
 
 

Od początku tego roku do Placówki 

Terenowej KRUS w Legnicy,  wpłynęło o 14 

wypadków mniej niż w analogicznym 

okresie ubiegłego roku. Mamy nadzieję, że 

tendencja spadkowa utrzyma się i pod koniec 

roku będziemy mogli powiedzieć, że 

osiągnęliśmy kolejny maleńki sukces w 

walce o poprawę bezpieczeństwa rolników 

oraz o zmniejszeniu liczby zaistniałych wypadków.   

Pomimo tych zadawalających statystyk, nadal będziemy pracować nad poprawą 

bezpieczeństwa w rolnictwie, apelując m.in. do rolników o rozwagę, właściwe tempo pracy tj.  

unikanie pośpiechu, a przede wszystkim o wyobraźnię. Można powiedzieć, że każdy zna tych 

kilka prostych zasad, jednak często rolnicy w natłoku prac, zapominają o ich przestrzeganiu i 

w konsekwencji ulegają wypadkom.  

Najczęściej do wypadków dochodzi w okresie wzmożonych prac w gospodarstwach 

rolnych tj. żniw czy jesiennych prac okopowych. Dla zobrazowania statystyk wypadkowych 

w okresie żniw tj. od 1 lipca do końca sierpnia br. zgłoszono 36 wypadków tj.  o jeden 

wypadek więcej niż w roku ubiegłym. Na szczęście nie odnotowano zdarzenia ze skutkiem 

śmiertelnym. Najczęściej dochodziło do wypadków na skutek upadków z drabin, schodów 

oraz z maszyn rolniczych tj. kombajnów zbożowych, przyczep, ciągników rolniczych. 

Z naszej analizy wynika, że w okresie żniw, wypadkom najczęściej ulegali rolnicy z 

Gminy Chojnów i Gminy Mściwojów.  

Trudno podsumować okres jesienny w obecnej chwili, ponieważ prace jesienne 

związane ze zbiorem płodów rolnych czy uprawą gruntów przed zimą, nadal trwają.  

W ramach prowadzonych działań prewencyjnych prowadzonych przez PT KRUS w 

Legnicy, jak co roku inspektorzy przeprowadzili wizytacje indywidualnych gospodarstw 

rolnych oraz prac polowych żniwnych i wykopkowych. W trakcie tych wizytacji rozmawiali z 

rolnikami z terenu gminy: Legnickie Pole, Wądroże Wielkie, Mściwojów i Pielgrzymka o 

bezpieczeństwie pracy w ich gospodarstwach i sposobach poprawy warunków pracy. 

Udzielali fachowych porad, zwracali uwagę na istniejące zagrożenia wypadkowe występujące 



w rolnictwie, przekazywali rolnikom broszury i ulotki  dot. bezpiecznej pracy w 

gospodarstwie rolnym.  

Podczas tych wizytacji inspektorzy KRUS zaobserwowali, że wielu rolników z uwagi 

na małą opłacalność produkcji zwierzęcej, przekwalifikowało swoje gospodarstwa na profil 

roślinny. Ma to wpływ m.in. na zmniejszenie liczby wypadków z udziałem zwierząt, a tym 

samym poprawę bezpieczeństwa pracy.   

Wpływ na zmniejszenie liczy wypadków, mają także prowadzone przez KRUS od 

kilkudziesięciu lat działania prewencyjne, inwestowanie przez rolników w nowe rozwiązania 

technologiczne, zakup nowych maszyn, korzystanie z funduszy unijnych. Zadowalający jest 

fakt, że coraz rzadziej angażuje się dzieci do prac w gospodarstwach rolnych, przez co nie są 

one narażone na zagrożenia wypadkowe.    

