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Niewyznaczenie doradcy ds. bezpieczeństwa
w transporcie towarów niebezpiecznych ujawniono 
w 7% kontrolowanych zakładów, głównie będących 
odbiorcami materiałów niebezpiecznych.

Wyraźnie rysująca się na przestrzeni ostatnich lat 
tendencja zmniejszania się nieprawidłowości w przy-
gotowaniu do przewozu towarów niebezpiecznych 
(dokumentacja, opakowania i ich oznakowanie) jest 
efektem m. in. systematycznych kontroli Państwowej 

Inspekcji Pracy na terenie przedsiębiorstw posiadają-
cych towary niebezpieczne, kontroli Inspekcji Trans-
portu Drogowego na drogach, a także wprowadze-
nia obowiązku nadzoru wewnętrznego, tj. doradcy 
ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebez-
piecznych.

Pracodawcy, tłumacząc przyczyny występujących 
nadal nieprawidłowości, wskazują na zbyt dużo for-
malnych wymagań dotyczących sporządzania i pro-
wadzenia różnego rodzaju dokumentacji, w tym także 
w zakresie oceny ryzyka zawodowego kierowców
i innych osób zaangażowanych w przewóz towarów 
niebezpiecznych.

W ocenie inspektorów pracy, nieprawidłowości 
istotne ze względu na ich skalę nie dotyczą ściśle 
wymagań przepisów ADR, lecz mają związek z wyma-
ganiami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy. Pracodawcy nie potrafią połączyć wy-
mogów bezpieczeństwa wynikających z przepisów 
ADR i przepisów bhp. 

W celu dalszego eliminowania występujących 
zagrożeń, PIP kontynuować będzie kontrole odbior-
ców substancji niebezpiecznych i przestrzeganie wy-
magań w zakresie opakowań wtórnych stosowanych 
do pakowania substancji niebezpiecznych.

Nadal prowadzona będzie współpraca z Inspek-
cją Transportu Drogowego, polegająca na stałym, 
wzajemnym informowaniu się o istotnych stwierdzo-
nych nieprawidłowościach dotyczących nadawców
i przewoźników towarów niebezpiecznych. 

22.  Przestrzeganie przepisów bhp
oraz prawnej ochrony pracy
w gospodarstwach rolnych 
zatrudniających pracowników

Przeprowadzono 411 kontroli w 401 gospodar-
stwach rolnych. Wśród kontrolowanych dominowa-
ły gospodarstwa o zatrudnieniu nieprzekraczającym 
20 pracowników (316 gospodarstw). W 77 gospo-
darstwach zatrudnienie kształtowało się w przedziale 
od 21 do 100, a w 8 – powyżej 100 pracowników. 
Łączne zatrudnienie w tych gospodarstwach wy-
nosiło 6,9 tys. pracowników, w tym 2,5 tys. kobiet
i 33 pracowników młodocianych. Ponad połowę kon-
trolowanych stanowiły gospodarstwa o mieszanym 
profilu produkcji, prowadzące hodowlę zwierząt oraz 
uprawę roślin (55%). 

Z produkcji zwierzęcej utrzymywało się 10% gos-
podarstw. Były to przeważnie fermy drobiu, gospo-
darstwa prowadzące chów trzody chlewnej czy by-
dła i szczątkową uprawę roślin na potrzeby własne.
W pozostałych gospodarstwach dominowała pro-
dukcja roślinna. Około 19% kontroli przeprowadzono 
w okresie prac żniwnych, 31% – w okresie innych 
sezonowych prac polowych, a w odniesieniu do 26% 
gospodarstw kontrole ukierunkowane były na ocenę 
stanu bhp w produkcji zwierzęcej.

