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W 2006 r., podobnie jak w latach poprzed-

nich, zgodnie z danymi Pañstwowej Inspekcji 
Pracy (PIP) wypadkom przy pracy najczê�ciej 
ulegali robotnicy budowlani, kierowcy oraz gór-
nicy. W 2007 r. w sektorze budowlanym wskutek 
upadku z wysoko�ci poszkodowane zosta³y 364 
osoby (spo�ród których 85 zmar³o), natomiast 
wskutek uderzenia przez spadaj¹cy przedmiot 
poszkodowanych zosta³o 249 osób (w tym 48 
ponios³o �mieræ). Wed³ug danych PIP, wynikaj¹-
cych z analizy okoliczno�ci i przyczyn wypadków 
na placach budów, w 2006 r., ponad 55% poszko-
dowanych mia³o sta¿ pracy krótszy ni¿ 12 miesiêcy. 
Zatrwa¿aj¹ce s¹ równie¿ dane, �wiadcz¹ce o tym, 
¿e spo�ród 109 ofiar �miertelnych – 32 osoby 
zginê³y podczas swojego pierwszego tygodnia 
pracy na budowie. Przyczyn¹ takiej sytuacji s¹ 
przede wszystkim: b³êdy w zakresie przygotowa-
nia do wykonywania pracy, w tym brak szkoleñ 
z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy lub ich 
niedostateczny poziom, brak wiedzy o prawid³o-
wych, a zarazem bezpiecznych zachowaniach na 
stanowiskach pracy [1].

M³odocianym, w rozumieniu art. 190 § 1 Ko-
deksu pracy, jest osoba, która ukoñczy³a 16 lat, ale 
nie przekroczy³a 18 lat [2]. Pracownicy m³odociani 

stanowi¹ specyficzn¹ grupê zatrudnionych, dla 
której zosta³y sformu³owane odrêbne przepisy 
prawa pracy, reguluj¹ce m.in.: czas pracy, prawo 
do urlopu, zasady zawierania oraz rozwi¹zywania 
umów o pracê, zasady wynagradzania i �wiad-
czenia pracy, która powinna byæ �ci�le powi¹zana 
z dokszta³caniem. M³odociani, którzy rozpoczy-
naj¹ pracê zawodow¹ stwarzaj¹ wiêksze ryzyko 
zwi¹zane z zagro¿eniami w ich �rodowisku pracy, 
wynikaj¹ce z braku do�wiadczenia i �wiadomo-
�ci zagro¿eñ. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów 
z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych m³odocianym oraz warunków ich 
zatrudniania przy niektórych pracach okre�la 
ograniczenia dla tej grupy pracowników [3].

Przepisy tego rozporz¹dzenia wdra¿aj¹ 
postanowienia dyrektywy Rady 94/33/WE 
z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony 
pracy osób m³odych [4]. Obowi¹zuj¹ce w Polsce 
przepisy prawne dotycz¹ce pracy m³odocianych 
zawiera Dzia³ IX Kodeksu pracy pt. „Zatrudnianie 
m³odocianych” [2]. Dopuszczalne jest zatrud-
nianie m³odocianych w wieku powy¿ej 16 lat 
przy niektórych rodzajach prac wzbronionych 
m³odocianym, okre�lonych w za³¹czniku nr 2 
do wspomnianego rozporz¹dzenia [3], je¿eli 
jest to niezbêdne do odbycia przygotowania 
zawodowego. Jednak¿e zatrudnienie to nie 

mo¿e mieæ charakteru pracy sta³ej, a jego celem 
jest zaznajamianie pracowników m³odocianych 
z czynno�ciami podstawowymi, niezbêdnymi do 
odbycia przygotowania zawodowego. Jedno-
cze�nie pracodawca zatrudniaj¹cy pracowników 
m³odocianych przy pracach, o których mowa 
wy¿ej, podejmuje dzia³ania niezbêdne do zapew-
nienia im szczególnej ochrony zdrowia podczas 
pracy, bior¹c w szczególno�ci pod uwagê ryzyko 
wynikaj¹ce z braku do�wiadczenia i �wiadomo�ci 
istniej¹cych lub potencjalnych zagro¿eñ oraz nie-
pe³nej dojrza³o�ci fizycznej i psychicznej [3].

Analiza struktury przyczyn wypadków 
�miertelnych w ostatnich latach wskazuje, ¿e na 
czo³owe miejsca wysuwaj¹ siê nieprawid³owe 
zachowania pracownika oraz niew³a�ciwa ogólna 
organizacja pracy. Zgodnie z analiz¹ PIP, w du¿ej 
mierze winni s¹ temu pracodawcy, gdy¿ w�ród 
najczê�ciej pope³nianych wykroczeñ z zakresu 
bhp 30% stanowi¹: nieprawid³owa organizacja 
stanowisk i procesów pracy, nieprawid³owe 
przygotowanie pracowników do pracy oraz 
niedostateczne opanowanie przez pracowników 
procedury obs³ugi maszyn i urz¹dzeñ [1, 5].

