
Jesienne prace 
polowe pod 
nadzorem

Jeszcze  tak  nie  dawno  trwały  na 

polach  prace  żniwne,  a  już  inspektorzy 

KRUS  oraz  radcy  PIP  przygotowują  kolejne  wizytacje,  tym  razem  jesiennych  prac 

okopowych.  Tak jak  podczas  wizytacji  prac  żniwnych,  apelują  do  rolników o  ostrożną  i 

bezpieczną pracę. Zwracają uwagę na stan techniczny maszyn i pojazdów rolniczych oraz 

występujące zagrożenia dla użytkujących je osób. 

Specyfika  pracy  rolnika  związana  jest  z  wykonywaniem  pracy  przy  różnych 

warunkach atmosferycznych, ale także z użyciem wielu maszyn do uprawy gruntów, zbioru 

plonów. Najczęściej jednak, to nie maszyny stanowią największe zagrożenie wypadkowe, ale 

sam  człowiek.  To  człowiek  pewny  swoich  umiejętności,  zgubiony  rutyną,  zatroskany 

niekorzystnymi  warunkami  pogodowymi,  zmęczony  wyczerpującą,  wielogodzinną  pracą, 

stanowi  zagrożenie  wypadkowe  zarówno  dla  siebie  jak  i  innych  osób,  które  z  nim 

współpracują. Bardzo ważne jest zatem, aby na co dzień stosować kilka prostych zasad, które 

pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach wypadków. Oto kilka z nich:

-  schodząc  z  ciągnika  nie  należy  zapominać  o  wyłączeniu  napędu  maszyny  -  w 

ubiegłym roku rolnik wychodząc z kabiny ciągnika, zaciągnął hamulec ręczny, jednak nie 

wyłączył napędu. Linka od hamulca ręcznego pękła i ciągnik zaczął staczać się z pochyłego 

terenu. Rolnik w tym czasie czyścił wnętrze siewnika zbożowego. Obracający się mechanizm 

siewnika pokaleczył dłonie rolnika, powodując ich liczne obrażenia;

-  zabronione  jest  demontowanie  fabrycznych  osłon  maszyn,  aby  w  ten  sposób 

„usprawnić sobie pracę”, bądź przyspieszanie ewentualnych napraw - części maszyn służące 

do napędu, a w szczególności koła pasowe, pasy, koła zębate, łańcuchy, wały, przekładnie i 

przeguby powinny być osłonięte w sposób zapewniający bezpieczną ich obsługę;

-  jedynie  rolnik  posiadający  uprawnienia,  może  kierować  ciągnikami  i  innymi 

maszynami rolniczymi - zabronione jest małoletnim i innym osobom postronnym, jeżdżenie 

ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami oraz przebywanie na przyczepach załadowanych 

ziemiopłodami;



- zabronione jest przebywanie pomiędzy ciągnikiem, a maszyną współpracującą oraz 

wchodzenie na dyszle, zaczepy, ramy i inne części ciągnika lub maszyn rolniczych w czasie 

pracy;

- należy pamiętać o przerwach w pracy oraz unikać pośpiechu, który nie jest dobrym 

doradcą  -  brak  należytej  koncentracji,  zmęczenie,  roztargnienie,  to  przyczyna  wielu 

wypadków, których można było uniknąć;

-  ciągniki,  przyczepy  oraz  inne  maszyny  rolnicze,  należy  wyposażyć  w  schodki, 

drabinki  lub  uchwyty  ułatwiające  wchodzenie  i  schodzenie,  co  zmniejszy 

prawdopodobieństwo upadku lub poślizgnięcia się;

- podczas pracy z maszynami istnieje niebezpieczeństwo pochwycenia przez ruchome 

części maszyn, dlatego ubranie robocze powinno być wygodne, ale też nie może być za luźne. 

Do wielu wypadków, zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym, dochodzi podczas 

pracy z pilarkami. Pilarka, aby była bezpieczna, nie może mieć uszkodzonej lub nadmiernie 

zużytej tarczy i łańcucha. Musi być wyposażona w odpowiednie osłony oraz w urządzenie 

doprowadzające  przecinany materiał  np.  kozioł  wahadłowy.  Pilarki  łańcuchowe natomiast 

coraz  częściej  stosowane  w  gospodarstwach,  niewłaściwie  i  nieumiejętnie  użytkowane  

(np. gwałtowna zmiana kąta cięcia), mogą doprowadzić do groźnych w skutkach wypadków. 

Dlatego przed przystąpieniem do prac  przy użyciu  tych  urządzeń,  należy zapoznać  się  z 

instrukcją obsługi i zachować szczególną ostrożność.  

Powyżej przedstawiono jedynie kilka wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy, 

ale  można  je  potraktować,  jako  drogowskaz  dla  wszystkich  rolników  zainteresowanych 

poprawieniem bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie. Więcej informacji na temat poprawy 

stanu bezpieczeństwa w rolnictwie, dostarczają szkolenia organizowane każdego roku przez 

KRUS dla rolników. Już teraz zapraszamy chętne osoby do udziału w tych działaniach, które 

w  miesiącu  listopadzie  i  grudniu  br.  będą  organizowane  nas  terenie  Gmin  Krotoszyce, 

Paszowice  i  Chojnów.  Oprócz  wiedzy  na  temat  zasad  BHP  w  gospodarstwie  rolnym, 

będziecie  mogli  Państwo uzyskać wiedzę na temat  nowych odmian zbóż i  innych upraw. 

Ponadto  zaproszeni  goście  przedstawią  zasady  bezpiecznego  posługiwania  się  pilarkami 

łańcuchowymi.  Obecni  na  szkoleniach  rolnicy  otrzymają  bezpłatnie  zestawy  ochron 

osobistych,  w  postaci  okularów  ochronnych,  rękawic  czy  półmasek,  niezbędnych  w 

codziennej pracy rolnika. 



O  każdym  organizowanym  działaniu  prewencyjnym  przez  KRUS  PT w  Legnicy, 

możecie Państwo dowiadywać się z „Kalendarza wydarzeń prewencyjnych”, który dostępny 

jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl. 

Drodzy rolnicy pamiętajcie, że życie i zdrowie mamy jedno i nie warto ich tracić tylko 

dlatego, że zgubiła nas rutyna, czy brak wyobraźni. 
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