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Prezentację tematu ograniczono do dwóch bardzo istotnych
w działalności kontrolno- -prewencyjnej Państwowej Inspek-
cji Pracy zagadnień – bezpieczeństwa pracy w zakładach
charakteryzujących się największym nasileniem zagrożeń za-
wodowych oraz ograniczania ryzyka związanego z obec-
nością azbestu w środowisku pracy.

Od wielu lat pod wzmożonym nadzorem Państwowej In-
spekcji Pracy znajdują się zakłady, w których występuje

szczególnie duże ryzyko zawodowe, wyrażające się wysokimi
przekroczeniami norm czynników szkodliwych dla zdrowia,
znaczną liczbą chorób zawodowych oraz wysokimi wskaźni-
kami wypadkowości.

Podstawowym celem działań inspekcji pracy w tych
zakładach jest rozpoznanie skali i przyczyn występujących
zagrożeń oraz doprowadzenie  do ich eliminacji lub znaczne-
go ograniczenia, czyli poprawy warunków pracy. 
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STAN WARUNKÓW PRACY W ŒWIETLE USTALEÑ KONTROLNYCH
PIP – WYBRANE PROBLEMY
WORKING CONDITIONS IN THE LIGHT OF THE POST-CONTROL RECOMMENDATIONS  ISSUED BY THE  STATE LABOR
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Z Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie
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STRESZCZENIE W zakładach objętych wzmożonym nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy corocznie analizowane są warunki pracy oraz oceniane
możliwości likwidacji występujących w nich zagrożeń. Firmy typowane do tej kategorii to zakłady o wysokich wskaźnikach wypadkowości, w których
pracownicy narażeni są na działanie szkodliwych dla zdrowia chemicznych i fizycznych czynników środowiska pracy. Lista firm objętych wzmożonym
nadzorem, która jest rokrocznie weryfikowana, uwzględnia również zakłady charakteryzujące się dużym i zwiększonym ryzykiem wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych oraz stwarzające zagrożenia lokalne.

Kilkuletni nadzór inspekcji pracy – co potwierdzają wyniki kontroli – przynosi trwałą poprawę warunków pracy w tej kategorii zakładów.
Skutecznym środkiem przyczyniającym się do poprawy bezpieczeństwa pracy są opracowywane przez przedsiębiorstwa programy naprawcze.

Zgodnie z sugestiami parlamentarzystów, temat „Wzmożony nadzór w zakładach różnych branż charakteryzujących się największym nasileniem
zagrożeń zawodowych” znalazł się w programie działań PIP w latach 2001–2003. W styczniu br. okręgowe inspektoraty pracy wytypowały 137
zakładów różnych branż, o największych zagrożeniach, które zostaną objęte wzmożonym nadzorem PIP w najbliższych latach. Usystematyzowane
działania kontrolne i promocyjne będą zmierzały do likwidacji lub znacznego ograniczenia występujących w nich zagrożeń.

W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała działania pracodawców zobowiązanych do dokonania oceny stanu technicznego oraz
określenia możliwości dalszego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Zdaniem PIP, pracodawcy nie wywiązują się z tego zadania lub, nie chcąc
ponosić kosztów związanych z usuwaniem bądź naprawą wyrobów zawierających azbest, odwlekają konieczny remont.

Nadal nie jest możliwe dokonanie oceny i stwierdzenie, że po wykonaniu prac z azbestem nie jest on już obecny w pomieszczeniu przeznaczonym
na pobyt ludzi. Ma to bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w szkołach, przedszkolach i wyższych uczelniach oraz
personelu medycznego i pacjentów w szpitalach. W polskim prawodawstwie nie określono dotychczas dopuszczalnego stężenia azbestu dla tego
rodzaju pomieszczeń.

Główny Inspektor Pracy wystąpił do Ministra Zdrowia z wnioskiem o ustalenie dopuszczalnego stężenia dla pyłów azbestu w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi. Obowiązujące dotychczas zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia
w pomieszczeniach na pobyt ludzi nie uwzględnia azbestu. Med. Pr. 2002, 53, 1, 61–65
Słowa kluczowe: warunki pracy, programy naprawcze, azbest

ABSTRACT In enterprises covered by the scheme of the intensified  supervision of the State Labor Inspectorate (SLI),  working conditions are analyzed
every year, and the measures to reduce or eliminate existing hazards are evaluated. The enterprises with high rates of accidents at work and employees
exposed to hazardous chemical and physical factors present in the work environment are classified in this category. The list of such enterprises is
subjected to annual verification. Enterprises  with potential high or increased risk for serious industrial accidents involving noxious chemicals or
dangerous for the local environment are also taken into account.