U co trzeciego kontrolowanego pracodawcy 

stwierdzono niewłaściwy stan techniczny obiektów 

gospodarskich i pomieszczeń pracy. Nieprawidłowo-
ści dotyczyły przede wszystkim dachów, ścian i pod-
łóg oraz otworów budowlanych. Warto zaznaczyć,
że generalnie stan techniczny użytkowanych obiek-
tów i pomieszczeń pracy był lepszy niż w gospodar-
stwach kontrolowanych w latach poprzednich (w roku 
2007 nieprawidłowości te dotyczyły 40%, kontrolo-
wanych gospodarstw, w 2006 r. – 51%). Jest to wynik 
stopniowych remontów i modernizacji, jakim pod-
daje się obiekty niezbędne do prowadzonej działal-
ności, głównie budynki inwentarskie.

W dalszym ciągu nie przywiązuje się wagi do 
właściwych zabezpieczeń otworów zrzutowych i wej-
ściowych na strychy i poddasza. Zaniedbania w tym 
zakresie stwierdzono w 35% gospodarstw (w roku 
2007 – w 31%). W co szóstym gospodarstwie nie 
zapewniono odpowiedniego stanu technicznego 
dróg, przejść i ramp, co stwarzało zagrożenia upad-
kiem osób. W 30% kontrolowanych gospodarstw nie 

podjęto żadnych działań, aby ograniczyć zagrożenia 

wynikające z zastosowania płyt azbestocementowych 

(eternitu) na pokrycia dachowe (problem dotyczył
263 obiektów budowlanych, na 983 sprawdzone). 
Uchybienia w zakresie stanu i wyposażenia po-
mieszczeń higienicznosanitarnych wystąpiły w 27% 
gospodarstw (30% w roku 2007); brak pomieszczeń 
i urządzeń higienicznosanitarnych stwierdzono u 9% 
kontrolowanych pracodawców (10% rok wcześniej).

Ponadto w 22% gospodarstw (26% w 2007 r.) 
ujawniono nieskuteczną ochronę przed porażeniem 

prądem elektrycznym. U 15 pracodawców stwierdzo-
no brak zabezpieczenia 59 urządzeń i instalacji przed 
pożarem oraz wybuchem pyłów roślinnych. W 62 
gospodarstwach użytkowano 223 obiekty budowla-
ne nieposiadające wymaganej ochrony odgromo-
wej. Nieprawidłowy stan instalacji oświetleniowej 
dotyczył 123 obiektów użytkowanych w 71 gospo-
darstwach. 

Natomiast budynki nieużytkowane, zwłaszcza
w gospodarstwach dzierżawionych, nadal niere-
montowane, popadają w ruinę, stanowiąc potencjal-
ne źródło katastrof budowlanych i zagrożeń, np. dla 
przebywających tam dzieci. 
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Wykres 57. Gospodarstwa rolne – naruszenia przepisów

przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji ciągników, 
maszyn i agregatów rolniczych na pochyłościach

stan techniczny maszyn i urządzeń do prac uprawowych,
siewu i sadzenia

rekompensata za pracę w niedziele i święta
(udzielenie innego dnia wolnego lub dodatkowe wynagrodzenie)

stan techniczny maszyn do usuwania odchodów

stan techniczny maszyn do prac ze środkami ochrony roślin

stan techniczny maszyn do przygotowywania
i zadawania pasz

agregowanie maszyn rolniczych z ciągnikiem

stan techniczny maszyn do zbioru zielonek, zbóż
i okopowych

ewidencja czasu pracy

zabezpieczenie otworów technologicznych na strychach
i poddaszach

stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy

prowadzenie pracowniczych akt osobowych

   % zakładów, w których naruszono przepisy   0   5     10   15   20   25   30   35   40

Źródło: dane PIP.

