
in¿. KATARZYNA KITAJEWSKA
G³ówny Inspektorat Sanitarny

Artyku³ zawiera informacje dotycz¹ce sprawowanego przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ bie¿¹cego nadzoru 
nad higienicznymi warunkami pracy w 2007 r. Opisuje strukturê podmiotów bêd¹cych w ewidencji pionu higieny 
pracy, wyniki przeprowadzonych kontroli, postêpowanie administracyjne i egzekucyjne, dzia³alno�æ w zakresie 
promocji zdrowia i o�wiaty. Przedstawia równie¿ dzia³alno�æ laboratoryjn¹ PIS w zakresie chorób zawodowych 
oraz badañ i pomiarów �rodowiska pracy.

Supervision of occupational health conditions – activities of the State Sanitary Inspection in 2007
This paper discusses the State Sanitary Inspection’s on-going supervision of health working conditions in 2007. 
It describes the structure of enterprises in the occupational health department’s records, administrative and 
executive activities, and the promotion of health and education. It also presents activities of the State Sanitary 
Inspection laboratories in the scope of occupational diseases and measurements of harmful agents in the 
working environment.

Rys. Struktura podmiotów bêd¹cych w ewidencji pionu higieny pracy w 2007 r. wg liczby zatrudnionych pracowników
Fig. The structure of enterprises in the occupational health department’s records in 2007, by the number of employees
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Inspekcja Sanitarna sprawuje bie¿¹cy nadzór 
nad higienicznymi warunkami �rodowiska pracy 
przez kontrolowanie przestrzegania przepisów 
okre�laj¹cych wymagania higieniczne i zdrowotne 
�rodowiska pracy. Celem sprawowanego nadzoru 
jest ochrona zdrowia ludzkiego przed nieko-
rzystnym wp³ywem �rodowiskowych czynników 
szkodliwych i uci¹¿liwych oraz zapobieganie 
powstawaniu chorób, w tym chorób zaka�nych 
i zawodowych [1].

Bie¿¹cy nadzór sanitarny 
nad zak³adami pracy 

Bie¿¹cy nadzór sanitarny sprawowany przez 
pion higieny pracy Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej obejmowa³ w 2007 r. kontrolê przestrzegania 

przepisów dotycz¹cych m.in. wykonywania 
badañ i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w �rodowisku pracy; przeprowadzania 
profilaktycznych badañ lekarskich; wystêpowania 
substancji, preparatów, czynników lub procesów 
technologicznych o dzia³aniu rakotwórczym lub 
mutagennym w �rodowisku pracy; wystêpowania 
szkodliwych czynników biologicznych w �rodowi-
sku pracy; substancji i preparatów chemicznych, 
produktów biobójczych, detergentów, prekurso-
rów narkotyków kategorii 2. i 3. oraz oceny ryzyka 
zawodowego. 

W 2007 r. ewidencj¹ pionu higieny pracy 
Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej objêtych by³o 
110 650 podmiotów, zatrudniaj¹cych ogó³em 
4 357 862 pracowników. Najwiêcej osób by³o za-
trudnionych w zak³adach ochrony zdrowia i opieki 
spo³ecznej – 443 230, nastêpnie w przetwórstwie 
przemys³owym – 359 327, przy produkcji meta-
lowych wyrobów gotowych z wyj¹tkiem maszyn 

i urz¹dzeñ – 202 295 oraz w sektorze budownic-
twa – 187 830 zatrudnionych.

Zdecydowana wiêkszo�æ podmiotów bêd¹-
cych w ewidencji pionu higieny pracy to firmy 
zatrudniaj¹ce do 5 pracowników – 42 030,  które 
stanowi³y 38,0% nadzorowanych miejsc (rys.). 

Pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej 
w 2007 r. przeprowadzili 74 108 kontroli w 46 558 
podmiotach, w tym w 40 730 zatrudniaj¹cych do 
100 pracowników. Najistotniejsze stwierdzone 
uchybienia dotyczy³y braku aktualnych badañ 
i pomiarów czynników szkodliwych (18%), 
przekroczeñ najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ 
(NDS) i najwy¿szych dopuszczalnych natê¿eñ 
(NDN) tych czynników (15,6%) oraz braku oceny 
ryzyka zawodowego (11,6%).

Postêpowanie administracyjne 
i egzekucyjne w zakresie higieny pracy

W wyniku stwierdzonych nieprawid³owo�ci 
podczas przeprowadzonych w 2007 r. kontroli 
wydanych zosta³o 21 724 decyzji administra-
cyjnych, zobowi¹zuj¹cych pracodawców do 
usuniêcia stwierdzonych uchybieñ. Zdecydowanie 
najwiêcej decyzji dotyczy³o przeprowadzenia 
lub uaktualnienia badañ i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia, wystêpuj¹cych na 
stanowiskach pracy.