The supervision of the State Labor Inspectorate, lasting already for a number of years, greatly contributed – this is confirmed by numerous
inspections – to the sustained improvement of  working conditions in enterprises of this category.

In accord with the suggestions made by parliamentarians, the issue of intensified supervision of enterprises, representing various branches of the
national economy, characterized by the highest rates of occupational hazards has been incorporated into the SLI Plan of Action  for the years
2001–2003. In January 2001, district inspectorates selected 137 enterprises of various sectors with the highest hazard rates to be covered by the SLI
scheme in the nearest future. The systematic control and promotion activities will be aimed at eliminating or substantial reduction of reported
hazards. 

In the previous year, the SLI tried to find out  how far the employers fulfill their obligation to check technical conditions in their enterprises, as
well as to discuss the possibility of  further use of asbestos-containing products. In the opinion of the SLI, the employers do not comply with these
requirements, or they are not willing to bear costs of removal or repair of asbestos- containing products. They postpone endlessly all necessary repairs.   

It is still impossible to evaluate the situation and to explicitly state that after completing works involving asbestos it is removed from premises
designed for people. This is of paramount importance for safety of people at schools, kindergartens,  high schools, as well as of hospital personnel
and patients. In Polish regulations, the maximum admissible concentrations of asbestos for this kind of premises have no as yet been set. 

The State Labor Inspector  has submitted a motion to the Minister of Health on setting permissible concentrations of asbestos dust in premises
meant for people. The regulation (still binding) of March 12, 1996 on admissible concentrations and intensities of factors harmful to the human
health, emitted by construction materials, devices and equipment in premises intended for people does not take account of asbestos. Med Pr 2002,
53, 1, 61–65
Key words: working conditions, remedy programs, asbestos
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Zakłady pod wzmożonym nadzorem PIP są kontrolowa-
ne co najmniej 2 razy w ciągu roku, w zależności od postępu
w likwidacji bądź ograniczeniu zagrożeń i są przedmiotem
szczególnego zainteresowania. 

Inspektorzy pracy corocznie dokonują analizy warunków
pracy w omawianych przedsiębiorstwach oraz oceniają
możliwość zlikwidowania zagrożeń. Lista zakładów jest co
roku weryfikowana, a skreślenie firmy z listy musi być uza-
sadnione likwidacją bądź znacznym ograniczeniem zagrożeń
zawodowych, co często łączy się z koniecznością zaprzesta-
nia określonego rodzaju działalności.

Dobór zakładów odbywa się według ustalonych kryte-
riów. Typowane są firmy, w których pracownicy narażeni są
na działanie szkodliwych dla zdrowia chemicznych i fizycz-
nych czynników środowiska pracy (w szczególności gdy ich
stężenie lub natężenie przekracza dopuszczalne normy) oraz
występują wysokie wskaźniki wypadkowości. Brane są
również pod uwagę zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z udziałem nie-
bezpiecznych substancji chemicznych oraz stwarzające zag-
rożenia lokalne (tabela I). Zakwalifikowanie danego zakładu
do omawianej kategorii zależy przede wszystkim od:

■ poziomu ryzyka zawodowego związanego z wykony-
waną pracą;

■ stanu wypadkowości (wskaźniki częstotliwości
i ciężkości zdarzeń);

■ stanu zachorowalności na choroby zawodowe;
■ stopnia  skuteczności  działalności profilaktycznej.
Kilkuletni wzmożony nadzór ze strony inspekcji pracy

przynosi stałą poprawę warunków pracy w zakładach. Doko-

nywane są analizy zagrożeń (tj. analizy wypadków przy pra-
cy, zachorowalności na choroby zawodowe, warunków na-
rażenia na czynniki szkodliwe) oraz w wyniku wydanych
przez inspektorów pracy decyzji, opracowywane są przez
pracodawców programy naprawcze (tabela II). Trzeba jed-
nak podkreślić, że niezbędne są również odpowiednie środ-
ki finansowe na ten cel, których brak bardzo często ograni-
cza realizację programów. 

Wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy jest w o-
mawianych zakładach znacznie wyższy od wskaźnika
częstotliwości wypadków w całej gospodarce. Pracownicy
zatrudnieni w zakładach objętych wzmożonym nadzorem są
ponad 2 razy częściej narażeni na wypadki przy pracy niż
przeciętny pracownik.   

Roczny wskaźnik zachorowalności w zakładach objętych
wzmożonym nadzorem jest znacznie wyższy od wskaźnika
zachorowalności w całej gospodarce (tabela III). Dane sta-
tystyczne wskazują, że pracownicy zatrudnieni w omawia-
nych przedsiębiorstwach są od 3 do 4 razy częściej narażeni
na choroby zawodowe niż przeciętny pracownik. Zdecydo-
wana większość stwierdzonych schorzeń powstała po wielo-
letnim okresie pracy w kontakcie z czynnikiem szkodliwym
lub uciążliwym, stąd ok. 60% chorób zawodowych stwierdza
się u emerytów i rencistów. Dominują takie choroby zawodo-
we, jak: uszkodzenie słuchu, nieżyt dróg oddechowych,
zespół wibracyjny oraz choroby skóry. W większości
zakładów na pracowników oddziałuje kilka czynników
szkodliwych jednocześnie.

Z kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy w o-
mawianych przedsiębiorstwach wynika, że najczęściej stwier-

Tabela I. Liczba zakładów objętych wzmożonym nadzorem w latach 1998–2000

Tabela II. Liczba wypadków przy pracy w latach 1998–2000

Zakłady objęte wzmożonym nadzorem 331 100 271 100 177 100

Zakłady, w których osiągnięto postęp w likwidacji lub ograniczeniu zagrożeń,
w tym:
w stopniu zadowalającym (zakłady zostały skreślone z listy zakładów objętych
wzmożonym nadzorem)

285

23

86

7

235

30

87

11

155

49

88

28

Zakłady, w których nie osiągnięto postępu w likwidacji lub ograniczeniu
zagrożeń

27 8 25 9 15 8

Zakłady postawione w stan likwidacji 19 6 11 4 7 4

200019991998

Liczba/odsetek
Wyszczególnienie

Rok 1998 1999 2000

Liczba wypadków – ogółem: 5569 4024 3415

w tym: śmiertelne 20 9 17

powodujące ciężkie uszkodzenie ciała 56 39 31

Wskaźnik częstotliwości 19,3 17,68 17,1

Wskaźnik częstotliwości w całej gospodarce 9,93 8,37 8,30

Liczba zatrudnionych 287 317 228 000 199 511



Kontrola warunków pracyNr 1 63

dzane  nieprawidłowości to – dopuszczanie pracowników do
pracy przy niesprawnych bądź nieprawidłowo zabezpieczo-
nych maszynach i urządzeniach technicznych oraz niewłaści-
wy stan dróg transportowych i przejść komunikacyjnych.

Niejednokrotnie praca wykonywana jest w obiektach
i pomieszczeniach o niewłaściwym stanie technicznym oraz
nie są przestrzegane  terminy badań stężeń i natężeń czyn-
ników szkodliwych.

W omawianych zakładach, borykających się z poważny-
mi problemami bezpieczeństwa pracy i często z trudnościa-
mi finansowymi, występują również nieprawidłowości wyni-
kające ze złej organizacji pracy, lekceważenia zagrożeń, bra-
ku nadzoru, brawury oraz zwykłego bałaganu. Zwiększona
częstotliwość kontroli pozwala na wyeliminowanie niepra-
widłowości i zmusza pracodawców do większego zaintereso-
wania się sprawami warunków pracy.

Zwrócić należy uwagę na to, iż istotną przyczyną naru-
szeń prawa pracy jest brak środków finansowych wynikający
z pogarszającej się na przestrzeni ostatnich lat kondycji eko-
nomicznej niektórych zakładów (branży hutniczej, odlewni-
czej, przemysłu zbrojeniowego, metalowego czy kopalń). U-
niemożliwia to konieczne remonty, zmianę przestarzałych
technologii oraz wymianę parku maszynowego. Brak moty-
wacji (ulg finansowych) dla zakładów podejmujących działa-
nia inwestycyjne zmierzające do poprawy warunków pracy
jest także ważnym powodem nieprawidłowości.

