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BHP. Zagrożenia w rolnictwie

Nie tylko zwierzęta
Udział wypadków w rolnictwie 

indywidualnym to aż jedna 

czwarta w ogólnej liczbie 

wypadków w Polsce. Najlicz-

niejsze są te, związane z prze-

mieszczaniem się po podwórzu 

gospodarstwa. Inne przyczyny 

to zagrożenia powodowane 

przez zwierzęta, użytkowanie 

budynków, pilarek tarczowych, 

maszyn rolniczych, drabin oraz 

przyczep.

Rolnictwo, szczególnie rolnictwo 
indywidualne, charakteryzuje się 
wysoką wypadkowością. Wynika to 
z faktu, że środowisko pracy rolni-
ków jest niezwykle złożone, a  róż-
nego rodzaju zagrożenia wypadko-
we dotyczą tej samej osoby. Sytuacja 
taka nie występuje na stanowiskach 
pracy w innych gałęziach gospodar-
ki, gdzie stanowiska pracy mają sta-
ły charakter. 

Paleta zagrożeń
Rolnik może być w ciągu dnia na-
rażony na kilka lub nawet kilkana-
ście różnych zagrożeń, co wynika 
właśnie z częstych zmian stanowisk 
pracy. Różnią się one między sobą 
charakterem i  rodzajem wykony-
wanych czynności oraz złożonością 
techniczną. Jak wynika ze struktury 
wypadków, stopień zagrożenia wy-
padkowego w  rolnictwie jest zróż-
nicowany. Są takie elementy sta-
nowiska pracy (np. podwórze, ma-
szyny rolnicze, obsługa zwierząt), 
w  powiązaniu z  którymi dochodzi 
szczególnie często do  wypadków 
oraz takie, które przyczyniają się je-
dynie do  pojedynczych wypadków 
(np. środki ochrony roślin). 

Uwaga na obrządek
Każdego roku do  KRUS zgłasza-
nych jest ok. 2,5 tys. wypadków 
związanych z  obsługą zwierząt 
gospodarskich. Wypadki związa-
ne z  uderzeniem, przygnieceniem 
i pogryzieniem przez zwierzęta sta-

nowią trzecią najliczniejszą grupę 
nieszczęśliwych zdarzeń, którym 
ulegają rolnicy indywidualni. Nie-
mal 95% tych wypadków zdarza 
się podczas codziennego obrząd-
ku zwierząt – w  trakcie karmienia, 
udoju, czyszczenia pomieszczeń 
inwentarskich w  obecności zwie-
rząt oraz podczas przepędu, czy 
załadunku zwierząt na środki trans-
portu, czyli w trakcie najczęstszych 
czynności obsługowych wykonywa-
nych w  pomieszczeniach produk-
cyjnych, na podwórzu gospodarstwa 
oraz na polach i łąkach. 

Moja wina
Przyczynami tych zdarzeń są 
w głównej mierze:

  nieostrożność,
  nieumiejętność przewidywania 

reakcji zwierzęcia na  bodźce 
zewnętrzne,

  niezapewnienie zwierzętom 
dobrostanu,

  lekceważenie zagrożeń zwią-
zanych z obsługą samców roz-
płodowych, osobników w  rui, 
samic karmiących,

  powierzanie obsługi, przepędu 
i załadunku zwierząt dzieciom, 
czy osobom w podeszłym wie-
ku lub niepełnosprawnym.

Pamiętajmy, że do wypadków przy 
obsłudze zwierząt gospodarskich 
dochodzi najczęściej z  winy czło-
wieka.

Choroby odzwierzęce
Obsługa zwierząt wiąże się nie tyl-
ko z ryzykiem urazu 4zycznego, ale 
także z ryzykiem zarażenia się cho-
robami odzwierzęcymi, tzw. zoono-
zami. Zaniedbane, brudne pomiesz-
czenia inwentarskie są siedliskiem 
drobnoustrojów wywołujących cho- 
roby, które bywają niebezpieczne 
nie tylko dla zwierząt, ale także dla 
ludzi. Kluczowa jest dbałość o od-
powiednie warunki higieniczne 
w pomieszczeniach dla zwierząt, ale 

również o higienę osobistą. Po za-
kończonej obsłudze należy myć ręce 
ciepłą wodą z mydłem, a odzież ro-
boczą zmieniać na osobistą.