O bezpieczeństwie nie należy zapominać, również w okresie zimowym. Choć zima 

kojarzona jest z odpoczynkiem w rolnictwie, to wiele napraw, bieżących konserwacji, 

przeglądów maszyn i urządzeń, wykonywane jest właśnie w tym czasie, aby na wiosnę żadna 

usterka nie zakłóciła pracy. Należy pamiętać zatem, aby: 

- przy zakupie sprzętu rolniczego należy zwracać uwagę, czy sprzęt ten posiada znak 

bezpieczeństwa,  

- części maszyn rolniczych i urządzeń, takie jak: koła pasowe, pasy, koła zębate, łańcuchy, 

wały, przekładnie, przeguby oraz końcówki wałów wystające poza gabaryty maszyny, 

powinny być osłonięte w sposób zapewniający bezpieczną ich obsługę, 

- pasy transmisyjne przekazujące napęd z silnika elektrycznego bądź spalinowego do 

maszyny powinny być zabezpieczone na całej swojej długości, w sposób uniemożliwiający 

pochwycenie lub uderzenie pasem, 

- nie wolno smarować kół pasowych oraz pasów transmisyjnych w czasie ich pracy, 

- niedopuszczalne jest pozbawienie maszyn i urządzeń osłon fabrycznych, 

- nie należy podejmować pracy z maszynami i innymi urządzeniami rolniczymi w stanie 

nietrzeźwości i w stanie złego samopoczucia,  

- pilarki tarczowe powinny być wyposażone w kaptur ochronny osłaniający górne zęby piły 

pozostające nad stołem roboczym, w osłonę tarczy piły pod stołem oraz w klin rozdzielczy 

ustawiony za tylnymi zębami. Piły tarczowe do cięcia poprzecznego powinny być 

wyposażone w urządzenie doprowadzające przecinany materiał tj. sanki bądź ruchomy stół, 

albo kozioł wahadłowy,  

- w obejściu gospodarstwa powinien panować porządek, podłoże podwórka powinno być 

utwardzone, 



- pracę w gospodarstwie rolnym wykonywać w odpowiednim obuwiu tj. takim, które posiada 

podeszwę protektorowaną i przylega do stopy, 

- używać środków ochrony indywidualnej tj. okulary ochronne, rękawice, a przy pracach 

związanych z użyciem środków chemicznych, nakładać maski przeciwpyłowe. 

To jedynie kilka zasad bezpieczeństwa, którymi należy kierować się wykonując prace 

w gospodarstwie rolnym. Więcej na ten temat możecie Państwo dowiedzieć się w trakcie 

szkoleń organizowanych przez KRUS dla rolników w okresie zimowym. W najbliższym 

czasie zostaną one zorganizowane dla rolników z terenu Gmin Wądroże Wielkie, Mściwojów 

i Zagrodno. Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w tych szkoleniach. Szczegółowe 

informacje dotyczące daty i miejsca przeprowadzenia szkoleń, zostaną umieszczone na 

plakatach informacyjnych i rozpropagowane przez sołtysów wsi.  

Do udziału w tegorocznych szkoleniach zaprosiliśmy przedstawicieli wielu firm, które 

na co dzień pracują na rzecz poprawy bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych i które 

swoimi produktami, w znaczący sposób poprawiają jakość pracy rolnika. W czasie szkoleń 

organizowane będą także pokazy środków odzieży ochronnej, bezpiecznego użytkowania 

pilarek łańcuchowych, itp. Dla odważnych, którzy zechcą wziąć udział w konkursach wiedzy 

na temat znajomości przepisów BHP, czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, ufundowane 

przez KRUS OR we Wrocławiu oraz sponsorów. 

 Zachęcamy zatem do uczestnictwa nie tylko w szkoleniach, ale we wszystkich 

działaniach prewencyjnych, organizowanych przez PT KRUS w Legnicy. Razem pracujmy 

nad poprawą bezpieczeństwa pracy rolników, a widoczne już dziś efekty, będą miały jeszcze 

większy wpływ na  spadek liczby wypadków, zgłaszanych do tut.  Placówki KRUS.  Poprawa 

bezpieczeństwa to nie jest indywidualna sprawa rolników, to obowiązek nas wszystkich a 

jeżeli widzisz zagrożenie, reaguj natychmiast. Pamiętaj, że możesz uratować czyjeś zdrowie, 

a nawet życie.  
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