Podczas zatrudniania pracowników m³o-
docianych najczê�ciej stwierdzanymi przez PIP 
naruszeniami przepisów s¹ zaniedbania dotycz¹ce 
edukacji m³odych osób rozpoczynaj¹cych pracê, 
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Tematem badañ by³a weryfikacja stanu wiedzy pracowników m³odo-
cianych zatrudnionych w przemy�le budowlanym w zakresie wymagañ 
zdrowotnych oraz prawid³owych warunków pracy. Przeprowadzono 
wywiad ankietowy w�ród reprezentatywnej grupy 110 pracowników 
m³odocianych sektora budowlanego. Ankieta zawiera³a 82 pytania 
i zosta³a podzielona na sze�æ czê�ci (Szko³a, Umowa, Szkolenia, 
Pracodawca, Miejsce Pracy, Stanowisko Pracy).
G³ównymi nieprawid³owo�ciami wskazanymi przez ankietowanych 
by³y: brak wyposa¿enia pracowników w odzie¿ ochronn¹ oraz obuwie 
robocze, brak wyznaczenia stref niebezpiecznych na budowie, nie-
przestrzeganie czasu pracy oraz nieudzielanie urlopu przys³uguj¹cemu 
m³odocianym i dopuszczanie do prac niedozwolonych pracownikom 
m³odocianym.

Young workers in the building industry – an analysis of the work-
ing conditions in a selected work group 
The aim of the study was to assess the knowledge and awareness of 
young workers in the building industry regarding their health require-
ments and working conditions.
A questionnaire survey was conducted among a representative group 
of 110 young employees in the building industry. It consisted of 82 
questions divided into six sections (school, contract, training, employer, 
workplace, workstation).
The main problems the young employees listed were as follows: no 
protective clothing and footwear, no indication of danger zones in 
construction sites, disregard for work time and not granting the leave 
young workers are entitled to, and permitting young people do work 
they should not be doing. 
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nieuwzglêdnianie wieku pracownika oraz jego 
niskich kwalifikacji zawodowych i umiejêtno�ci przy 
ocenie ryzyka zawodowego. Du¿y odsetek niepra-
wid³owo�ci zosta³ równie¿ zaobserwowany w za-
kresie, który zosta³ uregulowany prawnie i przepisy 
te powinny byæ bezwzglêdnie przestrzegane. 
Stwierdzono m.in., ¿e �rednio co 5. pracodawca 
dopuszcza siê zatrudnienia m³odego pracownika 
bez orzeczenia lekarskiego. Znacz¹ce zaniedbania 
ze strony pracodawców dotyczy³y równie¿ szkoleñ 
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz 
wykorzystywania urz¹dzeñ ochronnych w u¿yt-
kowanych maszynach i urz¹dzeniach.

Szczególnie niepokoj¹cy jest fakt, ¿e czê�æ 
pracodawców nie wykazuje wiêkszego zaintere-
sowania pracownikami, którzy podejmuj¹ pracê 
po raz pierwszy w ¿yciu i traktuje ich w analo-
giczny sposób, jak pracowników z wieloletnim 
sta¿em zawodowym [6-8]. Cz³owiek m³ody 
i niedo�wiadczony najczê�ciej nie ma odpowied-
niej wiedzy o zagro¿eniach, jakie mo¿e napotkaæ 
w �rodowisku pracy, co bezpo�rednio wynika 
z braku do�wiadczenia zawodowego, a tak¿e 
niedoskona³o�ci szkolenia, zw³aszcza instrukta¿u 
stanowiskowego. Fakt ten jest g³ówn¹ przyczyn¹ 
ryzykownych zachowañ w pracy pracowników 
m³odych czy te¿ m³odocianych, którzy s¹ szcze-
gólnie podatni na wypadek w pracy na pocz¹tku 
swojej drogi zawodowej [1, 7].

W tym artykule omówiono wyniki badañ, 
których celem by³a weryfikacja stanu wiedzy 
pracowników m³odocianych zatrudnionych w bu-
downictwie w zakresie wymagañ zdrowotnych 
oraz prawid³owych warunków pracy.

Materia³ i metody
Badania w³asne – wywiad ankietowy

Wywiady ankietowe zosta³y przeprowadzo-
ne w�ród uczniów trzech szkó³ budowlanych 
zlokalizowanych na obszarze konurbacji �l¹skiej. 
Wstêpnie do wywiadu ankietowego zostali za-
kwalifikowani jedynie ci uczniowie, których szko³y 
mia³y podpisane umowy z firmami budowlanymi, 

w których odbywali oni praktykê zawodow¹ lub 
sta¿. Kolejnym kryterium w³¹czenia do badañ by³ 
fakt, ¿e uczeñ by³ pracownikiem m³odocianym, 
a wiêc mia³ od 16 do 18 lat.

