
5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w rolnictwie indywidualnym 

W roku 2002 rolnicy indywidualni zgłosili do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogółem 

51 495 przypadków zdarzeń, z których za stanowiące podstawę do wypłaty odszkodowań z 

tytułu wypadków przy pracy rolniczej uznano 30 720, tj. o blisko 3% więcej niż w poprzednim roku. 

Pomimo wzrostu liczby wypadków, zmniejszył się o 1% wskaźnik częstości tych wypadków na 

1000 ubezpieczonych rolników – z 20,1 do 19,9. Wskaźnik ten jest jednak nadal znacznie wyższy 

niż dla innych grup zawodowych (wypadki w rolnictwie zdarzają się ponad 2,5-krotnie częściej niż 

wypadki w pozostałych dziedzinach gospodarki). 

Zmiany wartości ww. wskaźnika w latach 1997 – 2002 przedstawia wykres. 

 

W liczbie wypadków ogółem odnotowano 209 wypadków śmiertelnych (w 2001 r. – 220 

ofiar). Wskaźnik częstości tej grupy zdarzeń wyniósł 0,14 wypadków na 1 000 ubezpieczonych (w 

2001 r. – 0,15). 

W strukturze wydarzeń powodujących wypadki, podobnie jak w poprzednich latach, najliczniejszą 

grupę stanowiły upadki osób (51,4%); pochwycenie i uderzenie przez ruchome części maszyn i 

urządzeń (13,5 %) oraz uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta (11,7 %). 

Najwięcej osób (78) zginęło wskutek: przejechania, uderzenia, pochwycenia przez środki 

transportowe i przemieszczające się maszyny rolnicze – 37,3 %; upadku(w tym z: drabiny, drzewa, 

schodów, poddasza, przyczepy, wozu itd.) - 15,9 %; nagłych zachorowań (13,6 %). Zmniejszyła się 

znacznie liczba śmiertelnych porażeń prądem elektrycznym – z 21 w 2001 r. do 8 w 2002 r. 

Zjawiskiem nadal budzącym szczególne zaniepokojenie jest wypadkowość wśród dzieci. 

Ogólna liczba zgłoszonych wypadków dzieci do lat 15 zmniejszyła się nieznacznie o 1,6% - z 1 456 w 

2001 r. do 1 432 w 2002 r. (spośród nich, za wypadki przy pracy uznano 1 019, tj. 71,2%). W 

wypadkach tych zginęło 3 dzieci (w 2001 r. – 5). 

Do przyczyn wypadków przy pracy rolniczej należą w szczególności: 

stosowanie przestarzałych i wyeksploatowanych maszyn i urządzeń; 

użytkowanie sprzętu niewiadomego pochodzenia lub - często - własnej produkcji 

(maszyny bez osłon zabezpieczających ruchome części); 

niewłaściwy, stwarzający zagrożenia, stan obejść gospodarskich; 

nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, niebezpieczne 

metody pracy, nieświadomość zagrożeń; 

powierzanie dzieciom prac, które powinni wykonywać wyłącznie dorośli. 

Częstotliwość występowania wypadków przy pracy rolniczej w poszczególnych województwach 

jest od lat wyraźnie zróżnicowana: 



nadal największą wypadkowością charakteryzują się województwa: podlaskie – 28 

na 1 000 ubezpieczonych (w 2001 r. – 30,8),lubelskie – 26,5 (27,3), kujawsko-

pomorskie – 25,6 (25,1) oraz warmińsko-mazurskie – 25,2 (27,6); 

najrzadziej odnotowuje się ww. wypadki w województwie opolskim – 11,1 

(11,2), śląskim – 11,9 (12,8), dolnośląskim – 12,4 (12,6) 

i zachodniopomorskim – 14,2 (15,2). 

W 2002 r. przyznano 135 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu 

spowodowanego zachorowaniem na chorobę zawodową (w 2001 r. – 113, w 2000 r. – 116). 

Podobnie jak w latach poprzednich, dominującą grupę schorzeń stanowiły choroby układu 

oddechowego: 12 (w 2001 r. – 14) przypadków alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych (“płuco 

rolnika”) i 48 (w 2001 r. – 44) przypadków dychawicy oskrzelowej. Wzrosła liczba chorób 

roznoszonych przez kleszcze (boreliozy, kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowo-

rdzeniowych) - z 34 w 2001 r. do 41 w 2002 r. Zaobserwowano także wzrost liczby zachorowań 

na uczuleniowezapalenie skóry – z 14 w 2001 r. do 24 w 2002 r. Przyczyny występowania chorób 

zawodowych nie uległy zmianie, były to głównie: szkodliwe oddziaływanie pyłów, kontakt ze 

zwierzętami w gospodarstwie oraz żyjącymi na wolności, ukąszenia przez kleszcze. 

Powyższe informacje dotyczą jedynie rolników ubezpieczonych w KRUS, tj. ok. 37 % ogólnej 

liczby rolników indywidualnych (stan w dniu 31.12.2002 r. wyniósł ok. 4 mln
a)

). Wypadki przy pracy 

rolniczej i choroby zawodowe pozostałej populacji rolników nie są objęte państwową statystyką. 

 


