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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.
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nych przez pracowników. Nieprawidłowości polegały 
przede wszystkim na niesprawności elementów ma-
jących wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji pila-
rek, np. brak lub uszkodzenie hamulców bezpieczeń-
stwa, chwytaczy łańcucha pilarki, rozruszników, czy 
niewyregulowanie biegu jałowego pilarki. Na 51 sta-
nowiskach pracy (8% kontrolowanych) nie zapewnio-
no sprzętu pomocniczego do ścinki drzew, co stwa-
rza poważne zagrożenia podczas obalania drzew, 
zwłaszcza zawieszonych oraz wiatrowałów i śnie-
gołomów. 

Mniej liczne, w porównaniu do lat wcześniejszych 
były przypadki prowadzenia ścinki drzew w pojedyn-
kę, przebywania osób nieuprawnionych w strefie 
zagrożenia na działkach roboczych, niedozwolonych 
sposobów obalania drzew zawieszonych. Należy 
podkreślić, że ocena ta odnosi się tylko do kontrolo-
wanych stanowisk pracy. 

Należy dodać, że z formalnego punktu widzenia 
tylko 5 było wypadkami przy pracy, których ofiarami 
byli pracownicy, tj. osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę. W pozostałych 6 wypadkach po-
szkodowanymi były osoby pozyskujące zakupione 
drewno w drodze tzw. samowyrobu, osoby samoza-
trudniające się jako podwykonawcy czy też pomaga-
jące pilarzom przy pracach ścinkowych na podstawie 
nieformalnych porozumień między sobą, bez wiedzy 
pracodawców. 

Zwiększył się odsetek pracodawców (z 4% w 2006 
do 11% w 2007 r.), którzy dopuszczają nieprzestrze-
ganie zasad bhp przy zrywce drewna stosowego. 
Nieprawidłowości stwierdzone na 35 stanowiskach 
prac zrywkowych (7% skontrolowanych) polegały na 
niezapewnieniu środków do mechanicznej zrywki 
wałków drewna stosowego, których masa znacznie 
przekraczała normy dźwigania przy ręcznych pra-
cach transportowych. Stwierdzono też eksploatację 
54 ciągników zrywkowych będących własnością 
45 pracodawców (21%) w nieodpowiednim sta-
nie technicznym. Najczęstszymi nieprawidłowościa-
mi były: niewyposażenie ciągników w osłony tylne 
kabiny, uszkodzone osłony wałów przegubowo-te-
leskopowych przekazujących napęd na wciągar-
ki linowe, stosowanie nieatestowanych lin i haków, 

wykazujących także znaczny stopień zużycia i wiąza-
nych w węzeł.

Istotne zaniedbania stwierdzono w zakresie 
właściwego przygotowania drewna do bezpiecz-
nego załadunku i wywozu ze składnic leśnych. 
Najczęstsze nieprawidłowości to: niewłaściwe legaro-
wanie mygieł, niezachowanie właściwych odstępów
i kątów nachylenia mygieł, niewłaściwe ułożenie kłód
i dłużyc, a także mygłowanie dłużyc o długościach
niedopuszczalnych do przewozu po drogach pub-
licznych. Powoduje to niejednokrotnie konieczność 
przyrzynania drewna dłużycowego w mygle lub na 
przyczepie samochodu wywozowego, co stwarza 
poważne zagrożenia wypadkowe. W tej sprawie inter-
weniował Główny Inspektor Pracy w kwietniu 2007 r.
u Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Należy zaznaczyć, że w przeważającej więk-
szości na powierzchniach roboczych prowadzony 
jest nadzór doraźny. Osobą sprawującą nadzór jest 
zwykle pracodawca pracujący wraz z zatrudnianymi 
pracownikami lub objeżdżający stanowiska pracy. 
Stwierdzono, że 21 pracodawców nie zapewniło 
odpowiedniego nadzoru nad prowadzonymi pra-
cami. Dotyczyło to 10% stanowisk pracy. Problemy 
ze sprawowaniem nadzoru występują szczególnie na 
terenach poklęskowych, gdzie wymagany jest nadzór 
stały.

