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– sezonowe zwiększanie tempa i wydajności pro-
dukcji. 
Natomiast według inspektorów pracy przyczyny 

nieprawidłowości to:
– brak wiedzy o zagrożeniach zawodowych lub ich 

lekceważenie przez pracodawców i pracowników 
(np. brak dostatecznej wiedzy nt. rodzaju wystę-
pujących w zakładzie substancji chemicznych i za-
grożeń z nimi związanych oraz dopuszczanie do 
pracy w kontakcie z nimi osób nieznających zasad 
bezpiecznego stosowania tych chemikaliów);

– brak skutecznego nadzoru nad warunkami pracy, 
m. in. poprzez ograniczenie struktur organizacyj-
nych zakładu i nieusuwanie na bieżąco stwierdza-
nych nieprawidłowości;

– nieznajomość przepisów prawa pracy, w tym bhp, 
również w odniesieniu do obowiązków osób kie-
rujących pracownikami i zatrudnionych pracowni-
ków;

– traktowanie spraw bhp przez kierownictwo w spo-
sób marginalny i formalny, np. jako konieczność 
zapewnienia dokumentu dla potrzeb kontroli zew-
nętrznej, a nie jako element zarządzania bezpie-
czeństwem pracy.

W efekcie działań kontrolnych powiadomiono 
kompetentne organy kontroli i nadzoru nad warun-
kami pracy o stwierdzonych nieprawidłowościach, 
w celu dokonania przez nie regulacji prawnych 
zgodnie z ich właściwością. Urząd Dozoru Technicz-
nego poinformowano o 10 przypadkach eksploata-
cji maszyn i urządzeń poddozorowych bez wymaga-

nej decyzji UDT zezwalającej na ich eksploatację. Do 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej skierowano 2 pisma 
informujące o nieprawidłowościach dotyczących pro-
duktów biobójczych i czynników środowiska pracy. 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych w 2 przypad-
kach poinformowano o niewłaściwym oznakowaniu 
na opakowaniach produktów biobójczych. Do Urzę-
du Nadzoru Budowlanego skierowano 3 pisma o nie-
prawidłowościach dotyczących okresowych kontroli 
użytkowanych obiektów. W jednym przypadku zawia-
domiono Państwową Straż Pożarną o nieprawidłowo-
ściach odnośnie ochrony przeciwpożarowej.

18. Przestrzeganie przepisów prawa pracy
w gospodarstwach rolnych

Skontrolowano 405 gospodarstw rolnych, trzykrot-
nie więcej niż w roku 2006. Wśród kontrolowanych 
dominowały gospodarstwa o zatrudnieniu nieprze-
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zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem osób 
nieupoważnionych

oznakowanie zbiorników i rurociągów instalacji chłodniczej

oznakowanie zaworów odcinających amoniakalnej instalacji 
chłodniczej

zapewnienie zgodnych z przepisami dojść do stanowisk pracy

przydzielenie pracownikom odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej

wyposażenie miejsca przetaczania amoniaku w hydranty 
pożarowe

magazynowanie i składowanie materiałów

wyposażenie maszyn i urządzeń w urządzenia ochronne

stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy

przestrzeganie dopuszczalnych norm dla czynników szkodliwych

% zakładów, w których naruszono przepisy

Analiza wyników kontroli wskazuje na koniecz-
ność zintensyfikowania działalności informacyjno-
-doradczej w zakładach branży spożywczej wytwa-
rzających napoje. Pracodawcom potrzebna jest 
zwłaszcza wiedza, która umożliwi im pełną identy-
fikację zagrożeń w procesie pracy. Jest to warunek 
niezbędny do podejmowania działań mających na 
celu eliminowanie zagrożeń, a przede wszystkim 
zapobieganie ich powstawaniu.
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kraczającym 20 pracowników (303 gospodarstwa), 
w 96 gospodarstwach zatrudnienie kształtowało się 
w przedziale od 21 do 100, w 6 – powyżej 100 pra-
cowników. Łączne zatrudnienie w kontrolowanych 
gospodarstwach wynosiło ponad 7,3 tys. pracowni-
ków, w tym około 1,8 tys. kobiet. Około 20% kontroli 
gospodarstw rolnych przeprowadzono w okresie 
prac żniwnych, 40% w okresie innych sezonowych 
prac polowych, a w 40% gospodarstw kontrole ukie-
runkowane były na ocenę stanu bhp w produkcji 
zwierzęcej. Szczegółowe dane dot. nieprawidłowości 
z zakresu bhp zawiera wykres.

U około 40% kontrolowanych pracodawców 
stwierdzono występowanie obiektów gospodarskich 
i pomieszczeń pracy w niewłaściwym stanie technicz-
nym, co dotyczyło przede wszystkim dachów, ścian

i podłóg, otworów budowlanych. Generalnie stan tech-
niczny obiektów i pomieszczeń pracy był lepszy niż go-
spodarstw kontrolowanych w latach poprzednich. Nie 
dotyczy to zabezpieczeń otworów zrzutowych i wej-
ściowych na strychy i poddasza, gdzie zaniedbania 
stwierdzono w 31% gospodarstw (w roku 2006 –
u 28% pracodawców).

