
Bezpieczna praca 

bardziej się opłaca. 
 

W 2014 roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych, w Placówce Terenowej KRUS w 
Legnicy, odnotowaliśmy kolejny raz, spadek 
liczby zgłoszonych wypadków tj. w 2014 
roku zgłoszono 138 wypadków tj. o 22 
wypadki mniej, niż w roku poprzednim.  
Tendencja spadkowa dotycząca liczby 
wypadków w rolnictwie widoczna jest już od 
kilku lat. Należy podkreślić także, że na 
terenie Gminy Pielgrzymka, w 2014 roku 
zgłoszono tylko jeden wypadek. Jest to 
wielki sukces zarówno władz 
samorządowych Gminy, jak i samych 

rolników, którzy chętnie biorą udział w prowadzonych przez tut. Placówkę działaniach 
prewencyjnych. W porównaniu do roku 2013, na terenie Gminy Pielgrzymka zgłoszonych 
zostało 15 wypadków. Po przeanalizowaniu statystyk dotyczących wypadków w poprzednich 
latach, żadna z gmin nie uzyskała tak znaczącego spadku liczby wypadków.  

Każdego roku w celu zmniejszenia liczby wypadków staramy udoskonalać działania 
prewencyjne i wzbogacać je nowymi formami tak, aby dotrzeć do jak największej liczby 
mieszkańców wsi, również tych najmłodszych. Na szkolenia organizowane przez tut. 
Placówkę zapraszani są przedstawiciele firm, które na co dzień pracują w środowisku 
rolniczym, a których produkty w znacznym stopniu poprawiają stan bezpieczeństwa w 
gospodarstwach rolnych. Zmniejszeniu liczby wypadków sprzyja także wzrastająca 
świadomość rolników co do zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych.  

Zdajemy sobie sprawę, że każdej aktywności człowieka towarzyszy ryzyko, w tym ryzyko 
wypadku. Chodzi jednak o to, aby praca była wykonywana przy pełnej świadomości zagrożeń, które 
podczas danej pracy mogą występować. Wypadki od zawsze towarzyszyły działalności 
człowieka i zdajemy sobie sprawę, że nie wyeliminujemy ich zupełnie, ale razem możemy 
pracować nad tym, aby zdarzeń tych było coraz mniej, a ich skutki nie powodowały trwałych 
kalectw u rolników. Dlatego należy pamiętać, że jeżeli już dojdzie do wypadku w 
gospodarstwie rolnym, należy pamiętać, aby zgłosić go niezwłocznie do KRUS. 
Niedopełnienie tego obowiązku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i okoliczności 
wypadku oraz ograniczenie prawa do świadczenia.  

Z perspektywy kilku lat można stwierdzić, że najbardziej popularnym zagrożeniem 
jest samo postępowanie rolnika. Dlatego, tak ważne jest ciągłe uświadamianie rolników o 
zagrożeniach wypadkowych podczas szkoleń, konkursów i innych działań. Podczas 
wykonywania każdej pracy i przy posługiwaniu się każdym narzędziem, niezbędna jest 
wyobraźnia i świadomość zasad funkcjonowania danej rzeczy, czy też okoliczności 
towarzyszących wykonywanej pracy. Świadomość ewentualnych zagrożeń i 
odpowiedzialność za wykonywaną w sposób bezpieczny pracę, powinna rozciągać się także 



na otoczenie osoby pracującej i powinna dotyczyć nie tylko pracującego, ale również osób z 
jego otoczenia.  

Warunki pracy w rolnictwie należą do jednych z najcięższych, mimo iż następuje 
rozwój mechanizacji, chemizacji i nowoczesnej agrotechniki. Prace w gospodarstwie rolnym 
prowadzone są często przy niesprzyjającej pogodzie, z użyciem przestarzałego i mało 
wydajnego sprzętu rolniczego. Niska dochodowość produkcji rolnej większości gospodarstw, 
oraz tegoroczne problemy ze sprzedażą płodów rolnych, nie sprzyja poprawie poziomu 
bezpieczeństwa.   