Działania inspektorów pracy oraz administracji w latach
1998–2000 doprowadziły do eliminacji lub znacznego ogra-
niczenia przekroczeń NDS i NDN czynników szkodliwych
dla zdrowia oraz zagrożeń wypadkowych w zakładach
objętych wzmożonym nadzorem. 

W Fabryce Dywanów „Agnella” w Białymstoku (zakład
pod wzmożonym nadzorem w latach 1998–2000) w wyniku
działań podjętych przez inspektora pracy liczba pracow-
ników zatrudnionych w warunkach przekroczenia dopusz-
czalnych norm zmniejszyła się z 439 w 1997 r. (55% ogółu
zatrudnionych) do 50 w 2000 r. (5%), a liczba wypadków
przy pracy zmniejszyła się z 6 zdarzeń w 1997 r. do 1 wypad-
ku w ubiegłym roku. 

Także w Zakładach „Centra” w Poznaniu wzmożony
nadzór PIP spowodował poprawę warunków pracy. W wyni-
ku prac modernizacyjnych, które podjęto po decyzjach naka-
zowych inspektorów pracy, uzyskano znaczne obniżenie
stężenia ołowiu i kadmu. Zmniejszono także liczbę pracow-
ników narażonych na kontakt z czynnikami szkodliwymi

z 32% do 13 % ogółu zatrudnionych. Uruchomienie w minio-
nym roku skutecznego systemu wentylacji w działach odlew-
ni i pastowni spowodowało, że zakład skreślono z listy
objętych wzmożonym nadzorem.

Państwowa Inspekcja Pracy – podobnie jak inspekcje
krajów Unii Europejskiej – dostrzega celowość wdrażania
w przedsiębiorstwach sprawdzonych na świecie systemów
zarządzania bhp. Inspektorzy pracy, dokonujący kontroli
w zakładach objętych wzmożonym nadzorem, będą w szer-
szym niż dotąd zakresie zachęcać pracodawców do wprowa-
dzania tych systemów. Podkreślić należy, że coraz więcej
firm pod wzmożonym nadzorem PIP wykazuje zaintereso-
wanie nowoczesnymi metodami zarządzania. Obok m.in. ta-
kich zakładów, jak: Huta „Częstochowa, Huta „Ostrowiec”,
ABB „Zamech” w Elblągu, Elektrownia „Bełchatów”,
w 2000 r. do wdrażania systemu zarządzania bezpie-
czeństwem pracy przystąpiły np. Zakłady Koksownicze
w Zdzieszowicach sp. z o.o., Huta Szkła „Jarosław” S.A.,
Gdańska Stocznia Remontowa, Szczecińska Stocznia Re-
montowa „Gryfia”, Zakład Górniczy „Bytom III” sp. z o.o.,
Zakład Górniczy „Piekary”, Huta Cynku „Miasteczko
Śląskie”.  

Wzmożony nadzór realizowany jest przez PIP w ścisłej
współpracy z innymi organami nadzoru nad warunkami pra-
cy. Sporządzana w Głównym Inspektoracie Pracy krajowa
lista zakładów objętych takim nadzorem jest co roku przeka-
zywana Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Głównemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska, Komendantowi Główne-
mu Państwowej Straży Pożarnej. Okręgowe inspektoraty
pracy nawiązują robocze kontakty z jednostkami terenowy-
mi organów nadzoru i kontroli celem podjęcia wspólnych
działań w tych zakładach. Szczególnie cenimy sobie
współpracę z Inspekcją Sanitarną. 

Wieloletnie doświadczenia PIP wskazują, że forma
wzmożonego nadzoru sprawdza się i pozwala na efektywne
wykorzystanie kadry inspektorskiej oraz mobilizuje również
pracodawców do podejmowania konkretnych przedsięwzięć
na rzecz poprawy warunków pracy.

Upłynęły 3 lata od wprowadzenia w życie ustawy zaka-
zującej produkcji i stosowania wyrobów zawierających az-
best, którego szerokie zastosowanie w okresie powojennym
spowodowało, że ryzyko zdrowotne z nim związane dotyczy
dziś licznej grupy osób i nie jest to tylko ryzyko zawodowe.
W środowisku pracy szczególnie intensywny kontakt z azbes-
tem może wystąpić przy pracach krótkotrwałych, np. w cza-

Tabela III. Liczba chorób zawodowych występujących w zakładach objętych wzmożonym nadzorem w latach 1998–2000

Rok 1998 1999 2000

Liczba chorób zawodowych – ogółem 956 679 366

w tym u emerytów i rencistów 536 395 218

Liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia 82 437 71 000 76 775

Liczba chorób zawodowych na 100 tys. zatrudnionych w zakładach objętych wzmożonym nadzorem 332,7 297,8 183,4

Liczba chorób zawodowych na 100 tys. zatrudnionych w całej gospodarce 117,3 98,0 73,9
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sie rozbiórek i remontów obiektów budowlanych, remontów
instalacji technologicznych oraz urządzeń, w których zasto-
sowano azbest jako materiał izolujący bądź uszczelniający.