Jak wynika z przedstawionego wykresu, poprawę 
stanu bezpieczeństwa pracy odnotowano w więk-
szości kontrolowanych obszarów. O około połowę 
zmniejszyły się odsetki zakładów rolnych, w których 
nie przestrzegano przepisów bhp podczas prac żniw-
nych, podczas wiosennych prac uprawowych, jak
i podczas obrządku zwierząt hodowlanych. Popra-
wa dotyczyła również organizacji prac przy maga-
zynowaniu i składowaniu (spadek odsetka gospo-
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darstw, w których stwierdzono nieprawidłowości z 16%
w 2006 r. do 9% w 2007 r.). U 12% pracodawców – po-
dobnie jak w roku poprzednim – składowano mate-
riały w magazynach nieprzystosowanych do rodzaju 
składowanych materiałów. Niestety w większej skali 
stwierdzano uchybienia w magazynowaniu środ-
ków ochrony roślin (wzrost z 8% do 19%).

Stwierdzono  znaczącą poprawę stanu instala-
cji i urządzeń elektrycznych. U 9% pracodawców 
rolnych kontrolowanych w 2007 roku ujwaniono nie-
skuteczną ochronę przed dotykiem bezpośrednim,
a w 26% gospodarstw przed dotykiem pośrednim. 

W gospodarstwach kontrolowanych rok wcześniej 
te nieprawidłowości dotyczyły odpowiednio 26 i 45% 
pracodawców. W 40% kontrolowanych gospodarstw 
stwierdzono niewłaściwą eksploatację urządzeń i in-
stalacji elektrycznych, głównie nieprowadzenie ba-
dań i przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych, 
brak opisów i zabezpieczeń tablic i rozdzielnic elek-
trycznych, niebezpieczne podłączenia urządzeń do 
zasilania elektrycznego itp.

Poprawiła się sytuacja w zakresie przygotowa-
nia pracowników do pracy, jakkolwiek nieprawidło-
wości w tym względzie występują nadal u znacznej
liczby pracodawców. Zaniedbania w poddawaniu 
pracowników szkoleniom w zakresie bhp stwier-
dzono u 49% pracodawców (w roku 2006 – 62% 
pracodawców). Nieprawidłowości te dotyczyły 751 
pracowników (16% ogólnej liczby) oraz 96 (25%) 
pracodawców rolnych. W mniejszej skali stwierdzano 
również nieterminowe prowadzenie profilaktycznych 
badań lekarskich – u 388 pracowników w 104 gos-
podarstwach, tj. w 25% kontrolowanych (w roku 2006 
– 38%). W środki ochrony indywidualnej nie wypo-
sażyło pracowników 15% pracodawców (w 2006 r. 
–17%), w odzież i obuwie robocze – 27% pracodaw-
ców (w 2006 r. – 33%).

W obszarze praworządności w stosunkach pracy 
odnotowano nieznaczną poprawę w zakresie udziela-
nia pracownikom urlopów wypoczynkowych, wypła-
cania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadlicz-
bowych, a także prowadzenia ewidencji czasu pracy. 
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Podobnie jak w latach poprzednich, na wysokim 
poziomie kształtują się odsetki gospodarstw, w któ-
rych eksploatowane są maszyny i urządzenia w złym 
stanie technicznym. Z 43% w 2006 r. do 37% w 2007 r.
zmniejszył się odsetek gospodarstw, w których stwier-
dzono eksploatację wałów przegubowo-telesko-
powych bez pełnowartościowych osłon (206 na 
901 wałów sprawdzonych podczas kontroli). W 45 
gospodarstwach stwierdzono 50 przypadków nie-
prawidłowego agregowania zestawów roboczych
 a w 8 zakładach nieprzestrzeganie zasad bezpiecz-
nej eksploatacji 8 ciągników i agregatów rolniczych 
na pochyłościach. W co czwartym gospodarstwie 
użytkowano importowane maszyny nieposiadające 
instrukcji obsługi w języku polskim.
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Natomiast rażąco wzrósł odsetek pracodawców, 
którzy nie informowali pracowników o niektórych 
warunkach zatrudnienia nie później niż w ciągu
7 dni od zawarcia umowy o pracę (art. 29 § 3 Kp.). 
Szczegółowe dane liczbowe zawiera wykres.