Charakterystyka ogólna i zawodowa 
ankietowanych pracowników m³odocianych

Wywiadem ankietowym objêto 110 uczniów. 
Charakterystyka badanych uczniów – pracowników 
m³odocianych (wed³ug szkó³/grup) zosta³a przed-
stawiona w tabeli. Wszyscy ankietowani byli p³ci 
mêskiej. Ankietowani zostali poinformowani, ¿e ba-
dania s¹ anonimowe, a ich wyniki zostan¹ wykorzy-
stane jedynie do celów naukowych, oraz poproszeni 
o samodzielne wype³nianie ankiety, zgodnie z ich 
wiedz¹ i odczuciami. M³odociani zostali poproszeni 
o wskazanie odpowiedzi przez postawienie znaku 
„x” przy jednej z 3 proponowanych odpowiedzi 
(tak, nie, nie wiem). Najliczniejsz¹ grupê stanowili 
pracownicy m³odociani bêd¹cy uczniami szko³y 
nr 2, w której przebadano ³¹cznie 61 uczniów. 

Po uwzglêdnieniu wieku ankietowanych 
okaza³o siê, ¿e najwiêksz¹ grupê stanowili 17-lat-
kowie (n=57). Podczas planowania wywiadu 
ankietowego za³o¿ono, ¿e najw³a�ciwsze bêdzie 
przeprowadzenie wywiadu w�ród uczniów 
pierwszej i drugiej klasy szko³y zawodowej o profilu 
budowlanym. Jednak¿e ju¿ po przeprowadzeniu 
wywiadu okaza³o siê, ¿e czê�æ uczniów tych¿e klas 
mia³a 18 lat (18% ankietowanych). Spowodowane 
to by³o faktem, ¿e czê�æ uczniów powtarza³a klasê. 
Z uwagi na fakt, ¿e ta grupa 20 uczniów w niezbyt 
odleg³ym czasie mia³a ukoñczyæ 18 lat, postanowio-
no nie wy³¹czaæ ich z dalszej analizy.

Przy uwzglêdnieniu kierunku zawodowego, 
w jakim siê kszta³cili uczniowie, najwiêksz¹ grupê 
spo�ród ankietowanych stanowili murarze (59%) 
oraz monterzy instalacji sanitarnych (28%). 
Pozosta³e specjalno�ci – malarz, dekarz, stolarz 
– by³y reprezentowane w ca³ej ankietowanej 
grupie odpowiednio przez 7, 5 oraz 2 uczniów. 
W du¿ej mierze by³o to spowodowane faktem, 
¿e tylko w jednej z trzech szkó³ istnia³y klasy 
wielozawodowe.

Wyniki wywiadu ankietowego
Przygotowana ankieta zawiera³a 82 pytania 

i w zale¿no�ci od ich tematyki zosta³a podzielona 
na sze�æ czê�ci: I. Szko³a, II. Umowa, III. Szkolenia, 
IV. Pracodawca, V. Miejsce pracy;  VI. Stanowisko 
pracy.

Czê�æ I: Szko³a
Wyniki czê�ci I wykaza³y, ¿e wed³ug informacji 

przekazanych przez 110 uczniów zespo³ów szkó³ 
budowlanych (ZSB) jedynie 62 spo�ród nich (56%) 
mia³o mo¿liwo�æ zapoznania siê z zasadami bezpie-
czeñstwa i higieny pracy podczas zajêæ szkolnych. 
Wywiad uzupe³niaj¹cy przeprowadzony w�ród na-
uczycieli wykaza³ jednoznacznie, ¿e we wszystkich 
szko³ach prowadzone s¹ zajêcia z zakresu bhp. Byæ 
mo¿e ta rozbie¿no�æ wynika czê�ciowo z faktu, ¿e 
niektórzy uczniowie nie uczestniczyli w zajêciach 
szkolnych w czasie, kiedy przekazywane by³y in-
formacje z zakresu bhp. Niska frekwencja uczniów 
na zajêciach lekcyjnych by³a równie¿ zauwa¿alna 
w czasie wywiadu ankietowego, kiedy na zajêciach 
przebywa³o �rednio ok. 60% uczniów. Ponadto 
wykazano, ¿e spo�ród trzech badanych szkó³, 
najbardziej efektywne zajêcia z zakresu bhp by³y 
zorganizowane w szkole nr 1, w której znajomo�æ 
przepisów deklarowa³o 79% uczniów.