Ze względu na fakt, iż azbest może powodować liczne
choroby zawodowe, m.in. pylicę, nowotwory płuca i krtani,
a także międzybłoniak, niezbędna jest rzetelna ocena ryzyka
wynikającego z kontaktu z azbestem oraz zastosowanie
właściwych środków zapobiegawczych w środowisku pracy.
W celu rozpoznania skali nieprawidłowości Państwowa Ins-
pekcja Pracy skontrolowała w latach 1999–2000 r. 486
zakładów o różnym profilu działalności, w których występo-
wały lub były stosowane wyroby zawierające azbest.

Kontrole objęły przede wszystkim identyfikację źródeł
występowania azbestu w zakładach pracy oraz ocenę
środków zapobiegawczych, podejmowanych przez praco-
dawców w celu zmniejszenia ujemnych następstw dla zdro-
wia pracowników. 

Oceniono przestrzeganie przepisów obowiązujących
przy prowadzeniu prac związanych z usuwaniem lub zabez-
pieczaniem wyrobów zawierających azbest w 112 zakładach.
Kontrole w pozostałych 374 firmach miały charakter pre-
wencyjny i ograniczały się do identyfikacji obiektów
i urządzeń budowlanych oraz urządzeń i procesów technolo-
gicznych, w których zastosowano azbest. Ta dysproporcja
w rodzaju i charakterze kontroli wynikała stąd, iż w prakty-
ce bardzo trudno „wytropić” prace przy usuwaniu lub zabez-
pieczaniu wyrobów zawierających azbest, ze względu na ich
z reguły krótki okres wykonywania. Polskie uregulowania
prawne zobowiązują wprawdzie wykonawców omawianych
prac w obiektach i urządzeniach budowlanych do zgłaszania
tego faktu właściwemu terenowemu organowi nadzoru bu-
dowlanego, ale z reguły nie są one przestrzegane. Nie ma ta-
kiego obowiązku w przypadku innych prac, które nie do-
tyczą budownictwa.

Ustalono, że najwięcej wyrobów zawierających azbest
występuje m.in. w budownictwie mieszkaniowym, prze-
mysłowym i użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszko-
la, szpitale), energetyce, zakładach wodociągów i kanalizacji
oraz instalacjach przemysłowych. Stanowią one element
pokrycia dachów i elewacji budynków (budownictwo miesz-
kaniowe, przemysłowe, użyteczności publicznej), rur wodo-
ciągowych w sieciach eksploatowanych przez zakłady wodo-
ciągów i kanalizacji, izolacji rurociągów ciepłowniczych itp.

Kontrole wykazały, że najczęściej występujące niepra-
widłowości przy wykonywaniu prac, polegających na usuwa-
niu wyrobów z azbestu bądź ich naprawie, to m.in.:

■ nieposiadanie przez wykonawców remontów lub roz-
biórek obiektów budowlanych zezwoleń na działalność,
w wyniku której powstają odpady niebezpieczne (1999 r. –
67% kontrolowanych zakładów; 2000 r. – 54%);

■ przystąpienie do robót, polegających na usuwaniu
bądź naprawie wyrobów zawierających azbest w obiektach
i urządzeniach budowlanych, bez zgłoszenia tego faktu do
właściwego organu nadzoru budowlanego (1999 r. – 73%;
2000 r. – 67%);

■ brak – przed przystąpieniem do prac  związanych z u-
suwaniem azbestu – planu pracy określającego metody pra-
cy i zastosowane środki zapobiegawcze minimalizujące ryzy-
ko zawodowe (1999 r. – 81%; 2000 r. – 68%);

■ brak wymaganego przepisami szkolenia bezpośrednio
zatrudnionych przy pracach z azbestem oraz nadzorujących
te prace (1999 r. – 83%; 2000 r. – 57%);

■ wyposażenie pracowników w odzież roboczą nie przys-
tosowaną do warunków pracy z azbestem (1999 r. – 44%
pracowników wykonujących prace; 2000 r. –27%).