Generalnie dużo korzystniej kształtują się wyni-

ki kontroli w zakresie stanu technicznego maszyn 

użytkowanych w produkcji i transporcie rolniczym. 
Eksploatację sprzętu do prac uprawowych, siewu
i sadzenia – w nieodpowiednim stanie technicznym 
– stwierdzono tylko w 9 gospodarstwach (na 167 
kontrolowanych), sprzętu do stosowania środków 
ochrony roślin – w 14 (na 190 gospodarstw), urzą-
dzeń do usuwania odchodów zwierzęcych – w 12 
gospodarstwach (spośród 157 skontrolowanych), 
maszyn do przygotowywania i zadawania pasz –
w 19 gospodarstwach (na 157 kontrolowanych); naj-
częściej zaś (w co piątym gospodarstwie) stwierdza-
no niewłaściwy stan techniczny maszyn i urządzeń do 
zbioru zielonek, zbóż i roślin okopowych. Użytkowa-
nie maszyn niespełniających wymagań zasadniczych 
stwierdzono w 2% gospodarstw i dotyczyło to jedynie 
7 spośród 1 041 sprawdzonych urządzeń. 

Na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego 
(w ok. 15% gospodarstw) występowały nieprawidło-
wości polegające na niebezpiecznym agregowaniu 

maszyn z ciągnikiem rolniczym oraz eksploatowaniu 
ciągników w niewłaściwym stanie technicznym (6% 
ogólnej liczby ciągników eksploatowanych w tych 
gospodarstwach). 

Niezadowalający stan techniczny innych środków 

transportu rolniczego stwierdzono u 19% pracodaw-
ców (21% w roku 2007) i dotyczyło to 9% użytkowa-
nych. W co czwartym gospodarstwie eksploatowa-
no importowane maszyny nieposiadające instrukcji 
obsługi w języku polskim. Niepokojący jest wzrost – 
z 37% w 2007 r. do 55% w 2008 r. – odsetka gos-
podarstw, w których stwierdzono eksploatację wa-
łów przegubowo-teleskopowych bez pełnowarto-
ściowych osłon (151 na 871 wałów sprawdzonych 
podczas kontroli). W 38 gospodarstwach stwierdzo-
no 42 przypadki nieprawidłowego agregowania zes-
tawów roboczych, a w 3 zakładach – nieprzestrze-
ganie zasad bezpiecznej eksploatacji 4 ciągników
i agregatów rolniczych na pochyłościach. 

W trakcie kontroli zwracano również uwagę na 
ręczne przemieszczanie ciężarów, w kontekście nara-
żenia na schorzenia układu mięśniowo-szkieletowe-
go pracowników rolnictwa. W kontrolowanych gospo-
darstwach ręczne prace transportowe prowadzono 
sporadycznie, głównie podczas prac porządkowych, 
remontowo-budowlanych i warsztatowych (częściej 
wykonywane były w gospodarstwach ogrodniczych
i sadowniczych przy zbiorze warzyw i owoców). Male-
jący udział ręcznych prac transportowych w rolnictwie 
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ma podłoże przede wszystkim ekonomiczne. Przy 
rosnących kosztach pracy pracodawcom bardziej 
opłaca się inwestować w rozwiązania organizacyjno-
techniczne ograniczające do niezbędnego minimum 
udział ludzi. Powszechnie stosowane są obecnie ni-
skopodłogowe przyczepy rolnicze, platformowe i pod-
nośnikowe wózki z własnym napędem, mechaniczne 
przenośniki taśmowe, ślimakowe i pneumatyczne czy 
ładowacze mechaniczne i żurawiki samochodowe. 
Nie bez znaczenia są też trudności z pozyskaniem 
pracowników chętnych do wykonywania tych uciąż-
liwych, a przy tym nisko opłacanych prac. 

Z tych względów stosunkowo rzadko stwierdzano 
nieprzestrzeganie przepisów bhp przy ręcznych pra-
cach transportowych. Ujawniono, że 11 pracodaw-
ców nie wprowadziło żadnych rozwiązań techniczno-
-organizacyjnych zmierzających do eliminacji ww. 
prac, a w 14 gospodarstwach nie wyposażono pra-
cowników w sprzęt pomocniczy pomagający zmniej-
szyć uciążliwości i zagrożenia przy ręcznych pracach 
transportowych. Natomiast w połowie kontrolowa-
nych gospodarstw nie uwzględniano w programach 
szkoleń z zakresu bhp zagadnień bezpiecznego wy-
konywania ręcznych prac transportowych oraz pomi-
nięto te kwestie w ocenie ryzyka zawodowego. 