W najwiêkszej z badanych grup – grupie 2. 
stwierdzono, ¿e a¿ 28 uczniów (46%) podczas 
zajêæ lekcyjnych nie otrzyma³o wystarczaj¹cych 
informacji z zakresu bhp. Wiêkszo�æ ankietowa-
nych uczniów (ponad 66%), bêd¹cych zarazem 
pracownikami m³odocianymi, zosta³a poinformo-
wana o prawach i obowi¹zkach przys³uguj¹cych 
takim pracownikom. Najlepsze wyniki uzyska³y 
szko³y nr 1 i 2, gdzie odpowiednio 78% i 87% 
uczniów zadeklarowa³o znajomo�æ zagadnieñ 
dotycz¹cych zatrudniania pracowników m³o-
docianych.

Czê�æ II: Umowa
Wywiad ankietowy wykaza³, ¿e 76% ankie-

towanych uczniów (84 ze 110 ankietowanych) 
zadeklarowa³o, i¿ s¹ pracownikami zatrudnianymi 
w ramach sta¿u/praktyki/nauki zawodu na 
budowach. 64 uczniów (58%) potwierdzi³o, ¿e 
pracodawcy (firmy budowlane) zawarli z nimi 
formalne umowy o pracê. Po zweryfikowaniu 
informacji dotycz¹cych zatrudnienia przez fir-
mê budowlan¹ dokonano dalszych weryfikacji 
odpowiedzi dotycz¹cych udzielenia informacji 
przez pracodawcê o przys³uguj¹cym urlopie 
oraz wyp³acaniu nale¿nej pracownikom m³odo-
cianym pensji. Na podstawie wyników wywiadu 
stwierdzone zosta³y znaczne nadu¿ycia w tych 
kwestiach, zw³aszcza w odniesieniu do grupy 1. 
pracowników m³odocianych, w której 11 uczniów 
(58%) nie poinformowano o przys³uguj¹cym 
im urlopie, jak równie¿ nie wyp³acano nale¿ne-
go pracownikom m³odocianym minimalnego 
wynagrodzenia. Wiêkszo�æ m³odocianych (99 
spo�ród 110 ankietowanych), potwierdzi³o, ¿e 
zgodnie z procedurami mieli przeprowadzone 
badania lekarskie przed rozpoczêciem pracy na 
budowie. 

Tabela
CHARAKTERYSTYKA ZAWODOWA BADANYCH GRUP PRACOWNIKÓW M£ODOCIANYCH
Professional characteristics of surveyed young employees groups
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W wiêkszo�ci kwestii poruszanych w tej 
czê�ci zaobserwowano we wszystkich bada-
nych grupach naruszenia przepisów prawnych. 
Wykazano ponadto niedok³adne przekazanie 
podstawowych informacji o przys³uguj¹cych 
pracownikom, a wynikaj¹cych z zawartej umowy 
o pracê – urlopie oraz wynagrodzeniu.

Czê�æ III: Szkolenia
Odpowiedzi ankietowanej grupy pracowni-

ków m³odocianych uwidoczni³y, ¿e pracodawcy 
w wiêkszo�ci zapoznali pracowników m³odocia-
nych z ogólnymi przepisami bhp (co potwierdzi³o 
84% pytanych), jednak¿e ju¿ instrukta¿ stano-
wiskowy przeprowadzony zosta³ jedynie w od-
niesieniu do oko³o 46%. Jeszcze mniejsza liczba 
pracowników m³odocianych (22 ankietowanych) 
zakoñczy³a instrukta¿ stanowiskowy egzaminem. 
Bardzo du¿a liczba pracowników m³odocianych 
(81 ze 110) zadeklarowa³a, ¿e umie udzieliæ 
pierwszej pomocy, o ile zaistnieje taka potrzeba. 
83 pracowników potwierdzi³o, ¿e pracuj¹ zgodnie 
z przepisami bhp, przy czym najwiêcej negatyw-
nych odpowiedzi na to pytanie udzielili m³odociani 
z 2. grupy ankietowanych (17 z 71).

Niepokoj¹ce s¹ natomiast wyniki pokazuj¹ce, 
¿e w przypadku 38% ankietowanych pracow-
ników m³odocianych, pracodawcy nie okre�lili 
w jasny sposób, jakie prace mog¹ byæ przez 
nich na budowie wykonywane, a jakie s¹ dla 
nich zakazane. Brak tej wiedzy wykaza³o a¿ 30 
pracowników m³odocianych (50%) z 2. grupy 
ankietowanych.

