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Co ro ku Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Społecz ne go 
re je stru je ponad kilkanaście ty sięcy wy pad ków przy 
pra cy rol ni czej. 
Do wypadków dochodzi naj częściej wskutek: 
l  upadku z wysokości (z drabin, ciągnika, niezabezpieczo

nych otworów) i upadku na nierównym podłożu (śliskie, 
nieutwardzone podwórze, progi w drzwiach, bałagan), 

l  pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części ma
szyn i urządzeń rolniczych,

l  uderzeń, pogryzień, przygnieceń przez zwierzęta.
Najczęstsze przyczyny wypadków:
l  źle zaplanowana praca, wykonywana w nieprawidłowy 

sposób,
l  nieuwaga, rutyna, pośpiech, przemęczenie i ignorowanie 

zagrożeń,
l  śliskie, grząskie, nierówne podłoże,
l  nieumiejętna obsługa zwierząt, niezapewnienie zwierzę

tom dobrostanu,
l  drabiny i schody w złym stanie technicznym, zbyt wyso

kie progi w drzwiach, niezabezpieczone kanały gnojowe 
i otwory w stropach i ścianach,

l  brak osłon i zabezpieczeń na niebezpiecznych ele men
tach maszyn.

Niepokojąca statystyka



Cho ro by za wo do we u rol ni ków są bar dzo rzad ko wy kry wa
ne. Dzie je się tak z po wo du bra ku sys te ma tycz nych ba dań 
lekarskich. Wie le cho rób za wo do wych w fazie początkowej 
roz wi ja się bez wy raźnych objawów. Naj częściej pa cjent 
zgła sza się do le ka rza zbyt późno, by podjąć skuteczne  
leczenie.
Pyły rol ni cze wy stę pu ją ce przy obsłudze zwie rząt, zbio rze  
i omło tach zbóż, pra so wa niu, trans por cie i skła do wa niu 
sło my i sia na są przy czy ną naj więk szej liczby cho rób zawo
do wych ukła du od de cho we go (najczęściej jest to astma 
oskrzelowa). 
Sys te ma tycz nie wzra sta licz ba cho rób odkleszczowych 
– bo re lio zy oraz klesz czo we go za pa le nia mó zgu i opon mó
zgo wych. 
Je że li pra cu jesz w le sie, wy pa sasz by dło w są siedz twie la sów, 
zbierasz grzyby lub owoce leśne:
l  pod daj się szcze pie niom ochron nym prze ciw ko kleszczo

wemu za pa le niu mó zgu, 
l  jeżeli kleszcz wkłu je się w skó rę, na leży go na tych miast 

ostrożnie usu nąć, 
l  je że li po kil ku dniach od uką sze nia przez klesz cza stwier

dzisz zmia ny skór ne w po sta ci za czer wie nie nia, udaj się  
na tych miast do le ka rza. 

Cho ro by od zwie rzę ce – to cho ro by za kaźne i pa so żyt ni cze, 
któ ry mi czło wiek może się za ra zić od cho rych zwie rząt lub 
zwie rząt, któ re są no si cie la mi tych chorób. Scho rze nia od
zwie rzę ce są bar dzo nie bez piecz ne, z trud ny mi do wy le cze
nia po wi kła nia mi, cza sem po wo du ją cy mi trwa łe ka lec two,  
a na wet śmierć.

Choroby zawodowe rolników

Troska o stan zdrowia zwierząt, prze strze ganie 
pod sta wo wych za sad higie ny oso bi stej oraz 
bezpie czeń stwa przy ob słu dze i podczas przeby
wania ze zwierzę ta mi to wa ru nki unik nię cia cho
rób odzwie rzę cych.



Co dru gie nieszczęśliwe zdarzenie w go spo dar stwach 
rol nych spo wo do wa ne jest upadkiem. Sprzy ja ją te mu 
śli skie, nie rów ne, źle utwar dzone po dwó rza. Groźne 
są nieza bez pie czo ne kanały, wy ko py, szam ba, otwo ry 
ścienne i stro po we na stry chach i poddaszach, niewłaści
wie prowadzone prace na wysokości.

Upadki osób

Jeśli spadniesz z poddasza przez niezabezpieczony otwór wrzuto
wy, ulegniesz poważnemu wypadkowi!

l  utwardź i wyrównaj podwórze oraz przejścia,
l  uży waj tylko so lid nych, ate

sto wa nych dra bin, 
l  li kwi duj ob lo dze nia po dwó

rzy i przejść w ob rę bie za
gro dy, np. przez po sy py wa
nie pia skiem lub tro ci na mi,

l  wszel kie go ro dza ju otwory, 
kanały, stu dzien ki, szam ba, 
za bez pie czaj pokrywami 
lub ba rierka mi ochron ny mi.