Ogó³em w warunkach przekroczeñ najwy¿-
szych dopuszczalnych stê¿eñ NDS i natê¿eñ 
NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w skon-
trolowanych podmiotach pracowa³o 217 926 
pracowników, z czego najwiêcej:

– w górnictwie i kopalnictwie – 37 455 
pracowników

– w produkcji drewna i wyrobów z drewna – 
20 686 pracowników

– w produkcji metalowych wyrobów goto-
wych – 19 297 pracowników.

W ka¿dym przypadku stwierdzonego prze-
kroczenia dopuszczalnego poziomu czynnika 
szkodliwego dla zdrowia w �rodowisku pracy, 
pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej 
zobowi¹zywali pracodawców do usuniêcia 
stwierdzonej nieprawid³owo�ci oraz wykonania 
kontrolnych badañ i pomiarów, potwierdzaj¹-
cych poprawê warunków pracy w tym zakresie. 
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Sprzêt laboratoryjny do pobierania prób czynników bio-
logicznych prezentowany w  laboratorium Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie
Biological agent sampling equipment presented at the 
laboratory of the Provincial Sanitary - Epidemiological 
Inspectorate in Warsaw

Sprawdzanie miernika mikroklimatu w Laboratorium 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Bydgoszczy
Check of a microclimate measuring equipment pre-
sented at the laboratory of the Provincial Sanitary 
-Epidemiological Inspectorate in Bydgoszcz

Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w wielu przypad-
kach, z przyczyn technicznych i ze wzglêdu na 
specyficzny charakter procesu technologiczne-
go, likwidacja przekroczenia warto�ci dopusz-
czalnej wystêpuj¹cego w �rodowisku pracy 
czynnika szkodliwego �rodkami technicznymi 
jest trudna lub wrêcz niemo¿liwa. Najczê�ciej 
ta sytuacja dotyczy wystêpowania ponadnor-
matywnego natê¿enia ha³asu. Od pracodawcy 
egzekwowane jest wówczas ustalenie przyczyn 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha³asu, 
sporz¹dzenie na podstawie dokonanej oceny 
ryzyka zawodowego i wprowadzenie w ¿ycie 
programu dzia³añ organizacyjno-technicznych, 
zmierzaj¹cych do ograniczenia nara¿enia na 
ha³as, jak równie¿ wdro¿enie odpowiedniej 
profilaktyki medycznej. Kontrolowane jest 
ponadto zaopatrzenie pracowników w �rodki 
ochrony indywidualnej s³uchu z obowi¹zkiem 
bezwzglêdnego przestrzegania ich stosowania 
przez pracowników. 

Dzia³alno�æ laboratoryjna 
w zakresie badañ i pomiarów 
�rodowiska pracy

We wszystkich laboratoriach w zakresie badañ 
i pomiarów �rodowiska pracy wojewódzkich 
stacji sanitarno-epidemiologicznych by³ wdro-
¿ony system zarz¹dzania jako�ci¹, natomiast 
certyfikat akredytacji na koniec 2007 r. posiada³o 
15 laboratoriów wojewódzkich oraz 52 placówki 
PIS szczebla podstawowego. 

W ramach dzia³alno�ci laboratoryjnej pra-
cownicy pionu higieny pracy w 2007 r. wyko-
nali 315 954 oznaczeñ czynników szkodliwych 
i uci¹¿liwych w celu dokonania higienicznej oceny 
stanowisk pracy w nadzorowanych podmiotach. 
W badaniach i pomiarach czynniki chemiczne sta-
nowi³y 34 282 (10,9%) wykonanych oznaczeñ, 
py³y – 21 986 (7,0%), ha³as – 150 538 (47,6%), 

drgania – 11 698 (3,7%), mikroklimat – 5 499 
(1,7%) oraz o�wietlenie – 89 313 (28,3%).