Niewłaściwą organizację prac przy magazyno-

waniu i składowaniu ujawniono w 23% gospodarstw
(w 2007 r. w 19% gospodarstw); u 14% pracodawców 
(w 2007 r. – u 12%) magazyny nie były przystosowane 
do rodzaju składowanych materiałów, zaś w 6% gos-
podarstw występowały uchybienia w magazynowaniu 
środków ochrony roślin (w roku 2007 zaniedbania w za-
kresie magazynowania i składowania środków ochro-
ny roślin stwierdzono w co piątym gospodarstwie).

Analiza wyników kontroli wskazuje, że pewnej 
poprawie uległa sytuacja w zakresie przygotowania 

pracowników do pracy, jakkolwiek nieprawidłowości 
w tym względzie występują nadal u znacznej licz-
by pracodawców. Zaniedbania w poddawaniu pra-
cowników szkoleniom w zakresie bhp stwierdzono
u 31% pracodawców (w roku 2007 – 49%), a dotyczy-
ły one 623 pracowników. Wstępnym badaniom lekar-
skim nie poddano 200 pracowników zatrudnionych
u 19% pracodawców. Natomiast nieterminowe pro-
wadzenie okresowych badań lekarskich dotyczyło 
188 pracowników w 20% kontrolowanych gospo-
darstw (w roku 2007 brak wstępnych lub okresowych 
badań stwierdzono w co czwartym gospodarstwie). 

Najwięcej nieprawidłowości z zakresu prawnej 

ochrony pracy dotyczyło prowadzenia akt osobo-
wych pracowników. W co trzecim gospodarstwie akta
te nie były prowadzone prawidłowo (zaś w 8 gos-
podarstwach nie prowadzono ich w ogóle). Dość 
liczne nieprawidłowości dotyczyły ewidencji cza-

su pracy (brak ewidencji czasu pracy stwierdzono
u 10% kontrolowanych pracodawców, a nieprawidło-
wą ewidencję – u 15%). Inne naruszenia przepisów 
stwierdzano znacznie rzadziej. I tak np. przekrocze-

nie dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych
w roku kalendarzowym ujawniono w 26 gospodar-
stwach w odniesieniu do 141 pracowników; w 8 gospo-
darstwach stwierdzono niewypłacenie 113 pracowni-
kom wynagrodzenia za pracę w łącznej kwocie
87,4 tys. zł, a w 10 – nieterminową wypłatę wynagro-
dzeń 86 pracownikom w łącznej kwocie 109,1 tys. zł. 
W 13 gospodarstwach nie potwierdzono na piśmie 
rodzaju umowy o pracę i jej warunków 32 pracow-
nikom, a w 6 – charakter pracy świadczonej przez 
8 pracowników nie był zgodny z rodzajem umowy 
(umowa zlecenia zamiast umowy o pracę). 

W ocenie inspektorów pracy przyczynami ujaw-
nionych nieprawidłowości są:
– dążenie do obniżenia kosztów pracy poprzez 

ograniczanie zbędnych – zdaniem pracodawców 
– wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy; 

– niewłaściwe podejście większości pracodawców 
do istotnych obowiązków w zakresie bhp wyraża-
jące się dążeniem do tylko formalnego ich udoku-
mentowania (np. szkoleń w dziedzinie bhp, oceny 
ryzyka), bez dołożenia starań by ich realizacja 
była poprawna;

– lekceważenie przepisów przez pracodawców
(a także przez pracowników, m.in. z powodu nie-
właściwie przygotowanych i przeprowadzanych 
szkoleń z zakresu bhp);

– niska świadomość większości pracodawców
i pracowników rolnictwa w kwestii zagrożeń zwią-
zanych z występowaniem azbestu.

