
Co dru gie nie szczę śli we zda rze nie wgo spo dar -
stwach rol nych spo wo do wa ne jest przez upa dek.
Sprzy ja ją te mu śli skie, nie rów ne, źle utwar dzo ne
po dwó rza. Gro źne są nie za bez pie czo ne ka na ły,
wy ko py, szam ba, otwo ry ścien ne istro po we
nastry chach ipod da szach, nie wła ści wie pro wa -
dzo ne pra ce nawy so ko ści. 

Upadki osób 
Kil ka  osób rocznie ginie wskutek uderzenia przez
spa dają ce przed mio ty. Naj czę ściej przy czy ną te -
go ty pu wy pad ku jest ob su nię cie się: 
–ba lo tów (ko stek) pra so wa ne go sia na isło my, 
–dy sz li i za cze pów, ma szyn iprzy czep pod czas

sprzę ga nia ich zcią gni kiem, 
–burt przy czep pod czas prac prze ła dun ko wych,
–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, 

–ma te ria łów bu dow la nych przy pra cach re mon -
to wo-bu dow la nych.

Dbaj o bezpieczeństwo: 

�starannie składuj spra so wa ne sia no isło mę
wsą sie kach iwsto do łach, 

�prze woź plony wprzy cze pach opod wyż szo -
nych bur tach, 

�nieprze ła do wuj przy czep, 
�pamiętaj, by dy sz le iza cze py ma szyn rol ni -

czych miały wspor ni ki lub spraw ne sprę ży ny
za bez pie cza ją ce przed opad nię ciem,

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

Co ro ku przypra cach trans por to wych wy pad -
kom ule ga ok. 1000 rol ni ków. W 2007 ro ku zgi nę -
ło 34 rol ni ków.

Naj czę ściej tra gicz ne skut ki po wo du je prze je -
cha nie lub przy gnie ce nie osób pod czas ma new -
ro wa nia cią gni kiem zprzy cze pą orazprze wró ce -
nie się cią gni ka. 
�Uży waj tyl ko spraw nych cią gni ków iprzy czep! 
�Zad baj obez piecz ne pod łą cze nie przy cze py

docią gni ka –za wsze pod łą czaj układ ha mul -
co wy przy cze py doin sta la cji pneu ma tycz nej
cią gni ka!

�Za nim ru szysz, upew nij się czy wstre fie za gro -
że nia nie prze by wa ją lu dzie! 

Pamiętaj:
Dźwigając ciężar, chroń kręgosłup

Transport rolniczy

Pod trzy mu ją ca dy szel sprę ży naza pew ni Ci
bez piecz ne iszyb kie sprzę gnię cie przy cze py
zcią gni kiem

umiejêtnie
podnoœ
ciê¿ary

Choroby zawodowe rolników
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 pro fi lak tycz nych. Wie le cho -
rób za wo do wych roz wi ja się w po cząt ko wej fa zie
bez wy ra źnych ob ja wów. Naj czę ściej pa cjent zgła -
sza się do le ka rza zbyt pó źno. 

Py ły rol ni cze wy stę pu ją ce przy ob rząd ku 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 gru py cho rób za wo 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 po -
cho dze nia klesz czo we go – bo re lio zy i 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, zbie rasz grzy by lub owo ce le śne:

� pod daj się szcze pie niom ochron nym prze ciw -
ko za pa le niu mó zgu i opon mó zgo wych, 

� je że li kleszcz ukłu je w skó rę, na le ży go na tych -
miast ostro żnie usu nąć, 

� 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 ta kie cho ro by za -

ka źne i pa so żyt ni cze, któ ry mi czło wiek mo że się
za ra zić od cho rych zwie rząt lub zwie rząt, któ re są
no si cie la mi wi ru sów, bak te rii, grzy bów. 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. 

Niepokoj¹ca statystyka 
Co ro ku Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia

Społecz ne go re je stru je ok. 30 ty się cy wy pad -
ków przy pra cy rol ni czej. Dla prawie stu rol ni -
ków te wy pad ki koń czą się śmier cią! 