Aby unik nąć upad ku:



Spadające przedmioty

Kil ka osób rocznie ginie wskutek uderzenia przez spa
dają ce przed mio ty. Naj częściej przy czy ną te go ty pu 
wy pad ków jest ob su nię cie się: 
l ba lo tów lub ko stek pra so wa ne go sia na i sło my, 
l  dy sz li oraz za cze pów ma szyn i przy czep pod czas sprzę

ga nia ich z cią gni kiem, 
l burt przy czep pod czas prac przeła dun ko wych,
l  skrzy ni przy czep sa mo wy ła dow czych oraz przy rzą dów 

żniw nych (he de rów) kom baj nów zbo żo wych pod czas 
ich na pra wy, 

l  ma te riałów bu dow la nych przy pra cach re mon to wobu 
 dow la nych. 

Dbaj o bezpieczeństwo: 
l  starannie składuj spra so wa ne sia no i sło mę w są sie kach 

i w sto dołach, 
l  prze woź plony w przy cze pach o pod wyż szo nych bur

tach, 
l  nie przeła do wuj przy czep, 
l  pamiętaj, by dy sz le i za cze py ma szyn rol ni czych miały 

wspor ni ki lub spraw ne spręży ny za bez pie cza ją ce przed 
opad nię ciem,

l  jeże li mu sisz do ko nać na pra wy pod unie sio ną skrzy nią 
przy cze py lub he de rem kom baj nu – za bez piecz je do
dat ko wo przed przy pad ko wym opad nię ciem.



Każdego roku podczas prac transportowych dochodzi do 
tragicznych wypadków z udziałem rolników wskutek: prze
jechania, uderzenia, pochwycenia przez środek tran sportu 
w ruchu lub przygniecenia przez przewrócony ciągnik albo 
inną maszynę samojezdną.

Transport rolniczy

Pamiętaj:
Dźwigając ciężar, chroń kręgosłup!

l  Używaj tylko w pełni sprawnych maszyn i pojazdów!
l  Zadbaj, aby schodki oraz podesty maszyn i pojazdów 

były zawsze czyste, stosuj obuwie antypoślizgowe!
l  Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego!
l  Zanim ruszysz, upewnij się, że w strefie pracy maszyny 

nie przebywają ludzie!



Jednymi z najniebezpieczniejszych maszyn w gospodar
stwie są pilarki tarczowe, powszechnie używane do cięcia 
drewna na opał i przy pracach remontowobudowlanych. 
Wypadki przy obsłudze maszyn są jednymi z najczęstszych 
w rolnictwie indywidualnym. Rocznie ginie kilku rolników  
w wyniku pochwycenia, uderzenia, skaleczenia przez ru
chome części maszyn i urządzeń. Wypadki przy pracy pilar
kami mają duży udział w tej grupie.

Niebezpieczne maszyny

4  Najbezpieczniej jest używać pilarek fabrycznych, właści
wie wyposażonych w elementy ochronne, mające znak 
bezpieczeństwa „CE”.

4  Je że li mu sisz uży wać pi lar ki, któ rą już po sia dasz, bo nie 
stać Cię na kup no no wej, za dbaj, aby była wy po sażo na 
w podstawowe zabezpieczenia:
– kap tur ochron ny, 
– klin roz sz cze pia ją cy (przy cię ciu wzdłużnym),
– osło nę dol nej części tar czy pi ły,
– osło nę napędu tarczy piły.



Zwierzęta w zagrodzie

Utrzymywanie zwierząt w złych warunkach może prowa
dzić do ich agresywnych i niebezpiecznych zachowań. 
Uderzenia, przygniecenia oraz pogryzienia przez zwie
rzęta stanowią jedną z trzech najliczniejszych grup wy
padków rolników.

Aby unik nąć wy pad ku: 
l  w gospodarstwie zapewnij odpowiednie stanowiska  

dla zwierząt w chlewni, stajni czy oborze, 
l  nie bij, nie draż nij i nie strasz zwie rząt, 
l  za nim po dej dziesz do zwie rzę cia, uprzedź je gło sem  

lub dotykiem, 
l  zwie rzę ta potencjalnie niebezpieczne izo luj w od dziel

nych bok sach,
l  sta no wi sko bu ha ja wy po saż w ba rie ry unie moż li wia ją ce 

przy gnie ce nie czło wie ka do ścia ny, 
l  nie do pusz czaj ko biet i dzie ci do ob słu gi dużych roz płod

ni ków,
l  do udo ju przy stę puj za wsze z tej sa mej stro ny zwie rzę

cia, a w okre sie let nim de li kat nie od pę dzaj owa dy, tak aby 
zwie rzę było spo koj ne.

Dla własnego bezpieczeństwa  
zapewnij zwierzętom dobrostan.



Ostre narzędzia

W ostatnich latach kilkuset rolników ulega wypad
kom związanym z nieostrożnym używaniem ostrych 
narzędzi. 