Ustalenia inspektorów wskazują, że niezależnie 
od formy własności kontrolowanych gospodarstw, 
w znacznej ich części występują nadal istotne zagro-
żenia zawodowe i naruszenia przepisów prawa. Kon-
trolowani pracodawcy rolni często formułowali opinię, 
że nakłady na ochronę pracy pogarszają opłacalność 
prowadzonej działalności gospodarczej nie wpływa-
jąc w sposób istotny na poprawę stanu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W tej sytuacji, obok kontynuowa-
nia kontroli, niezbędne są działania mające na celu 
zmianę opisanej mentalności, w tym zwłaszcza:
 aktywizacja współpracy z agendami terenowymi 

Agencji Nieruchomości Rolnych, Związku Federa-
cji Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rol-
nych oraz rolniczych związków zawodowych;

 organizacja seminariów i konferencji – we współ-
pracy z wymienionymi instytucjami – na tematy 
dotyczące programów szkoleń z zakresu bhp, 
oceny ryzyka zawodowego, likwidacji odpadów 
azbestowych w gospodarstwach rolnych, ograni-
czenia narażenia na schorzenia układu mięśnio-
wo-szkieletowego pracowników rolnictwa; 

 uaktywnienie instruktorów doradztwa rolniczego 
w działaniach szkoleniowo-instruktażowych dot. 
bhp, adresowanych do właścicieli i pracodawców 
rolnych;
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 promocja wiedzy o zagrożeniach zawodowych
i metodach ich likwidacji wśród pracodawców 
rolnych i pracowników rolnictwa przez konty-
nuację konkursów: „Pracodawca – Organizator 
Pracy Bezpiecznej” i „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”;

 współpraca z lokalnymi władzami samorządo-
wymi w celu bezpiecznej likwidacji dachowych 
pokryć azbestowych. 

23.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
przy pozyskiwaniu drewna i innych 
pracach z zakresu gospodarki leśnej

Przeprowadzono 452 kontrole 442 zakładów 
usług leśnych (zul) oraz 10 nadleśnictw. Łączne 
zatrudnienie w kontrolowanych zakładach wynosiło
ponad 3,6 tys. pracowników, w tym 434 kobiety. 
Wśród kontrolowanych, ponad połowę (58%) sta-
nowiły firmy o zatrudnieniu do 5 pracowników, a 26% 
– o zatrudnieniu od 6 do 10 pracowników. 

Jak wynika z ustaleń inspektorów, 28% praco-
dawców nie dokonało oceny ryzyka zawodowego na
344 stanowiskach pracy (spośród 1 340 objętych 
kontrolą). Kolejnych 24% nie poinformowało pracow-
ników o ryzyku zawodowym (na 380 stanowiskach 
pracy, tj.13% objętych kontrolą).

Nadal stwierdza się zaniedbania w zakresie przy-

gotowania pracowników do pracy, jakkolwiek sytua-

cja w tym zakresie ulega poprawie. Szkoleń wstęp-
nych w dziedzinie bhp nie odbyło 261 (10% objętych 
kontrolą) pracowników zatrudnionych u 83 praco-
dawców. Uchybienia w zakresie szkoleń okresowych 
dotyczyły 58 (16%) pracowników. Należy zaznaczyć, 
że 18% pracodawców nie posiadało aktualnych szko-
leń (w roku 2007 – 22%). Wstępnym badaniom le-
karskim nie poddano 125 (5%) pracowników zatrud-
nionych u 56 (8%) pracodawców. Zwraca uwagę 
wciąż wysoki (78%) odsetek pracodawców, którzy
nie poddali pracowników (łącznie 1 710 osób) bada-
niom przesiewowym w kierunku boreliozy oraz nie 
zapewnili im szczepień ochronnych przeciwko klesz-
czowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowych (dot. 
1 767 pracowników).