Innym sposobem na brak rąk do pracy jest 
– oficjalnie potępiane – dopuszczanie przez praco-
dawców leśnych i administrację Lasów Państwowych 
do pracy „na czarno” lokalnych rolników i bezrobot-
nych pod pozorem pozyskania drewna na własny 
użytek, towarzyszenia pilarzowi w ramach pomocy 
sąsiedzkiej, odrabiania długów itp. Duża rotacja za-
trudnionych zniechęca pracodawców do ponoszenia 
zwiększonych znacznie kosztów. Ich zdaniem nie ma 
sensu inwestować w przygotowanie nowych pracow-
ników (szkolenia, profilaktyczne badania lekarskie, 
szczepienia ochronne czy wyposażenie w kosztowne 
środki ochrony indywidualnej), jeżeli istnieje duże 

Okoliczności 11 śmiertelnych i ciężkich wy-
padków przy pozyskaniu drewna, które zdarzyły się 
w kontrolowanych zul wskazują bowiem, że głów-
ną ich przyczyną było rażące naruszenie zasad 
bhp przez wykonawców tych prac, w szczególnoś-
ci stosowanie niebezpiecznych sposobów obala-
nia drzew zawieszonych, przebywanie osób nie-
uprawnionych w strefie zagrożenia podczas ścinki
i obalania, niezapewnienie na stanowiskach ścinki 
drzew sprzętu pomocniczego, jak tyczki kierunko-
we, ściągacze linowe, obracaki itp.

Podstawowym problemem pracodawców leś-
nych w ostatnich latach staje się brak wykwalifiko-
wanych pracowników do prac leśnych, zwłaszcza 
przy pozyskaniu drewna. Powodem jest migracja 
do lepiej opłacanej pracy za granicą najbardziej 
wykwalifikowanych, z długoletnim doświadczeniem 
zawodowym, pracowników leśnych. Skutkuje to 
koniecznością zatrudniania przypadkowych osób, 
zwykle bezrobotnych, które po ukończeniu kursów 
pilarzy refundowanych przez lokalne urzędy pracy 
podejmują pracę w lesie. Należy dodać, że kursy te 
organizowane są często w przyśpieszonym trybie, 
przez firmy nieposiadające odpowiednio przygoto-
wanej kadry, doświadczenia i odpowiedniej bazy 
szkoleniowej.
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prawdopodobieństwo, że czas zatrudnienia wielu 
z nich nie przekroczy np. okresu kilkuetapowych, 
oddalonych w czasie, szczepień przeciwko klesz-
czowemu zapaleniu mózgu czy okresu przydatności 
środków ochrony indywidualnej.

W ramach działań prewencyjnych inspektorzy
pracy – przy współpracy z nadleśnictwami – zorgani-
zowali 36 narad pokontrolnych, w których uczestni-
czyło 720 osób, w tym: kontrolowani przedsiębiorcy 
leśni, właściwi terenowo nadleśniczowie i przedsta-
wiciele służby bhp w tych nadleśnictwach i regio-
nalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, przedsta-
wiciele kierownictw niektórych dyrekcji regionalnych 

Lasów Państwowych i stowarzyszeń przedsiębiorców 
leśnych. W trakcie tych narad omawiano wyniki 
kontroli pracodawców leśnych, przyczyny stwier-
dzonych zaniedbań oraz sposoby i możliwości ich 
wyeliminowania. Uczestników narad zapoznawano 
m.in. ze zmianami w ustawie o Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz innych uregulowaniach prawnych intere-
sujących pracodawców. Prowadzono także kolportaż 
wydawnictw PIP, w tym: „Poradnika dla pracodawcy”, 
„Oceny ryzyka w 5-ciu krokach”, „Wytycznych dla 
inspekcji pracy w leśnictwie” i in. W wielu przypad-
kach narady połączone zostały z prezentacją odzie-
ży i obuwia roboczego i ochronnego oraz środków 
ochrony indywidualnej, nowych rozwiązań technicz-

Wykres 63. Pozyskiwanie drewna – naruszenia przepisów
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nych i sprzętu do prac w leśnictwie. W części nad-
leśnictw zorganizowano pokazy terenowe i szkolenia 
w zakresie bezpiecznej ścinki w warunkach szczegól-
nych zagrożeń (wiatro- i śniegołomy) oraz weryfikacje 
kwalifikacji pilarzy.

W ocenie inspektorów znacząca poprawa warun-
ków bhp przy pracach w leśnictwie wymaga:

rozwiązania problemu nierównej konkurencji
w świadczeniu usług leśnych na rzecz Lasów 
Państwowych – w przetargach na wykonanie tych 
usług bardziej konkurencyjne ceny są w stanie 
zaproponować jednoosobowe podmioty gospo-
darcze (osoby samozatrudniające się, pracujące 
na własny rachunek, spółki cywilne, których właś-
cicielami są rolnicy indywidualni) nieponoszące 
kosztów zatrudniania pracowników, niż profesjo-
nalne, dobrze wyposażone i zorganizowane, wie-
loosobowe firmy leśne;
zapewnienia możliwości zawierania wieloletnich 
kontraktów między nadleśnictwami a profesjonal-
nymi firmami leśnymi, co dawałoby tym ostatnim 
szansę rozwoju, inwestowania w lepszej jakości 
sprzęt, zmechanizowania prac ciężkich i uciążli-
wych, także polepszenia jakości świadczonych 
usług;
formalnego uregulowania sprawy kwalifikacji osób
obsługujących wielooperacyjne maszyny leśne, 
maszyny samojezdne do robót ziemnych, bu-
dowlanych i operacyjnych używanych do prac 
związanych z pozyskaniem, zrywką i wywozem 
drewna;
aktualizacji instrukcji bhp przy wykonywaniu 
podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej
z roku 1997.

20. Kontrole spełniania wymagań
zasadniczych wyrobów przez
producentów i dostawców –
działania w ramach nadzoru rynku

Stosownie do zapisów ustawy z 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności, Państwowa Inspek-
cja Pracy w 2007 r. kontynuowała działania w ra-
mach nadzoru rynku wyrobów, dla których wyma-
gania określono w dyrektywach nowego podejścia. 
Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia lub 
korzystający ze środków ochrony indywidualnej,
w związku z występowaniem w środowisku pracy 
czynników szkodliwych bądź niebezpiecznych, sta-
nowią bowiem znaczącą i szczególną grupę użyt-
kowników tych wyrobów. Kontrole polegały przede 
wszystkim na sprawdzeniu, czy wyroby znajdują-
ce się w zakładach pracy spełniają zasadnicze 
wymagania bezpieczeństwa i ergonomii w zakre-
sie konstrukcji, a także inne wymagania określone

w przepisach, takie jak: oznakowanie CE, deklara-
cja zgodności, czy sposób dokonania oceny zgod-
ności. 

Kontrolami objęto wyroby podlegające rozporzą-
dzeniom Ministra Gospodarki wdrażającym do prawa 
polskiego postanowienia 7 dyrektyw nowego podej-
ścia, znajdujących się w kompetencji Państwowej 
Inspekcji Pracy (rozporządzenia w sprawie środków 
ochrony indywidualnej, maszyn i elementów bezpie-
czeństwa, urządzeń dźwigowych, sprzętu elektrycz-
nego, urządzeń spalających paliwa gazowe, urzą-
dzeń ciśnieniowych, urządzeń i systemów ochron-
nych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem). Przeprowadzono je łącz-
nie u 1138 pracodawców, którzy wyposażyli stano-
wiska pracy w maszyny i urządzenia techniczne bądź 
dostarczyli pracownikom środki ochrony indywidual-
nej wprowadzone do obrotu od 1 maja 2004 r.

Strukturę kontrolowanych wyrobów z podziałem 
na dyrektywy nowego podejścia zawiera tabela.

W ramach kontroli ukierunkowanych na monitoro-
wanie zgodności z wymaganiami kolejnych grup wy-
robów, których stosowanie wiąże się z dużym zagro-
żeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, 
szczegółowej ocenie poddano: maszyny i urządzenia 
rolnicze, maszyny pakujące oraz obuwie o cechach 
ochronnych i odzież ochronną.

Inspektorzy pracy ujawnili następujące uchybie-
nia:

w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych 
(sprawdzono 393 wyroby, zakwestionowano 54, 
tj.14%):
– niespełnienie wymagań zasadniczych w zakre-

sie konstrukcji, budowy i wyposażenia m.in.: 
brak: urządzeń ochronnych, zabezpieczenia 
stref roboczych, tabliczek znamionowych 
producenta, napisów ostrzegawczych w jęz. 
polskim, znaków i barw bhp w miejscach nie-
bezpiecznych – 35 wyrobów (9%) oraz  niepra-
widłowości dotyczące instrukcji użytkowania, 
w tym: brak instrukcji bezpiecznej obsługi, 
nieprzetłumaczenie instrukcji na język polski, 
brak wymagań związanych z bezpieczną ob-
sługą – 27 wyrobów (7%),

– brak lub nieprawidłowe deklaracje zgodności, 
w tym m.in. brak wyszczególnienia wszystkich 
dyrektyw i krajowych przepisów, które powin-
ny spełniać oceniane maszyny, brak podpisów 
osób uprawnionych do wystawiania deklaracji 
zgodności – 31 wyrobów (8%),

– brak lub niewłaściwe oznakowania CE – 18 wy-
robów (5%);

Oceniono ogółem 1498 wyrobów, w tym 474
(32%) zostały zakwestionowane przez inspektorów
pracy.