Czê�æ IV: Pracodawca
Wyniki czê�ci IV wywiadu ankietowego 

potwierdzi³y, ¿e pracodawcy zatrudniaj¹cy 
pracowników m³odocianych w wiêkszo�ci za-
pewnili im dostêp do toalet (87%), umywalni 
(82%) i szatni (95%). Uzyskane odpowiedzi 
wykaza³y, ¿e pracodawcy przede wszystkim 
staraj¹ siê udostêpniæ pracownikom mo¿liwo�æ 
zmiany ubrañ na ubrania robocze, co jest ko-
nieczne przed rozpoczêciem pracy na budowie. 
Podobne dane uzyskano w kwestii zapewnienia 
przez pracodawcê pracownikom m³odocianym 
nadzoru pracownika do�wiadczonego – 86% 
ankietowanych pracowników potwierdzi³o, ¿e 
taki nadzór zosta³ im przydzielony. Najwiêksze 
uchybienia dotycz¹ce nadzoru stwierdzono 
w grupie 2. ankietowanych pracowników m³o-
docianych, w której 10 uczniów spo�ród 61 nie 
pracowa³o pod w³a�ciwym nadzorem.

Wiêkszo�æ pracodawców (89%), zdaniem 
pracowników m³odocianych, udostêpni³o miejsce 
do spo¿ywania posi³ków podczas pracy na budo-
wie. Na ogó³ pracodawcy (poza 5 ankietowanymi 
z grupy 2.) zapewniali pracownikom m³odocia-
nym przerwy na spo¿ycie posi³ków. Ogromne 
nieprawid³owo�ci zosta³y natomiast stwierdzone 
w zakresie umo¿liwiania pracownikowi m³odocia-
nemu wykorzystania przys³uguj¹cego mu urlopu 
wypoczynkowego. I tak, a¿ 48% (53 osoby) 
ankietowanych pracowników m³odocianych nie 

uzyska³o od pracodawcy zgody na wykorzysta-
nie urlopu, przy czym a¿ 32 osoby spo�ród nich 
nale¿a³y do 2. grupy ankietowanych.

Czê�æ V: Miejsce pracy
Pracownicy m³odociani potwierdzili, ¿e wiêk-

szo�æ ich miejsc pracy by³a w odpowiedni sposób 
zabezpieczona przed dostêpem osób nieupo-
wa¿nionych, jednak¿e znacznie mniejsza liczba 
ankietowanych (47%) potwierdzi³a, i¿ zabezpie-
czono i oznakowano na budowie strefy szczególnie 
niebezpieczne. Ponadto 24 ze 110 ankietowanych 
uwa¿a³o, ¿e urz¹dzenia i instalacje elektryczne na 
budowie nie by³y odpowiednio zabezpieczone 
przed pora¿eniem. Jedynie 38 pracowników ze 110 
ankietowanych wiedzia³o, gdzie na budowie znaj-
duj¹ siê wy³¹czniki bezpieczeñstwa, które odcinaj¹ 
ca³kowicie dop³yw pr¹du, a niewiele wiêcej – gdzie 
znajduje siê sprzêt ga�niczy (47 osób) oraz sprzêt 
pierwszej pomocy (29 ankietowanych). 28% 
pracowników m³odocianych stwierdzi³o, ¿e u¿y-
wane przez nich na budowie narzêdzia pracy by³y 
w nieodpowiednim stanie technicznym. Ponadto 
pracownicy m³odociani byli zobowi¹zywani przez 
swoich pracodawców lub prze³o¿onych do wyko-
nywania prac niedozwolonych dla pracowników 
m³odocianych. I tak, spo�ród 110 ankietowanych 
9 pracowników spawa³o elementy metalowe, 
a 43 uczestniczy³o w monta¿u rusztowania na 
budowie. Dodatkowo wed³ug 17 ankietowanych 
rusztowania, z którymi mieli styczno�æ podczas 
pracy na budowie, nie by³y prawid³owo ustawione. 
Jednocze�nie wielu ankietowanych pracowników 
m³odocianych (40%) twierdzi³o, ¿e rusztowania 
na budowach, na których pracowali, nie podlega³y 
okresowym kontrolom.

Ankiety wykaza³y, ¿e stanowiska pracy 33 
ze 110 pracowników m³odocianych nie by³y 
odpowiednio zabezpieczone przed spadaj¹cymi 
przedmiotami, przy czym 21 z nich by³o przedsta-
wicielami 2. grupy ankietowanych pracowników 
m³odocianych. Ponadto pracownicy m³odociani, 
dla których niedozwolone s¹ prace zwi¹zane 
z roz³adunkiem i za³adunkiem, byli mimo to za-
trudniani w tym charakterze. I tak 18 ankietowa-
nych pracowników m³odocianych potwierdzi³o, 
¿e wykonywali wymienione czynno�ci w ramach 
umowy o pracê. 