Do wypadków dochodzi naj częściej wskutek: 

� upad ku z wy so ko ści (z dra bin, cią gni ka, nie za -
bez pie czo nych otwo rów) i upad ku na nie rów -
nym pod ło żu (śli skie, nie utwar dzo ne po dwó -
rze, pro gi w drzwiach, ba ła gan w obej ściu), 

� ude rzeń, po gry zień, przy gnie ceń przez zwie -
rzę ta,

� pochwy ce nia lub ude rze nia przez ru cho me
czę ści ma szyn.

Naj częst sze przy czy ny wy pad ków:

� źle za pla no wa na pra ca, wy ko ny wa na w nie -
pra wi dło wy spo sób,

� nie uwa ga, ru ty na, po śpiech, prze mę cze nie
i igno ro wa nie za gro żeń,

� śli skie, grzą skie, nie rów ne pod ło że,

� agre sja i na ro wi stość zwie rząt, nie zna jo mość
reakcji zwie rzę cia na za ska ku ją ce bodź ce,

� dra bi ny i scho dy w złym sta nie tech nicz nym,
zbyt wy so kie pro gi w drzwiach, nie za bez pie -
czo ne ka na ły gno jo we.

Spadaj¹ce przedmioty

Prze strze ga nie pod sta wo wych za sad 
hi gie ny oso bi stej i bez pie czeń stwa
przy ob słu dze i pod czas prze by wa nia 
ze zwie rzę ta mi to wa ru nek unik nię cia
cho rób od zwie rzę cych.

Je śli spad niesz zpod da sza przez nie za bez pie czo ny
otwór wrzu to wy, ule gniesz po wa żne mu wy pad ko wi!

�utwardź i wyrównaj podwórze,
�uży waj tylko so lid nych, ate sto wa nych dra bin, 
�li kwi duj ob lo dze nia po dwó rzy iprzejść wob rę -

bie za gro dy, np.
przez po sy py wa -
nie pia skiem lub
tro ci na mi,

�wszel kie go ro dza -
ju otwo ry, kanały,
stu dzien ki, szam -
ba, za bez pie czaj
przy kry ciem lub
ba rie ra mi ochron -
ny mi.

ABY UNIK NĄĆ WY PAD KU:

Ý
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Naj bar dziej nie bez piecz ny mi ma szy na mi w go -
spo dar stwie są pi lar ki tar czo we po wszech nie uży -
wa ne do cię cia drew na na opał i przy pra cach re -
mon to wo – bu dow la nych.

Trzy na ście pro cent wy pad ków na wsi zwią za -
nych jest z ob słu gą ma szyn. Rocz nie – kilka osób
gi nie w re zul ta cie po chwy ce nia, ude rze nia, ska le -
cze nia przez czę ści ma szyn w ru chu. Wy pad ki
przy pra cy pi lar ka mi ma ją du ży udział w tej gru pie. 

Zwie rzę ta nie za wsze są przy ja zne czło wie ko wi.
Dra żnio ne, nie po ko jo ne lub bi te mo gą sta no wić
du że za gro że nie. 

W 2007 r. 2 660 rol ni ków ule gło wy pad ko wi
wsku tek ob ra żeń za da nych przez zwie rzę ta.
Dwóch miesz kań ców wsi zgi nę ło pod czas ob słu -
gi zwie rząt.

Aby unik nąć wy pad ku: 

� zapewnij odpowiednie stanowiska dla zwierząt
w chlewni, stajni czy oborze, 

� nie bij, nie draż nij i nie strasz zwie rząt, 

� za nim po dej dziesz do zwie rzę cia, uprzedź je
gło sem lub ła god nym klep nię ciem, 

� du że roz płod ni ki i zwie rzę ta zło śli we izo luj
w od dziel nych bok sach,

� 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, 

� nie do pusz czaj ko biet i dzie ci do ob słu gi du -
żych roz płod ni ków,

� 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 by ło spo koj ne. 

