem sodu z uwagi na bardzo rzadko występujące potrzeby chlorowania 
wody, 

• rutynowe, nie obejmujące wszystkich wymagań działania osób sprawujących nadzór 
i kontrolę nad wykonywaniem pracy w kontrolowanych obiektach. 

 
W ocenie inspektorów pracy obok tych przyczyn występuje szereg innych, spośród których wymienić należy: 

• niedocenianie potrzeby podejmowania szeregu działań mających na celu podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa pracy z uwagi na bardzo rzadko występujące wypadki przy pracy 
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związane z użytkowaniem kontrolowanych instalacji oraz brak przypadków zachorowania na 
choroby zawodowe, 

• brak prowadzenia planowanych, systematycznych (zgodnych z wymaganiami producentów 
urządzeń technicznych wskazanymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych i instrukcjach 
eksploatacyjnych tych urządzeń) zabiegów konserwacyjnych i remontowych oraz 
podejmowania przedsięwzięć modernizacyjnych podwyższających efektywność eksploatacji 
kontrolowanych instalacji i stwarzany przez nie poziom bezpieczeństwa pracy,  

• obciążanie nadmiarem obowiązków (zwłaszcza w urzędach gmin) pracowników 
sprawujących nadzór nad oczyszczalniami ścieków i stacjami uzdatniania wody, 

• brak efektywnych działań kontrolnych pracowników realizujących zadania służb bhp, 
zwłaszcza podejmowanych przez służby bhp urzędów gmin oraz „specjalistów” 
świadczących niewystarczające usługi w tym zakresie przez osoby nie będące 
pracownikami kontrolowanych podmiotów gospodarczych. 
 

Podsumowując ustalenia kontrolne stwierdzono, że stan przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach objętych kontrolą był niezadowalający, o czym świadczy m.in znacząca liczba 
wydanych środków prawnych, w wyniku tych kontroli oraz nie w każdym przypadku efektywnie 
przeprowadzona samokontrola. Stan ten uzasadnia prowadzenie  kontroli w tej branży w roku bieżącym. 

 
 

 