Du¿a liczba m³odocianych pracowników 
wykonywa³a prace polegaj¹ce na podnoszeniu 
i d�wiganiu ciê¿arów w niedozwolonym przez 
ustawê zakresie. 72 ze 110 ankietowanych pra-
cowników m³odocianych przyzna³o, ¿e w krótkim 
okresie transportowali rêcznie na odleg³o�æ powy-
¿ej 25 m wiêcej ni¿ 20 kg, a a¿ 85 m³odocianych 
w d³u¿szym okresie transportowa³o rêcznie na 
odleg³o�æ powy¿ej 25 m wiêcej ni¿ 12 kg. Du¿e 
nieprawid³owo�ci zosta³y równie¿ stwierdzone 
w zakresie d�wigania rêcznego pod górê ró¿-
nych przedmiotów. Wykazano, ¿e pracownicy 
m³odociani byli zmuszani przez pracodawcê do 
d�wigania pod górê: w krótkim okresie wiêcej ni¿ 
15 kg – 66 pracowników, a w d³ugim okresie wiêcej 
ni¿ 8 kg – 77 pracowników. Ponadto 26 pracow-

ników m³odocianych o�wiadczy³o, ¿e pracowali 
w pomieszczeniach, gdzie temperatura przekra-
cza³a 30 °C, a a¿ 68 ankietowanych potwierdzi³o, 
i¿ pracodawcy zmuszali ich do pracy w tempera-
turze poni¿ej 14 °C, w warunkach nara¿aj¹cych na 
sta³e przemakanie odzie¿y. Oba te warianty pracy, 
zale¿ne od warunków temperaturowych, s¹ �ci�le 
okre�lone dla pracowników m³odocianych i wobec 
grupy ankietowanych nie by³y przestrzegane.

Stwierdzono równie¿, ¿e mimo kategoryczne-
go zakazu wynikaj¹cego z uregulowañ prawnych 
ankietowani pracownicy m³odociani: pracowali 
przy kopaniu rowów znajduj¹cych siê w pobli¿u 
odkrytych instalacji – gazowej, energetycznej lub 
wodno-kanalizacyjnej (36%), pracowali w kon-
takcie z azbestem (19%), obs³ugiwali betoniarkê 
(44%), m³ot mechaniczny (45%) lub walec 
(4,5%). Mimo ¿e wykonywanie prac na wysoko-
�ci jest równie¿ pracownikom m³odocianym za-
bronione, 34 ze 110 ankietowanych wykonywa³o 
prace na dachach budynków. Od 15 do 20% an-
kietowanych potwierdzi³o, ¿e w ramach umowy 
podpisanej z firm¹ budowlan¹ wykonywa³o prace 
wzbronione m³odocianym: gro¿¹ce zawaleniem 
pod ziemi¹, pora¿eniem pr¹dem elektrycznym 
oraz obs³ugiwa³o maszyny budowlane.

Czê�æ VI: Stanowisko pracy
Pomimo obowi¹zku, jaki spoczywa na praco-

dawcy w odniesieniu do zapewnienia pracowni-
kom �rodków ochrony indywidualnej, jedynie 39 
ze 110 ankietowanych m³odocianych potwierdzi³o, 
¿e przydzielono im kombinezony robocze. Ponad 
po³owa m³odocianych otrzyma³a obuwie ochron-
ne, jednak¿e znaczna ich czê�æ nie otrzyma³a 
w³a�ciwej odzie¿y ochronnej. A¿ 16 pracownikom 
(ze 110 ankietowanych) nie przydzielono rêka-
wic ochronnych, a maski przeciwpy³owe by³y 
wykorzystywane jedynie przez 31 pracowników 
m³odocianych, czyli 28% ankietowanych. 16 m³o-
docianych potwierdzi³o, ¿e po zakoñczeniu pracy 
zaobserwowali u siebie reakcjê alergiczn¹ skóry. 
Ponad po³owa ankietowanych (51%) nie u¿ywa³a 
podczas prac na budowie obowi¹zkowego kasku 
ochronnego, gdy¿ albo to zalecenie zosta³o przez 
nich zbagatelizowane, albo te¿ pracodawca im go 
nie zapewni³. Du¿y odsetek m³odocianych (25%) 
zadeklarowa³, ¿e nie u¿ywa obuwia ochronne-
go, co by³o spowodowane nieudostêpnieniem 
takiego obuwia przez pracodawcê. Jedynie 26 
pracowników m³odocianych u¿ywa³o ochronni-
ków s³uchu, podczas gdy a¿ 40 ankietowanych 
o�wiadczy³o, ¿e pracowa³o w nara¿eniu na ha³as: 
44 m³odocianych stwierdzi³o, ¿e pracowali w ta-
kim ha³asie, ¿e musieli krzyczeæ do osoby blisko 
stoj¹cej, aby siê z ni¹ porozumieæ.