Najczęstszą i wciąż powtarzającą się przyczyną wypadków jest zły stan nawierzchni 
podwórek, nie uprzątnięte lub niewydzielone ciągi komunikacyjne, nieusunięcie zbędnych 
przedmiotów z przejścia. Wystarczy tak niewiele, bez ponoszenia żadnych kosztów, zadbać o 
swoje bezpieczeństwo, chociażby przez usunięcie z przejścia leżących narzędzi, zasypanie 
dziury i wyrównanie terenu. Wciąż powtarzamy rolnikom, że dbając o swoje zdrowie i życie 
podczas pracy, ułatwiają ją i pracują bezpieczniej.  

Z analizowanych dokumentacji powypadkowych wynika, że wypadki najczęściej 
zdarzają się na terenie posesji gospodarstw rolnych (podwórko), w pomieszczeniach 
gospodarczo – inwentarskich, magazynach i składowiskach oraz na polach i łąkach. 
Zmniejsza się liczba wypadków w budynkach i pomieszczeniach gospodarczo – 
inwentarskich. Prawdopodobnie wynikiem takiego stanu rzeczy, jest nadal mała liczba 
gospodarstw rolnych, zajmujących się produkcją zwierzęcą, spowodowana nieopłacalnością 
tej gałęzi produkcji.  

  Zasadnicze przyczyny zaistniałych wypadków przy pracy rolniczej, w mniejszym 
stopniu determinowane są niewłaściwym stanem technicznym maszyn, urządzeń, narzędzi, 
obiektów budowlanych i podwórzy. Zagrożenia wynikające z technicznych warunków pracy 
w gospodarstwach zaczynają odgrywać mniejszą rolę niż czynnik ludzki.  

W czasie prowadzonych postępowań powypadkowych, inspektorzy KRUS PT w 
Legnicy i podległych placówkach zauważali, że rolnik pomimo zaleceń prewencyjnych, 
pomimo obecności na szkoleniach, wiedzy o istniejących zagrożeniach, nie robi nic lub 
niewiele, aby poprawić bezpieczeństwo swoje i osób postronnych, przebywających w 
gospodarstwie. Rolnicy nie stosują się do zaleceń, wskazań itp. ponieważ zdają sobie sprawę, 
że nie istnieje instytucja, która mogłaby na nich nałożyć karę za występowanie zagrożeń w 
gospodarstwie rolnym. Brak kontroli sprawia, że rolnik nie jest zobligowany w żaden sposób 
do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sobie i swoim bliskim. Należy zatem nieustanie 
pracować nad poprawa świadomości rolników na temat zasad BHP w gospodarstwach 
rolnych. Jedynie większa wiedza rolników, na temat zagrożeń wynikających z pracy w 
rolnictwie, przyniesie oczekiwane efekty, w postaci poprawy stanu bezpieczeństwa w 
gospodarstwach rolnych.  

Jak pokazują statystyki wypadkowe, największą liczbę rolników, którzy ulegają 
wypadkom, stanowią osoby po 50 roku życia. Są to rolnicy, którzy wykonują swoją pracę od 
wielu lat nic nie zmieniając, uzasadniając swoje postępowanie tym, że są za starzy na zmianę 
swojego życia, a kwestię dbania o obejście pozostawiają dzieciom, które przejmą po nich 
gospodarstwo.   

Najtrudniejszą i najboleśniejszą sprawą są wypadki, którym ulegają dzieci, 
pomagające w pracy lub przebywające w pobliżu pracujących rodziców. Jednak kwestię tę 
omówimy w kolejnych artykułach prasowych, do lektury których już dziś serdecznie 
zachęcamy.   

Mamy nadzieję, że spadek liczby wypadków odnotujemy także w 2015 roku, a 
rolników częściej będziemy widywać na szkoleniach, imprezach plenerowych czy jako 
laureatów konkursów wiedzy, niż jako poszkodowanych w wypadkach.  
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