Oto podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy ostry
mi narzędziami: 

l  Nigdy nie kładź wideł, 
kos, sierpów, noży  
w miejscach przypad
kowych, przysypanych 
słomą lub sianem. 

l  Ko sa po win na być wła
ści wie osa dzo na i za
kli no wa na. Uchwyt na 
ko si sku po wi nien być 
umo co wa ny na stałe, 
aby ko sa się nie ob ra
cała. 

l  Je że li prze no sisz, prze
wo zisz lub nie uży wasz 
ko sy, piły, sie kie ry, za
łóż na ich ostre części 
osło n ę lub fu te rał.

l  Trzo nek do wi deł po wi nien być rów ny, dłu go ścią do sto
so wa ny do ro dza ju wi deł – dłuż szy przy wi dłach dwu roż
nych, krót szy przy wi dłach czte ro roż nych – z rę ko je ścią. 
Wi dły na le ży po da wać dru giej oso bie trzon kiem w jej 
kie run ku. 

l  Utrzy muj w do brym sta nie na rzę dzia do prze ci na nia, łu
pa nia, rą ba nia. Li kwi duj tzw. roz kle py przy prze ci na kach, 
sie kie rach, kli nach. 

l  Nie używaj klucza do nakrętek, który ma zużyte, pęknięte 
lub wyrobione szczęki. 

l  Zawsze stosuj środki ochrony indywidualnej – stosownie 
do sytuacji – rękawice, okulary ochronne, hełm. 

Narzędzia przechowuj 
w stałym miejscu, 
najlepiej na wieszaku.



Bezpieczeństwo dzieci

l  Jeże li dziec ko po ma ga w pra cy, za dbaj by nie od by wa ło 
się to kosz tem je go cza su prze zna czo ne go na na ukę, wy
po czy nek lub zabawę.

l  Nie po wie rzaj dzieciom prac, któ re mo gą być dla nich 
zbyt cięż kie, szko dli we lub nie bez piecz ne. Jeśli masz 
wątpliwości – in for ma cję na ten te mat uzy skasz w naj
bliż szym od dzia le Pań stwo wej In spek cji Pra cy i Ka sy Rol
ni cze go Ubez pie cze nia Społecz ne go. 

l  Za pew nij małe mu dziec ku opie kę i bez piecz ne miej sce 
za baw – odgrodź w gospodarstwie część mieszkalną od 
produkcyjnej.

Bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci 
powinno być odgrodzone od reszty 
gospodarstwa.



Dawaj dobry przykład

Nadal co roku wiele dzieci ulega ciężkim wypadkom na 
terenie gospodarstwa lub podczas prac polowych. Najczę
ściej dzieci wpadają do źle zabezpieczonych szamb, zbior
ników na gnojowicę lub spadają z poddaszy. 

Zbyt często wpadają pod koła ciągnika lub przycze
py na skutek braku ostrożności rodzica przy manew
rowaniu.

Nie zabieraj dzieci ze sobą na pole – daj im szansę dorosnąć 
w zdrowiu. Pracując rozważnie, przestrzegając zasad bez
pieczeństwa i higieny pracy, chronisz nie tylko swoje życie  
i zdrowie, ale uczysz tych zasad własne dzieci. One uważnie 
Cię obserwują i naśladują. 

Postępuj konsekwentnie:
–  czytaj instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bhp tam za

wartych,
–  przed uruchomieniem ciągnika, maszyny lub innego 

urządzenia, sprawdź działanie zespołów mechanizmów  
i urządzeń ochronnych,

– postępuj zgodnie z instrukcją obsługi,
–  ie przystępuj do pracy po spożyciu alkoholu – zwłaszcza 

do prac z użyciem środków ochrony roślin i sprzętu trans
portowego,

–  używaj odzieży ochronnej i środków ochrony indywidu
alnej tam gdzie jest to wskazane,

–  nie przechowuj środków, które mogą być przyczyną za
truć (pestycydy, rozpuszczalniki, ługi, kwasy itp.) w bu
telkach po napojach, słoikach i innych opakowaniach po 
środkach spożywczych lub lekarstwach,

–  nie wykonuj czynności obsługowonaprawczych, czysz
czenia narzędzi itp. przy niewyłączonym napędzie i pra
cującym ciągniku,

–  nie przerabiaj we własnym zakresie instalacji i urządzeń 
elektrycznych.
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Kobiety oraz osoby starsze powinny być chronione 
w sposób szczególny. Kobieta w gospodarstwie to przede 
wszystkim matka Twoich dzieci − zadbaj, aby mogła je wy
chować. Kobiety w ciąży powinny szczególnie troszczyć się 
o zdrowie. Nie mogą dźwigać ciężkich przedmiotów oraz 
mieć styczności z chemikaliami stosowanymi do nawo
żenia i oprysków.
Osoby w podeszłym wieku nie powinny wykonywać prac 
w gospodarstwie zagrażających ich zdrowiu.

Nie pozwalaj, by Twój ojciec lub Twoja matka  
w podeszłym wieku wykonywali ciężkie prace, 
narażając się na wypadek.
Pamiętaj, że nawet drobne złamanie u człowie
ka starszego może nie dać się wyleczyć i ofiara  
wypadku do końca życia pozostanie inwalidą.

www.bhpwrolnictwie.pl