Zaniedbania w zakresie wyposażania pracow-
ników w środki ochrony indywidualnej ujawniono
u co piątego pracodawcy (w odniesieniu do 158 pra-
cowników). Nieprawidłowości dotyczyły zarówno
niewydania pełnego asortymentu środków ochrony 
indywidualnej, nieustalenia tabel przydziału tych 
środków, jak i używania środków ochrony indywi-
dualnej przeterminowanych czy uszkodzonych. 
Inspektorzy PIP stwierdzili, że 152 pracowników –
zatrudnionych przez 75 pracodawców (17% kon-
trolowanych) – nie stosowało tych środków, przede 
wszystkim spodni z wkładką przeciwprzepięcio-

wą. Ponadto – 7% pracodawców nie zapewniło 59 
pracownikom odzieży i obuwia roboczego, a 21% –
posiłków regeneracyjnych i napoi dla 476 pracow-
ników. W ww. kwestiach również jednak zauważono 
pewną poprawę w odniesieniu do lat poprzednich.

Poprawa dotyczy także stanu technicznego pila-

rek użytkowanych przez pracowników. W roku spra-
wozdawczym inspektorzy stwierdzili nieodpowiedni 
stan techniczny 77 pilarek, czyli 9% spośród objętych 
kontrolą (w 2007 r. – 14%). Nieprawidłowości polega-
ły przede wszystkim na niesprawności elementów 
mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji 
pilarek, np. brak lub uszkodzenie hamulców bezpie-
czeństwa, chwytaczy łańcucha pilarki, rozruszników, 
czy niewyregulowanie biegu jałowego pilarki. 

Na 71 stanowiskach pracy (10% objętych kontro-
lą) nie zapewniono sprzętu pomocniczego do ścinki 

(jak kliny, tyczki kierunkowe, obracaki, ściągacze li-
nowe), co stwarzało poważne zagrożenia podczas 
obalania drzew, zwłaszcza zawieszonych oraz wia-
trowałów i śniegołomów. Niewłaściwą technikę ścinki 

stosowano na blisko 1/3 stanowisk (w 263 przypad-
kach). Uchybienia dotyczyły przede wszystkim nie-
właściwych proporcji rzazów ścinających i podcina-
jących, braku rzazu podcinającego, braku progu lub 
zawiasy, a zatem okoliczności grożących w skrajnych 
przypadkach niekontrolowanym kierunkiem upad-
ku obalanych drzew i przygnieceniem pilarza. Rza-
dziej, w porównaniu do lat wcześniejszych, stwierdza-
no przypadki prowadzenia ścinki drzew w pojedynkę 
(15 stanowisk pracy), przebywania osób nieupraw-
nionych w strefie zagrożenia na działkach robo-
czych (5 przypadków), niedozwolonych sposobów 
obalania drzew zawieszonych (16 przypadków). Za-
sad bezpieczeństwa pracy podczas okrzesywania 
drzew nie przestrzegało 11 pracowników zatrudnio-
nych u 8 pracodawców (w 2007 r. dotyczyło to 19 
pracowników zatrudnionych w 15 zakładach usług 
leśnych).

Jednocześnie odnotowano w roku sprawozdaw-
czym (w stosunku do roku poprzedniego) wzrost 

skali nieprzestrzegania przepisów bhp przy ręcznej 

zrywce drewna (z 11% kontrolowanych zakładów 
usług leśnych w 2007 r. do 17% w roku 2008). Pro-
blemem jest zwłaszcza ręczne przemieszczanie wał-
ków drewna stosowego o masie przekraczającej 
często kilkakrotnie dopuszczalne normy dźwigania 
i niewprowadzanie rozwiązań technicznych eliminu-
jących taką zrywkę. Nadal wysoki jest odsetek cią-

gników rolniczych niewystarczająco przygotowanych

do funkcji ciągników zrywkowych. Dotyczy to bra-
ku wciągarek, osiatkowania ochronnego stanowiska 
operatora, kabin bezpiecznych lub ram ochronnych 
(16% użytkowanych ciągników objętych kontrolą) 
oraz niewłaściwego stanu technicznego podzespo-
łów mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji 
(11% ciągników).


