
16. Gospodarstwa rolne 

   Gospodarstwa o profilu hodowlanym 

Wyniki kontroli wskazały, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: przeprowadzania badań 

i pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (40% kontrolowanych 

instalacji), zabezpieczania zagłębień, zbiorników, studzienek (25% kontrolowanych) oraz stanu 

technicznego narzędzi i urządzeń do przygotowywania pasz (20%). Ponadto stwierdzono, że co 

4 pracownik nie został wyposażony w odzież i obuwie robocze, a 44% zatrudnionych nie otrzymało 

ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako odzieży i obuwia roboczego. 

   Gospodarstwa ogrodnicze i sadownicze 

Najczęściej stwierdzanym naruszeniem (3/4 kontrolowanych gospodarstw) było niewłaściwe 

magazynowanie środków ochrony roślin; w 3 na 5 skontrolowanych gospodarstwach brak było 

myjni sprzętu, równie często stwierdzano niezabezpieczone zagłębienia, zbiorniki i kanały 

technologiczne. W ponad 1/3 warsztatów podręcznych stwierdzono nieodpowiedni stan sprzętu. 

Zastrzeżenia inspektorów budził ponadto stan techniczny 29% skontrolowanych ciągników.  

Co 7 pracownik nie został wyposażony w odzież i obuwie robocze, a co 6 nie otrzymał ekwiwalentu 

za używanie własnej odzieży i obuwia. 

Wiele kontrolowanych gospodarstw funkcjonuje na granicy upadłości. Uzyskiwane 

przychody z trudem wystarczają na zakupy środków do produkcji rolnej, opłatę podatków i czynszu 

dzierżawnego oraz na niskie płace dla pracowników. Skrajnym przykładem jest sytuacja w jednym 

z gospodarstw na terenie województwa podkarpackiego, gdzie pracownikom rolnym nie wypłacono 

wynagrodzenia za sierpień i wrzesień, pracownikom administracyjnym od kwietnia do września 

2002 r., a prezes spółki nie pobierał wynagrodzenia od 2001 roku. Łącznie nie wypłacono 

wynagrodzenia 34 pracownikom na kwotę 144,8 tys. zł. 

Wskaźniki częstotliwości wypadków przy pracy w kontrolowanych zakładach są znacznie 

wyższe niż przeciętne w gospodarce narodowej, a nawet wyższe niż w zakładach zgrupowanych w 

sekcji: rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo i wynoszą 23,2 – dla gospodarstw hodowlanych; 13,9 – dla 

gospodarstw ogrodniczych i sadowniczych (przy przeciętnych dla gospodarki narodowej w 2001 r. – 

7,7 a dla sekcji – 10,1). Wysokie są również wskaźniki ciężkości wypadków, szczególnie w 

zakładach ogrodniczych i sadowniczych. W 2001 r. każdy poszkodowany w wypadku przy pracy 

przebywał na zwolnieniu lekarskim przeciętnie 51,6 dni. 

Wśród 3 chorób zawodowych, stwierdzonych w kontrolowanych gospodarstwach, orzeczono po 

jednym przypadku brucelozy, boreliozy i zawodowego uszkodzenia słuchu. 
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