Pra wie 1100 rol ni ków ule gło wy pad ko wi z po wo -
du nie ostro żne go uży wa nia ostrych na rzę dzi. 

Oto pod sta wo we za sa dy bez pie czeń stwa 
pra cy ostry mi na rzę dzia mi:

� Nigdy nie kładź wi deł, kos, sier pów, no ży
w miej scach przy pad ko wych, przy sy pa nych
sło mą lub sia nem. 

� 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
sta łe, aby ko sa się
nie ob ra ca ła. 

� Je że li prze no sisz,
prze wo zisz lub nie
uży wasz ko sy, pi ły,
sie kie ry, załóż na
ich ostre czę ści
osło n ę lub fu te ra ł.

� 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. 

� 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. 

� Nie uży waj klu cza do na krę tek, któ ry ma zu ży -
te, pęk nię te lub wy ro bio ne szczę ki. 

� Zaw sze sto suj środ ki ochro ny in dy wi du al nej
– sto sow nie do sy tu acji – rę ka wi ce, oku la ry
ochron ne, hełm. 

Niebezpieczne maszyny Zwierzêta w zagrodzie Ostre narzêdzia

Bezpieczeñstwo kobiet i osób starszych

Bezpieczeñstwo dzieci
� 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, 

Pra cu jąc roz waż nie, prze strze ga jąc za sad bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, chro nisz nie tyl ko swo -
je ży cie i zdro wie, ale uczysz tych za sad wła sne
dzie ci. One uważ nie Cię ob ser wu ją i na śla du ją.

Postępuj konsekwentnie:

� czytaj instrukcję obsługi i sto suj się do za sad
bhp tam za war tych,

� przed uru cho mie niem cią gni ka, ma szy ny lub

Na dal co ro ku wie le dzie ci ule ga cię żkim wy pad -
kom na te re nie go spo dar stwa lub pod czas prac
po lo wych. Naj czę ściej dzie ci wpa da ją do źle za -
bez pie czo nych szamb, zbior ni ków na gno jo wi cę
lub spa da ją z pod da szy. Zbyt czę sto wpa da ją
pod ko ła cią gni ka lub przy cze py na sku tek bra -
ku ostro żno ści ro dzi ca przy ma new ro wa niu.
Uni kaj za bie ra nia dzie ci ze so bą w po le – daj im
szan sę do ro snąć w zdro wiu. 

� Kobieta w gospodarstwie to matka Twoich
dzieci – zadbaj, by mogła je wychować.

� Ko bie ty w cią ży po win ny szcze gól nie dbać
o swo je zdro wie. Nie po win ny dźwi gać cię ża -
rów ani sty kać się z che mi ka lia mi sto so wa ny -
mi do na wo że nia i opry sków. 

� 2,3 mln mieszkańców wsi (15,5%) to osoby
w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65 r. życia).

� Nie po zwa laj by Twój oj ciec w po de szłym wie -
ku lub Two ja mat ka wy ko ny wa li cięż kie pra ce,
na ra ża jąc się na wy pa dek. 

� Pa mię taj, że na wet drob ne zła ma nie mo że
u czło wie ka star sze go nie dać się sku tecz nie
wy le czyć i ofia ra wy pad ku do koń ca ży cia po -
zo sta nie in wa li dą.

Zwierzêta musz¹ mieæ
dobre warunki w oborze

Taka praca 
jest zbyt ciê¿ka
dla ma³ych dzieci

Uporz¹dkowane obejœcie 
to bezpieczny teren
dla dzieci

Oni się już napracowali – dajmy im szansę na godny
odpoczynek

4 Naj le piej, je śli bę dziesz uży wać pi la rek fa -
brycz nych, wła ści wie wy po sa żo nych w urzą -
dze nia ochron ne, po sia da ją ce znak bez pie -
czeń stwa „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 by ła wy po sa żo na w ele men tar ne urzą dze -
nia ochron ne: 
– kap tur ochron ny, 
– klin roz sz cze pia ją cy (przy cię ciu wzdłu żnym),
– osło nę dol nej czę ści tar czy pi ły,
– osło nę napędu tarczy piły.

