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Podsumowanie kontroli 

w zakładach rolnych w roku 2014  

(chów koni lub bydła)  

 

 Posiedzenie Komisji Głównego Inspektora do Spraw BHP w Rolnictwie,  rok 2015 
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 Cele kontrolne na 2014 rok 

W szczególności działań dotyczących: 

• stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pomieszczeń inwentarskich, 

maszyn i urządzeń technicznych użytkowanych przy obsłudze zwierząt, 

• uwzględniania w ocenie ryzyka zawodowego wykonywanych w zakładzie 

procesów pracy,  

• zapewniania pracownikom środków ochron zbiorowych i indywidualnych, 

• stosowania przez pracowników środków ochron indywidualnych, 

• zapobiegania zagrożeniom wypadkowym w relacji do przyczyn wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych. 

Ocena skuteczności działań pracodawców w celu przeciwdziałania 

zagrożeniom wypadkowym w zakładach chowu koni lub bydła 
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Statystyka wypadków w rolnictwie wg PIP, lata 2012- 2014 
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Poddano kontroli 

• 123 gospodarstwa rolne 

• zatrudnienie ok. 3 tys. osób 

Rodzaj chowu 

Struktura zakładów chowu koni lub bydła (objętych kontrolą PIP)  

w roku 2014 
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Nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli 

Liczba zakładów [%] 
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Wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony i inne urządzenia 

ochronne 

 

Prawie co drugi poddany kontroli 
pracodawca eksploatował maszyny 
bądź urządzenia bez wymaganych 
osłon 
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Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 

W ocenie inspektorów: 
nieprawidłowości  wynikały  
z lekceważenia zagrożenia przez 
pracowników oraz pracodawców, 
jak również niskiej świadomości  
skutków jakie mogą wywołać 
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Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 

29% pracodawców  poddanych kontroli 
nie przeprowadzało wymaganych pomiarów  
i przeglądów instalacji elektrycznej 
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Pomieszczenia inwentarskie 

Najczęstsze 
nieprawidłowości: 
• niewłaściwy 

stan techniczny 
• brak ładu  

i porządku 
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Składowanie i transport 

Problemy z prawidłowym 
prowadzeniem prac 

magazynowych wystąpiły 
w 11% skontrolowanych 

gospodarstw.  
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Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

• niechęć pracodawców do prowadzenia systematycznych działań 

mających na celu stałą i trwałą poprawę bezpieczeństwa pracy, 

• lekceważenie przez pracodawców i pracowników zagrożeń, 

•  nieznajomość przepisów regulujących sprawy bhp zarówno przez 

pracodawców jak i osoby kierujące pracownikami.  
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Środki prawne zastosowane w wyniku kontroli 

Ponad 1 tys. decyzji usunięcia uchybień , w tym: 

•16 decyzji wstrzymania prac, 

•78 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 

•5 decyzji skierowania do innych prac 7 pracowników, 

132 wniosków w wystąpieniach (z zakresu bhp), 

34 mandaty karne na kwotę 35 tys. zł. 
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Inicjatywa legislacyjna 

Wniosek skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w zakresie: 

• uwzględnienia nowych metod chowu i hodowli zwierząt 

gospodarskich, ze względu na specyficzne czynniki zagrożeń 

związanych z ich obsługą, 

 

• określenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy 

obsłudze zwierząt futerkowych, jeleniowatych oraz strusi 

utrzymywanych w warunkach fermowych, 

  

• zalecenia szczepień ochronnych pracowników narażonych na 

kleszczowe zapalenie mózgu podczas wykonywania czynności 

związanych z obsługą zwierząt gospodarskich. 
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Dziękuję za uwagę 