Du¿a liczba ankietowanych (46 ze 110) po-
twierdzi³a, ¿e pracowali na wysoko�ci powy¿ej 
3 m na zewn¹trz na rusztowaniu, mimo katego-
rycznego zakazu takich prac dla m³odocianych. 
Ponadto wed³ug 29% ankietowanych stanowi-
ska pracy na wysoko�ci nie by³y odpowiednio 
zabezpieczone przed upadkiem. Spo�ród 110 
ankietowanych pracowników m³odocianych 
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28 pracowa³o w godzinach nadliczbowych, a 6 
w godzinach nocnych. A¿ 94 ankietowanych 
(85%) potwierdzi³o, ¿e ich czas pracy w jednym 
dniu czasami przekracza³ 6 godzin, a a¿ 30 m³odo-
cianych (27% ankietowanych) pracowa³o wiêcej 
ni¿ 5 dni w tygodniu. Zdaniem 23 m³odocianych 
(21%) ich stanowiska pracy nie by³y odpowiednio 
o�wietlone, co utrudnia³o wykonywanie czynno�ci 
oraz zwiêksza³o ryzyko wypadku przy pracy.

30% ankietowanych pracowników m³odo-
cianych nie zosta³o poinformowanych przez 
pracodawcê o sposobach ochrony przed za-
gro¿eniami dla zdrowia wystêpuj¹cymi w ich 
miejscu pracy, a a¿ 34% potwierdzi³o, ¿e nie 
wie, jakie czynniki szkodliwe wystêpuj¹ na ich 
stanowiskach pracy. 34 spo�ród 110 m³odocianych 
zatrudnionych w budownictwie oceni³o, ¿e byli 
oni w sytuacji zagra¿aj¹cej ich zdrowiu lub ¿yciu. 
22% ankietowanych potwierdzi³o, ¿e sami ulegli 
wypadkowi podczas pracy na budowie (w tym 
6 m³odocianych dozna³o z³amañ) lub te¿, jak 
o�wiadczy³o 10% z nich, byli �wiadkami wypad-
ku przy pracy nowego pracownika. Je�li chodzi 
o prace wzbronione m³odocianym, w�ród ankie-
towanej populacji pracowników m³odocianych 
zatrudnionych w budownictwie stwierdzono, 
¿e 17% wykonywa³o prace gro¿¹ce zawaleniem 
przy budowie i rozbiórce, a a¿ 53% pracowa³o 
z narzêdziami drgaj¹cymi.

Podsumowanie
W sektorze budowlanym stan bezpieczeñ-

stwa pracy jest nadal niezadowalaj¹cy. Przyczyn¹  
mo¿e byæ chêæ szybkiego wykonania inwestycji 
przez firmê budowlan¹, maksymalne obni¿enie 
kosztów zwi¹zanych z wykonywan¹ us³ug¹, 
a tym samym obni¿enie kosztów zwi¹zanych 
ze szkoleniami w zakresie bhp, wyposa¿eniem 
pracowników w �rodki ochrony indywidualnej 
i sprzêt ochronny [6, 8].

Wyniki wywiadu ankietowego wykaza³y s³abe 
przygotowanie pracodawców i osób kieruj¹cych  
ankietowanymi pracownikami, odpowiedzialnych 
za prawid³ow¹ organizacjê pracy pracowników 
m³odocianych. Jednocze�nie mo¿na wnioskowaæ, 
¿e je¿eli chodzi o szczególn¹ ochronê pracow-
ników m³odocianych zatrudnionych w sektorze 
budowlanym, w sposób nieprawid³owy dzia³aj¹ 
s³u¿by bhp oraz spo³eczna inspekcja pracy. Analiza 
uzyskanych wyników wykaza³a nieznajomo�æ 
przepisów i zasad bhp przez pracowników m³o-
docianych oraz ujawni³a, ¿e pracodawcy bardzo 
czêsto postêpowali rutynowo, bagatelizowali 
zagro¿enia i oszczêdzali na w³a�ciwych warun-
kach i �rodkach ochrony, co w konsekwencji 
mo¿e prowadziæ do wypadków. Na wyró¿nienie 
zas³uguje kadra szkó³ nr 1 i 2 bior¹cych udzia³ 
w prezentowanych badaniach, gdzie ok. 80% 
lub wiêcej uczniów zadeklarowa³o znajomo�æ za-
gadnieñ dotycz¹cych zatrudniania pracowników 
m³odocianych, co �wiadczy o dobrym przygoto-
waniu uczniów przez nauczycieli zawodu.

Jednocze�nie zosta³a wykazana niezbyt 
wysoka kultura techniczna pracodawców zatrud-
niaj¹cych pracowników m³odocianych, którzy, 
aby osi¹gn¹æ wysokie zyski oraz skróciæ czas 
wykonania us³ugi, zaniedbywali bezpieczeñstwo 
pracowników. G³ównymi nieprawid³owo�ciami, 
wskazanymi przez ankietowanych pracowników 
m³odocianych by³y: brak wyposa¿enia pracowni-
ków w odzie¿ i obuwie ochronne, niewyznaczenie 
stref niebezpiecznych na budowie, nieprzestrze-
ganie czasu pracy, nieudzielanie urlopu przy-
s³uguj¹cemu m³odocianym oraz dopuszczanie 
pracowników m³odocianych do prac dla nich 
niedozwolonych.