in ne go urzą dze nia sprawdź dzia ła nie ze spo -
łów me cha ni zmów i urzą dzeń ochron nych
– zgod nie z in struk cją ob słu gi, 

� nie przy stę puj do pra cy po spo ży ciu al ko ho lu
– zwłasz cza do prac z uży ciem środ ków ochro -
ny ro ślin i sprzę tu trans por to we go, 

� uży waj odzieży ochron nej i środ ków ochro ny
in dy wi du al nej, tam gdzie jest to wska za ne,

� nie prze cho wuj środ ków, któ re mo gą być przy -
czy ną za truć (pe sty cy dy, roz pusz czal ni ki, łu gi,
kwa sy itp.) w bu tel kach po na po jach, sło ikach
i in nych opa ko wa niach po środ kach spo żyw -
czych lub le kar stwach,

� nie wy ko nuj czyn no ści ob słu go wo -na praw -
czych, czysz cze nia na rzę dzi itp. przy nie wy łą -
czo nym na pę dzie i pra cu ją cym cią gni ku, 

� nie prze ra biaj we wła snym za kre sie in sta la cji
i urzą dzeń elek trycz nych. 

Najwa¿niejszy jest w³asny, dobry przyk³ad

Na rzę dzia prze cho wuj
w sta łym miej scu, 
naj le piej na wie sza ku.

� 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 Spo łecz ne go, 

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



Co dru gie nie szczę śli we zda rze nie wgo spo dar -
stwach rol nych spo wo do wa ne jest przez upa dek.
Sprzy ja ją te mu śli skie, nie rów ne, źle utwar dzo ne
po dwó rza. Gro źne są nie za bez pie czo ne ka na ły,
wy ko py, szam ba, otwo ry ścien ne istro po we
nastry chach ipod da szach, nie wła ści wie pro wa -
dzo ne pra ce nawy so ko ści. 

Upadki osób 
Kil ka  osób rocznie ginie wskutek uderzenia przez
spa dają ce przed mio ty. Naj czę ściej przy czy ną te -
go ty pu wy pad ku jest ob su nię cie się: 
–ba lo tów (ko stek) pra so wa ne go sia na isło my, 
–dy sz li i za cze pów, ma szyn iprzy czep pod czas

sprzę ga nia ich zcią gni kiem, 
–burt przy czep pod czas prac prze ła dun ko wych,
–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, 

–ma te ria łów bu dow la nych przy pra cach re mon -
to wo-bu dow la nych.

Dbaj o bezpieczeństwo: 

�starannie składuj spra so wa ne sia no isło mę
wsą sie kach iwsto do łach, 

�prze woź plony wprzy cze pach opod wyż szo -
nych bur tach, 

�nieprze ła do wuj przy czep, 
�pamiętaj, by dy sz le iza cze py ma szyn rol ni -

czych miały wspor ni ki lub spraw ne sprę ży ny
za bez pie cza ją ce przed opad nię ciem,

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

Co ro ku przypra cach trans por to wych wy pad -
kom ule ga ok. 1000 rol ni ków. W 2007 ro ku zgi nę -
ło 34 rol ni ków.

Naj czę ściej tra gicz ne skut ki po wo du je prze je -
cha nie lub przy gnie ce nie osób pod czas ma new -
ro wa nia cią gni kiem zprzy cze pą orazprze wró ce -
nie się cią gni ka. 
�Uży waj tyl ko spraw nych cią gni ków iprzy czep! 
�Zad baj obez piecz ne pod łą cze nie przy cze py

docią gni ka –za wsze pod łą czaj układ ha mul -
co wy przy cze py doin sta la cji pneu ma tycz nej
cią gni ka!

