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Art. 21. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu 
faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy,  
w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a 
także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz 
udokumentowanie dokonanych ustaleń. 

 

         Ustalenia kontroli mają na celu wskazanie ewentualnych naruszeń 
stanu prawnego i służyć wydaniu środków prawnych eliminujących 
nieprawidłowości.  

 

         Kontrola nie wskazuje się zastosowania konkretnych rozwiązań a 
konieczność wyeliminowania stwierdzonego problemu zgodnie z przepisem 
prawnym np. wyposażyć maszynę w urządzenia ochronne zabezpieczające 
przed dostępem do strefy niebezpiecznej. Doboru i rodzaju zabezpieczenia 
dokonuje pracodawca np. zgodnie z oceną ryzyka czy wymaganiami przepisów 
bhp, norm itp. 
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Art. 215. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne 
urządzenia techniczne: 

 

1)zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności 
zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji 
chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, 
działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i 
niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy; 

 

2)uwzględniały zasady ergonomii. 

 

Art. 217. Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne 
urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności 
określonych w odrębnych przepisach. 

 

Art. 218. Przepisy art. 215 i 217 stosuje się odpowiednio do narzędzi pracy 
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§ 2. 1. Pracodawca powinien podjąć działania mające na celu 
zapewnienie, że maszyny udostępnione pracownikom na terenie zakładu 
pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę są właściwe do 
wykonywania pracy lub odpowiednio przystosowane do jej wykonywania 
oraz mogą być użytkowane bez pogorszenia bezpieczeństwa lub zdrowia 
pracowników. 

 

2. Pracodawca, dokonując wyboru maszyny, powinien brać pod uwagę 
specyficzne warunki i rodzaj wykonywanej pracy, a także istniejące w 
zakładzie pracy lub w miejscu pracy zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników, w szczególności na stanowisku pracy; pracodawca 
powinien uwzględniać dodatkowe zagrożenia związane z użytkowaniem 
maszyny. 

 

3. Pracodawca powinien zastosować odpowiednie rozwiązania mające na 
celu zminimalizowanie ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn, jeżeli 
maszyny nie mogą być użytkowane bez ryzyka dla bezpieczeństwa lub 
zdrowia pracowników. 
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Wstrzymano eksploatację linii do produkcji tulei do czasu: 

zapewnienia odpowiednich urządzeń zabezpieczających przed 

ryzykiem związanym z dostępem do strefy nawoju taśm 

papierowych (taśm zwijających zwijarki), zapewnienia 

odpowiednich osłon stref niebezpiecznych przy przecinarce 

tulei, zapewnienia sprawnego pokrętła zmiany prędkości 

nawoju, zabezpieczenia osłoną przekładni łańcuchowej napędu 

podajnika taśm, wyposażenia osłony walców pasowych zwijarki 

w urządzenia zabezpieczające przed możliwością pracy 

maszyny z uniesioną osłoną. 
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