Do znaczących nieprawidłowości zaliczyć należy fakt,  iż
odpadów azbestowych nie traktowano – wbrew postanowie-
niom przepisów – w kategoriach materiałów niebezpiecz-
nych.  Nie pakowano je w worki foliowe, a jeśli pakowano –
to na opakowaniach nie umieszczano etykiety z wymaganym
znakiem „a” i napisem „odpady”. 

Firmy zajmujące się usuwaniem i transportem odpadów
azbestowych nie zawsze miały konieczne zezwolenie na taką
działalność. Ten obszar problemów był w ubiegłym roku
przedmiotem wspólnych działań Państwowej Inspekcji Pracy
i Inspekcji Ochrony Środowiska.

W zakładach, w których kontrole miały charakter pre-
wencyjny i ograniczały się do identyfikacji obiektów
i urządzeń budowlanych oraz urządzeń i procesów technolo-
gicznych (z zastosowaniem  azbestu) ustalono m.in., iż:

■ właściciele lub zarządzający obiektami i urządzeniami
budowlanymi z zabudowanymi wyrobami azbestowymi nie
dokonali ich przeglądu technicznego, twierdząc, że takich
wyrobów nie ma w obiekcie (1999 r. – 42%; 2000 r. – 49%);

■ podczas przeglądu technicznego nie określono rodzaju
azbestu występującego w wyrobach (1999 r. – 65%; 2000 r.
– 70%);

■ nie dokonano oceny stanu technicznego i możliwości
dalszego użytkowania wyrobów z azbestem (1999 r. – 58%;
2000 r. – 48%).

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, wyniki kontroli
potwierdzają niewielką wiedzę społeczną o szkodliwym od-
działywaniu włókien azbestu na zdrowie ludzi. Istotną
przeszkodą w ograniczaniu narażenia na azbest jest także
niedoskonałość systemu prawnego, który umożliwia nie-
przestrzeganie prawa. Świadome i celowe oszczędzanie na
bezpieczeństwie pracy w celu zminimalizowania kosztów
wykonawstwa potęguje skalę nieprawidłowości.

Ze względu na bardzo ograniczony dostęp do informacji
o źródłach występowania wyrobów zawierających azbest oraz
małą wiedzę społeczeństwa o jego szkodliwości, PIP na miarę
swoich możliwości prowadzi działania informacyjno-populary-
zatorskie, których adresatami są pracodawcy, spółdzielnie
mieszkaniowe, organy samorządu terytorialnego. 

Efektem tych działań są stale napływające z zakładów in-
formacje o identyfikacji nowych źródeł występowania azbes-
tu i ocenie możliwości ich bezpiecznego użytkowania. Stwa-
rza to szansę, by ewentualne prace ze zidentyfikowanymi wy-
robami azbestowymi prowadzone były w sposób bezpieczny.
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Podczas dwuletnich kontroli PIP zidentyfikowała ponad
3000 obiektów, urządzeń, instalacji i procesów technologicz-
nych, w których występuje azbest. 

Wyniki kontroli w 2000 r. wskazują jednak na pozytyw-
ne, choć oczywiście niewystarczające, zmiany w przestrzega-
niu przepisów prawa przez pracodawców, zajmujących się u-
suwaniem bądź naprawą wyrobów, zawierających azbest. Po-
zytywnie należy ocenić zainteresowanie wykonawców infor-
macjami o rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych
stosowanych przy wykonywaniu prac z azbestem. Świadczyły
o tym liczne zapytania kierowane do inspektorów pracy,
a także zainteresowanie szkoleniami w tym zakresie. Wi-
doczne są także inicjatywy samorządów terytorialnych o cha-
rakterze doraźnym i systemowym, mające na celu przeciw-
działanie negatywnym skutkom zdrowotnym, wynikającym
z użytkowania wyrobów zawierających azbest. 

Niestety, negatywnie należy ocenić działania praco-
dawców – użytkowników bądź zarządzających obiektami bu-
dowlanymi, zobowiązanych do dokonania przeglądu technicz-
nego oraz oceny stanu technicznego i możliwości dalszego
użytkowania wyrobów zawierających azbest. Pracodawcy nie
dokonują przeglądu i oceny lub nie chcąc ponosić kosztów
związanych z usuwaniem bądź naprawą wyrobów zawie-
rających azbest, zaniżają punktację wynikającą z oceny stanu
technicznego, odwlekając w ten sposób konieczny remont.