Pracownicy laboratoriów badañ �rodowiska 
pracy w ca³ym kraju przeprowadzili badania 
i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia 
na 149 134 stanowiskach pracy. Na 11 391 sta-
nowiskach pracy (13,3% wszystkich stanowisk, 
na których wykonano pomiary) stwierdzono 
przekroczenia obowi¹zuj¹cych warto�ci nor-
matywów higienicznych NDS i NDN (w 2006 r. 
– 8,3%), natomiast na 19 247 stanowiskach 
stwierdzono niezgodno�æ z obowi¹zuj¹cymi 
normatywami czynników uci¹¿liwych. We 
wszystkich przypadkach przekroczeñ obowi¹-
zuj¹cych warto�ci normatywów higienicznych 
czynników szkodliwych, organy Pañstwowej 
Inspekcji Sanitarnej zobowi¹za³y pracodawców 
w drodze decyzji administracyjnej do usuniêcia 
stwierdzonych nieprawid³owo�ci w wyznaczo-
nym terminie.

Choroby zawodowe
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna, realizuj¹c 

zadania dotycz¹ce nadzoru nad zdrowotnymi 
warunkami �rodowiska pracy, prowadzi rów-
nie¿ postêpowanie administracyjne w sprawie 
wystêpowania chorób zawodowych. W 2007 
r. wydano 3 293 decyzje o stwierdzeniu cho-
roby zawodowej oraz 3 875 decyzji o braku 
podstaw do stwierdzenia takiej choroby. 
£¹cznie w 2007 r., po uprawomocnieniu siê 
decyzji – uwzglêdniaj¹c proces odwo³awczy 
– stwierdzono 3 276 chorób zawodowych. 
W 2007 r. pod wzglêdem zapadalno�ci domi-
nowa³y przewlek³e choroby narz¹du g³osu: 796 
stwierdzonych przypadków [2].

Szczegó³owa analiza struktury i zapadal-
no�ci na choroby zawodowe dokonywana jest 
corocznie w Instytucie Medycyny Pracy w £odzi 
w ramach Centralnego Rejestru Chorób Zawo-
dowych. 

Dzia³alno�æ w zakresie
promocji zdrowia i o�wiaty 
w �rodowisku pracy

Pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej 
realizowali tak¿e w 2007 r. zadania szkolenio-
wo-informacyjne oraz o�wiatowe z zakresu 
higieny i medycyny pracy, a tak¿e promocji 
zdrowia w �rodowisku pracy. Propagowano 
przestrzeganie zasad higieny pracy, rolê le-
karskich badañ profilaktycznych, konieczno�æ 
stosowania �rodków ochrony indywidualnej 
i szkolenia pracowników w tym zakresie oraz 
konserwacji �rodków ochrony. Przypominano 
pracodawcom o obowi¹zku informowania 
pracowników o wynikach badañ i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia, zapozna-
wania z wynikami oceny ryzyka zawodowego 
oraz kartami charakterystyk niebezpiecznych 
substancji i preparatów chemicznych.

W stacjach sanitarno-epidemiologicznych 
organizowane by³y Dni Otwarte, w czasie których 
udostêpniano odwiedzaj¹cym m.in. informacje 

dotycz¹ce zagro¿eñ wystêpuj¹cych w �rodowi-
sku pracy oraz chorób zawodowych. Szczególn¹ 
uwagê w czasie Dni Otwartych po�wiêcano 
profilaktyce chorób zaka�nych, w tym zalecanym 
szczepieniom ochronnym. 

Podsumowanie
Sprawowany przez Pañstwow¹ Inspekcjê 

Sanitarn¹ nadzór sanitarny nad warunkami pracy 
wykaza³, ¿e w 2007 r. nast¹pi³ wzrost liczby pod-
miotów objêtych ewidencj¹, zarejestrowano ich 
bowiem 110 650, tj. o 2 159 wiêcej ni¿ w 2006 r. 
W dalszym ci¹gu wiêkszo�æ podmiotów bêd¹cych 
w ewidencji stanowi³y przedsiêbiorstwa zatrud-
niaj¹ce do 100 pracowników. 

Kontrol¹ objêto 46 558 podmiotów. W po-
równaniu z poprzednim rokiem odsetek 
nieprawid³owo�ci dotycz¹cych braku badañ 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
w �rodowisku pracy (oko³o 18%) utrzymywa³ 
siê na podobnym poziomie w stosunku do 
wszystkich stwierdzonych nieprawid³owo�ci. 
Zauwa¿ono natomiast spadek odsetka nieprawi-
d³owo�ci w zakresie stwierdzonych przekroczeñ 
warto�ci normatywów higienicznych, z 27,8% 
w 2006 r. do 15,6% w 2007 r. oraz wzrost 
liczby stwierdzonych przez organy Pañstwowej 
Inspekcji Sanitarnej chorób zawodowych o 147 
przypadków.

W dzia³alno�ci Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej 
stosowane by³y w skali ca³ego kraju ujednolicone 
procedury kontroli oraz ich dokumentowania.
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