�Za nim ru szysz, upew nij się czy wstre fie za gro -
że nia nie prze by wa ją lu dzie! 

Pamiętaj:
Dźwigając ciężar, chroń kręgosłup

Transport rolniczy

Pod trzy mu ją ca dy szel sprę ży naza pew ni Ci
bez piecz ne iszyb kie sprzę gnię cie przy cze py
zcią gni kiem

umiejêtnie
podnoœ
ciê¿ary

Choroby zawodowe rolników
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 pro fi lak tycz nych. Wie le cho -
rób za wo do wych roz wi ja się w po cząt ko wej fa zie
bez wy ra źnych ob ja wów. Naj czę ściej pa cjent zgła -
sza się do le ka rza zbyt pó źno. 

Py ły rol ni cze wy stę pu ją ce przy ob rząd ku 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 gru py cho rób za wo 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 po -
cho dze nia klesz czo we go – bo re lio zy i 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, zbie rasz grzy by lub owo ce le śne:

� pod daj się szcze pie niom ochron nym prze ciw -
ko za pa le niu mó zgu i opon mó zgo wych, 

� je że li kleszcz ukłu je w skó rę, na le ży go na tych -
miast ostro żnie usu nąć, 

� 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 ta kie cho ro by za -

ka źne i pa so żyt ni cze, któ ry mi czło wiek mo że się
za ra zić od cho rych zwie rząt lub zwie rząt, któ re są
no si cie la mi wi ru sów, bak te rii, grzy bów. 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. 

Niepokoj¹ca statystyka 
Co ro ku Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia

Społecz ne go re je stru je ok. 30 ty się cy wy pad -
ków przy pra cy rol ni czej. Dla prawie stu rol ni -
ków te wy pad ki koń czą się śmier cią! 

Do wypadków dochodzi naj częściej wskutek: 

� upad ku z wy so ko ści (z dra bin, cią gni ka, nie za -
bez pie czo nych otwo rów) i upad ku na nie rów -
nym pod ło żu (śli skie, nie utwar dzo ne po dwó -
rze, pro gi w drzwiach, ba ła gan w obej ściu), 

� ude rzeń, po gry zień, przy gnie ceń przez zwie -
rzę ta,

� pochwy ce nia lub ude rze nia przez ru cho me
czę ści ma szyn.

Naj częst sze przy czy ny wy pad ków:

� źle za pla no wa na pra ca, wy ko ny wa na w nie -
pra wi dło wy spo sób,

� nie uwa ga, ru ty na, po śpiech, prze mę cze nie
i igno ro wa nie za gro żeń,

� śli skie, grzą skie, nie rów ne pod ło że,

� agre sja i na ro wi stość zwie rząt, nie zna jo mość
reakcji zwie rzę cia na za ska ku ją ce bodź ce,

� dra bi ny i scho dy w złym sta nie tech nicz nym,
zbyt wy so kie pro gi w drzwiach, nie za bez pie -
czo ne ka na ły gno jo we.

Spadaj¹ce przedmioty

Prze strze ga nie pod sta wo wych za sad 
hi gie ny oso bi stej i bez pie czeń stwa
przy ob słu dze i pod czas prze by wa nia 
ze zwie rzę ta mi to wa ru nek unik nię cia
cho rób od zwie rzę cych.

Je śli spad niesz zpod da sza przez nie za bez pie czo ny
otwór wrzu to wy, ule gniesz po wa żne mu wy pad ko wi!

�utwardź i wyrównaj podwórze,
�uży waj tylko so lid nych, ate sto wa nych dra bin, 
�li kwi duj ob lo dze nia po dwó rzy iprzejść wob rę -

bie za gro dy, np.
przez po sy py wa -
nie pia skiem lub
tro ci na mi,

�wszel kie go ro dza -
ju otwo ry, kanały,
stu dzien ki, szam -
ba, za bez pie czaj
przy kry ciem lub
ba rie ra mi ochron -
ny mi.

ABY UNIK NĄĆ WY PAD KU:

Ý