Podstawowe przyczyny nieprawidłowości to:
– nieodtwarzanie majątku trwałego (obiektów budo-

wlanych, infrastruktury technicznej), w szczegól-
ności obiektów wyłączanych z produkcji rolnej, 
głównie w gospodarstwach dzierżawionych;

– zmniejszanie zatrudnienia, co powoduje wydłuża-
nie czasu pracy pozostałych pracowników, likwida-
cję służb nadzoru średniego, w tym służby bhp;

– nieznajomość prawa pracy przez wielu prywat-
nych właścicieli gospodarstw rolnych, w tym ciążą-
cych na pracodawcy obowiązków w zakresie bhp;

– częste zmiany przepisów prawnych, związane z ko-
niecznością dostosowywania prawa polskiego do 
ustawodawstwa unijnego;

– niewypracowanie nawyków bezpiecznej pracy
u pracowników i brak skutecznego nadzoru nad 
jej wykonywaniem;

– brak lub nienależyte wywiązywanie się z obowiąz-
ków służby bhp.

W ramach działań prewencyjnych uczestniczono 
w organizacji przedsięwzięć popularyzacyjno-szko-
leniowych związanych z bezpieczeństwem i higie-
ną pracy, przy okazji targów i wystaw rolniczych, „dni 
otwartych” w ośrodkach i centrach doradztwa rol-
niczego itp., kierowano pisma informacyjno-profilak-
tyczne do zainteresowanych organów, organizacji
i producentów w sprawie okoliczności i przyczyn wy-
padków, a także wniosków profilaktycznych wyni-
kających z awarii lub w sprawie ujawnienia istot-
nych wad zagrażających bezpieczeństwu ludzi (np. 
dotyczących zagrożeń budowlanych). Uczestniczo-
no również w organizacji kolejnej edycji konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” pod patronatem 
Prezydenta RP. 

Ustalenia inspektorów pracy wskazują na po-
trzebę:

zweryfikowania obecnie obowiązujących przepi-
sów bhp w rolnictwie, w szczególności rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze 
ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicz-
nych w rolnictwie oraz rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony 
roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-
-mineralnych;
zapewnienia funkcjonowania służb bhp na pozio-
mie określonym przepisami, w celu m.in. poprawy 
sytuacji w zakresie szkoleń bhp oraz profilaktycz-
nej opieki lekarskiej pracowników;

kontynuacji konkursów: „Pracodawca – Organiza-
tor Pracy Bezpiecznej” i „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne” jako elementu promocji wśród pra-
codawców wiedzy o zagrożeniach zawodowych
i metodach ich likwidacji.

19. Bezpieczeństwo pracy przy
pozyskiwaniu drewna i innych
pracach w leśnictwie

Przeprowadzono kontrole 334 zakładów usług 
leśnych (zul) oraz 15 nadleśnictw. Łączne zatrudnie-
nie w kontrolowanych zakładach wynosiło 3 tys. pra-
cowników, w tym 320 kobiet. Wśród kontrolowanych
ponad połowę (58%) stanowiły zakłady małe o za-
trudnieniu do 5 pracowników, 22% – zakłady o zatrud-
nieniu 6 do 10 pracowników.

Szczegółowe dane dot. najczęściej stwierdzanych 
nieprawidłowości przedstawiono na wykresie.

Niepokojące są zaniedbania w zakresie przy-
gotowania pracowników do pracy. Szkoleń wstęp-
nych bhp nie miało 194 pracowników zatrudnionych 
u 81 pracodawców. Uchybienia w zakresie szkoleń 
okresowych dotyczyły 76 pracowników. Należy zaz-
naczyć, że 22% pracodawców nie posiadało aktual-
nych szkoleń. 103 pracowników zatrudnionych u 57 
pracodawców nie poddano wstępnym badaniom 
lekarskim.

Zaniedbania w zakresie wyposażenia pracow-
ników w środki ochrony indywidualnej stwierdzono 
u prawie co czwartego pracodawcy (dot. 176 pracow-
ników). Nieprawidłowości polegały na niewydaniu 
pełnego asortymentu środków ochrony indywidu-
alnej, nieustalaniu tabel przydziału tych środków, jak 
i używaniu środków ochrony indywidualnej przeter-
minowanych czy uszkodzonych. 134 pracowników 
zatrudnionych przez 71 pracodawców (22% kontrolo-
wanych) nie stosowało tych środków, przede wszyst-
kim spodni z wkładką przeciwprzecięciową, których 
użytkowanie jest stosunkowo uciążliwe w okresie 
letnich upałów. 35% pracodawców nie zapewniło 97 
pracownikom odzieży i obuwia roboczego, a 27% 
– posiłków profilaktycznych i napoi.

Wprawdzie wyniki kontroli stanu bhp na stano-
wiskach pracy wskazują, że w porównaniu do roku 
poprzedniego nastąpiła poprawa, to jednak nie obej-
muje ona stanu technicznego pilarek łańcuchowych. 
Niezadowalający stan techniczny dotyczył 112 pila-
rek (14% ogólnej liczby skontrolowanych) użytkowa-

Około 90% pracodawców nie poddało 1,8 tys. 
pracowników badaniom przesiewowym w kierunku 
boreliozy i taki sam odsetek pracodawców nie za-
pewnił 1752 pracownikom szczepień ochronnych 
przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon 
mózgowych.