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

(BHP), określa zbiór zasad 

dotyczących bezpiecznego 

i higienicznego wykonywania 

pracy. Jest to też osobna 

dziedzina wiedzy zajmująca się 

kształtowaniem bezpiecznych 

warunków pracy. BHP obejmuje 

tematy z zakresu ergonomii pracy, 

medycyny pracy, ekonomiki pracy 

i prawa pracy. Miejscem pracy 

rolnika jest nie tylko obejście, 

budynek gospodarczy, ale 

i uprawiane pole. Niebezpieczny 

jest też transport po drogach 

publicznych i przewożenie 

zebranych plonów. 

Zagrożenia towarzyszące 
rolnikom:

 biologiczne 
To zjawisko powszechne w  środo-
wisku rolniczym. Podczas wykony-
wania wielu prac produkcyjnych rol-
nik jest narażony na działanie bio-
logicznych czynników szkodliwych. 
Biologiczne czynniki szkodliwe to 
mikro- i makroorganizmy oraz sub-
stancje przez nie wytwarzane, które 
wywierają szkodliwy wpływ na or-
ganizm człowieka i  mogą wywo-
ływać choroby zawodowe, zwłasz-
cza układu oddechowego i  skóry.  
Wyróżnia się następujące trzy gru-
py biologicznych czynników szko-
dliwych: 

 czynniki zakaźne pochodzenia 
zwierzęcego, czyli wirusy, bak-
terie, grzyby i pierwotniaki, 

  alergeny i toksyny wytwarzane 
przez rośliny uprawne, np. se-
lery, pasternak, rutę i inne, 

  alergeny i  toksyny wytwarza-
ne przez drobnoustroje (bak-
terie, promieniowce, grzyby), 
rośliny i  zwierzęta. działanie 
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szkodliwych makro i mikroor-
ganizmów oraz szkodliwych 
substancji przez nie wytwarza-
nych (bakterie, wirusy, grzyby, 
toksyny, alergeny), 

 chemiczne i pyłowe 
To prace ze środkami ochrony ro-
ślin, nawozami, paliwami. Środki 
ochrony roślin (pestycydy) należą 
do  najbardziej szkodliwych związ-
ków, na  których działanie są na-
rażeni rolnicy. Duża toksyczność 
środków ochrony roślin, jak rów-
nież wciąż wzrastające ich zużycie 
w  gospodarstwach rolnych spra-
wia, że  są one największym zagro-
żeniem dla zdrowia, a  nawet życia 
osoby, która ma z  nimi kontakt.  

 czynniki mechaniczne
Należy przez nie rozumieć wszel-
kie czynniki /zyczne, które mogą 
doprowadzić do  lżejszych lub 
cięższych urazów, a  nawet śmier-
ci poszkodowanych, powodowane 
mechanicznym oddziaływaniem 
na człowieka maszyn i ich elemen-
tów, przedmiotów i narzędzi pracy, 
upadkiem na  skutek poślizgnięcia, 
potknięcia itp. Zagrożenia te mogą 
być powodowane przez czynniki 
mechaniczne występujące zarówno 
podczas normalnego funkcjonowa-
nia maszyny, narzędzia lub innego 
przedmiotu pracy, jak i przez czyn-
niki powstałe na  skutek zakłóceń, 
uszkodzeń, bądź awarie.

 porażenie prądem
Rolnik w  swoim środowisku pracy 
ma do  czynienia z  wieloma urzą-
dzeniami elektrycznymi, które, jeśli 
są niewłaściwie użytkowane, stają 
się przyczyną wypadków oraz cho-
rób. (wynika ze złego stanu instalacji 
elektrycznej w pomieszczeniach go-
spodarskich), a  także niewłaściwe-
go użytkowania urządzeń na  prąd,  

 hałas
Powstaje on podczas pracy takich 
maszyn, jak ciągniki współpracują-
ce z  zespołami maszyn rolniczych 
(doczepianych lub zawieszanych 
na  ciągniku), samobieżne maszyny 
rolnicze (kombajny zbożowe, kom-
bajny buraczane, sieczkarnie, ko-
siarki pokosowe), maszyny rolnicze 

stacjonarne (młocarnie, śrutowniki. 
gniotowniki, rozdrabniacze, mie-
szalniki. sortowniki do ziemniaków, 
dojarki) oraz maszyny warsztato-
wo-budowlane (pilarki łańcuchowe 
spalinowe, pilarki tarczowe, sprężar-
ki, przecinarki do metalu, szli/erki, 
wiertarki, spawarki, betoniarki).