Wyniki badañ ankietowych przeprowadzo-
nych w�ród pracowników m³odocianych sektora 
budowlanego dotycz¹cych szkolenia bhp, warun-
ków pracy, podej�cia pracodawcy do pracownika 
oraz analiza dostêpnych danych statystycznych 
dotycz¹cych budownictwa i pracowników m³odo-
cianych wskazuj¹ na potrzebê zmian w programie 
nauczania i doskonalenia metod prowadzenia 
szkolenia w zakresie bhp, zarówno w szko³ach bu-
dowlanych, jak i na placach budowy. Do programu 
nauczania w szko³ach zawodowych, technikach 
i placówkach prowadz¹cych przyuczenie do zawo-
du nale¿y wprowadziæ przedmiot „Bezpieczeñstwo 
i higiena pracy”. Zaliczenie tego przedmiotu po-
winno koñczyæ siê egzaminem. Ponadto do pro-
gramów nauczania nale¿y wprowadziæ przedmiot 
„Pracownik m³odociany, jego prawa i obowi¹zki”, 
pozwalaj¹cy przekazaæ zainteresowanym wiedzê 
o prawnych zasadach zatrudniania, uprawnieniach 
oraz niedozwolonych pracach w czasie zatrudnie-
nia, odbywania praktyk zawodowych i przyuczenia 
do zawodu. Równie¿ zaliczenie tego przedmiotu 
powinno koñczyæ siê egzaminem. 

Zagadnienia dotycz¹ce bhp pracowników 
m³odocianych w budownictwie nale¿y w³¹czyæ 
tak¿e do programów praktyk i sta¿ów zawo-
dowych. Nadzór nad prowadzeniem szkoleñ 
m³odocianych pracowników móg³by sprawowaæ 
odrêbny w strukturze dzia³ PIP,  którego zadaniem 
by³oby eliminowanie ewentualnych nieprawid³o-
wo�ci podczas szkolenia wszystkich pracowników 
m³odocianych.

W budownictwie, gdzie odnotowuje siê 
wzrost wypadków przy pracy, nale¿y podj¹æ 
szersze dzia³ania w zakresie zapewnienia prze-
strzegania przepisów prawa pracy, stosowaæ 
�rodki profilaktyczne, prowadziæ dzia³ania 
o charakterze prewencyjnym, ukierunkowanym 
na doradztwo prawne i techniczne, informowaæ 
o przyczynach zaistnia³ych wypadków i b³êdach 
pope³nianych przez kieruj¹cych budow¹ oraz 
w jak najwiêkszym stopniu staraæ siê eliminowaæ 
wszystkie wystêpuj¹ce zagro¿enia.

Wnioski
• Pracownicy m³odociani sektora budowla-

nego nie s¹ w pe³ni �wiadomi wagi problemu 
bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia, jak 
równie¿ w³asnych praw i obowi¹zków. 

• Pracodawcy dopuszczaj¹ siê wobec pracow-
ników m³odocianych wielu naruszeñ obowi¹zu-
j¹cych przepisów.

• Stanowiska pracy m³odocianych wymagaj¹ 
odrêbnego i czêstszego nadzoru oraz uwzglêd-
niania oceny ryzyka zawodowego.

• Podczas badañ kontrolnych prowadzonych 
rutynowo przez pracowników PIP nale¿a³oby 
zwróciæ szczególn¹ uwagê na przestrzeganie 
przepisów dotycz¹cych warunków pracy pra-
cowników m³odocianych.

• Powinny zostaæ wyodrêbnione regulacje 
prawne dotycz¹ce bhp pracowników m³odocia-
nych, których g³ównym zadaniem bêdzie zapew-
nienie maksymalnego bezpieczeñstwa i ochrony 
zdrowia pracowników m³odocianych.

• M³odzi pracownicy powinni byæ �wiadomi 
znaczenia ochrony zdrowia i zapewnienia bezpie-
czeñstwa w pracy, znaæ swoje prawa i obowi¹zki 
oraz mo¿liwo�ci uzyskania pomocy i informacji. 

• Edukacja w zakresie bhp pracowników m³o-
docianych sektora budowlanego powinna mieæ 
zarówno wymiar teoretyczny, jak i praktyczny.

• Edukacja w zakresie ryzyka zawodowego 
powinna rozpoczynaæ siê ju¿ na poziomie szkó³ 
gimnazjalnych.

• Edukacj¹ w zakresie bhp powinni byæ zain-
teresowani nauczyciele, pracodawcy, wspó³pra-
cownicy, zwi¹zki zawodowe, specjali�ci ds. bhp 
oraz rodzice.
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