Nadal nie jest możliwe dokonanie oceny i stwierdzenie,
że po wykonaniu prac z azbestem nie jest on już obecny
w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi. Ma to
szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa osób przeby-
wających w szkołach, przedszkolach i wyższych uczelniach,
a także dla personelu medycznego i pacjentów w szpitalach.
Polskie przepisy nie określają dopuszczalnego stężenia az-
bestu dla tego rodzaju pomieszczeń. Kryteria najwyższych
dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy odnoszą się tyl-
ko do warunków prowadzenia pracy przy usuwaniu azbestu,
a nie do oceny efektów pracy i poprawności wykonania za-
dań. Nadal trudno jest pracodawcom – właścicielom lub
zarządcom obiektów budowlanych, z wbudowanymi wyroba-
mi azbestowymi, ustalić rodzaj azbestu w tych wyrobach, po-
nieważ znikoma liczba krajowych placówek wykonuje takie
badania. 

Główny Inspektor Pracy wystąpił do Ministra Zdrowia
z wnioskiem o ustalenie dopuszczalnego stężenia dla pyłów
azbestu pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Obo-
wiązujące dotychczas zarządzenie Ministerstwa Zdrowia i O-
pieki Społecznej z 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczal-
nych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wy-
dzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy

wyposażenia w pomieszczeniach na pobyt ludzi nie obejmuje
azbestu. Minister Zdrowia w maju br. poinformował Główne-
go Inspektora Pracy, że przewidywane jest w najbliższym cza-
sie opracowanie przez Ministerstwo Zdrowia regulacji praw-
nej, w której będzie uwzględnione dopuszczalne stężenie dla
pyłów azbestu w pomieszczeniach na pobyt ludzi.

W Polsce obowiązek zgłoszenia do organów nadzoru bu-
dowlanego faktu rozpoczęcia prac, polegających na usuwa-
niu bądź naprawie wyrobów zawierających azbest, nie wy-
musza na wykonawcy robót określonych działań ograni-
czających narażenie na azbest. O ile Państwowa Inspekcja
Pracy oraz inne organy nadzoru mogą wpływać na praco-
dawców i zarządców budynków użyteczności publicznej, by
przestrzegali oni stosownych przepisów, to wydaje się to nie-
możliwe w stosunku do właścicieli domów jednorodzinnych
oraz indywidualnych gospodarstw rolnych, gdzie jest bardzo
dużo wbudowanych wyrobów, zawierających azbest.

Uzasadnione wydaje się wprowadzenie obligatoryjnych
specjalistycznych szkoleń dla osób nadzorujących prace przy
usuwaniu lub naprawie wyrobów z azbestem w zakresie or-
ganizacji i techniki prowadzenia prac. Należy również wpro-
wadzić obowiązek przedłożenia planu pracy przy usuwaniu
i naprawie wyrobów zawierających azbest właściwym orga-
nom nadzoru i kontroli warunków pracy. 

Choć system prawny, dotyczący omawianej problematyki
nie zmienił się od 2000 r., wiadomo jednak, iż w naj-
bliższych latach planowana jest weryfikacja przepisów.  Mi-
nister Gospodarki potrzebę kompleksowej nowelizacji prze-
pisów regulujących problematykę azbestową zawarł w pro-
jekcie pod nazwą „Program usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”.

Celowe wydaje się utworzenie – na szczeblu centralnym
i terenowym, w ramach współdziałania Państwowej Inspek-
cji Pracy z Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Ochrony Środo-
wiska, z organami państwowego nadzoru budowlanego - zes-
połów specjalistycznych do spraw azbestu, które wspoma-
gałyby działania na rzecz ograniczenia zagrożeń z nim
związanych.

Należałoby także opracować wykaz jednostek badaw-
czych i pomiarowych, które mogą zidentyfikować w wyro-
bach i środowisku pracy rodzaj azbestu. 

Przedstawione wyniki działalności Państwowej Inspekcji
Pracy w omawianych zakładach stanowią podstawę do kon-
tynuowania kontroli zmierzających do poprawy bezpie-
czeństwa i higieny pracy.
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