 prace na wysokościach 
(zagrożenie upadkiem)
Zagrożenia związane z  upadkiem 
z wysokości wynikają z dwojakiego 
rodzaju prac często spotykanych 
w  gospodarstwach rolnych ‒ pracą 
na  wysokości i  pracą w  zagłębie-
niach lub ich pobliżu. Oba rodzaje 
prac, w  przypadku braku podjęcia 
odpowiednich działań zabezpiecza-
jących, niosą ze sobą ryzyko poważ-
nych wypadków mogących w kon-
sekwencji doprowadzić do ciężkich 
urazów, a nawet śmierci człowieka. 

 duża różnica temperatur 
i wilgotności 

Większość prac w  rolnictwie wy-
konuje się na  otwartej przestrzeni. 
Środowisko pracy na tych stanowi-
skach jest kształtowane przez panu-
jące warunki atmosferyczne, często 
niekorzystnie oddziałujące na czło-
wieka. Również warunki pracy 
w  pomieszczeniach zamkniętych 
(obory, chlewnie, spichrze, stodoły, 
piwnice, warsztaty) są kształtowa-
ne przez warunki atmosferyczne, 
panujące na  zewnątrz. Niektóre 
prace są wykonywane na przemian 
w  pomieszczeniach i  poza nimi, 
co potęguje niekorzystny wpływ 
środowiska termicznego z  uwagi 
na znaczne zróżnicowanie tempera-
tury i wilgotności.
 

 zagrożenia przy spawaniu
Główne zagrożenia występujące 
przy spawaniu to intensywne pro-
mieniowanie optyczne, emisja cie-
pła oraz iskry i rozpryski stopionego 
metalu. Promieniowanie optyczne 
jest to promieniowanie elektroma-
gnetyczne o długości fal w zakresie 
od 1 nm do 1 mm.

Coraz bezpieczniej
Praca w  rolnictwie indywidualnym 
znacząco różni się od produkcji 
przemysłowej. Charakteryzuje się 

sezonowością i wiąże się z częstymi 
zmianami rodzaju czynności wyko-
nywanych przez pracownika oraz 
warunków ich wykonywania. Pra-
cownik jest zatem narażony na wie-
le zróżnicowanych niebezpiecznych 
czynników występujących pod-
czas pracy ‒ od mechanicznych  
(z elektrycznymi włącznie), poprzez 
termiczne, hałas i drgania po pyło-
we i  chemiczne. Liczba wypadków 
przy pracy z roku na rok spada, jed-
nak jest ich ciągle zbyt wiele. 

Według danych Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego 
(KRUS) w  latach 2003 oraz 2014 
zgłoszono podaną w  tabeli poniżej 
liczbę wypadków przy pracy rolni-
czej, z czego wypłacono odszkodo-
wania w  liczbie podanej w kolum-
nie „Liczba wypłaconych odszko-
dowań”.  Dane te pokazują, że  na 
przestrzeni 12 lat liczba wypadków 
w rolnictwie spadła aż o 58,26%.
 

Rok

Liczba 

zgłoszeń 

wypadków 

przy pracy 

rolniczej  

do KRUS

Liczba  

wypłaconych 

odszkodowań

2014 21939 15649

2003 52556 31666

Pomimo, że liczba wypadków z roku 
na  rok spada ‒ statystyki alarmu-
ją, iż  częstą przyczyną wypadków 
przy pracy rolniczej są zaniedbania 
i  niedopatrzenia, które przy od-
powiedniej wiedzy można byłoby 
wyeliminować. Przestrzeganie pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa, 
to między innymi dbanie o miejsce 
pracy zarówno w pomieszczeniach, 
jak i na otwartej przestrzeni. 

Szczególną uwagę zwracać należy 
na  stan i  zabezpieczenie sprzętu 
elektrycznego oraz maszyn rolni-
czych, wyposażenie przeciwpoża-
rowe, apteczki pierwszej pomocy, 
dróg ewakuacyjnych, podłóg, ścian, 
stropów, dachu, okien, drzwi i bram, 
jak również wentylację i temperatu-
rę w pomieszczeniach.
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