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Przyczyny techniczne wypadków
w rolnictwie indywidualnym w 2010 roku

W artykule opisano charakterystykê wypadków w rolnictwie z przyczyn technicznych,
do których dosz³o w polskich gospodarstwach indywidualnych w 2010 roku. W analizie
uwzglêdniono wszystkie wypadki zg³oszone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, w których postêpowanie dowodowe zosta³o zakoñczone do koñca 2010 roku. Podano
zalecenia dla rolników, których nale¿y przestrzegaæ podczas pracy z u¿yciem środków
technicznych, czyli maszyn, urz¹dzeñ i narzêdzi rolniczych. Zalecenia te bêd¹ przydatne
dla in¿ynierów i specjalistów bhp, inspektorów do spraw prewencji wypadkowej czy te¿
nauczycieli i uczniów szkó³ rolniczych.
Technical reasons to accidents in individual agriculture in 2010
The article describes the characteristics of accidents in agriculture for technical reasons, which have
occurred in the Polish individual farms in 2010. The analysis includes all accidents reported to the
Agricultural Social Insurance Fund (KRUS), which the proceeding of evidence has been completed
by the end of 2010. There was given recommendations to farmers, to be followed when working
with technical items, such as the machinery, equipment and agricultural tools. These recommendations will be useful for engineers and safety specialists, inspectors for accident prevention or the
teachers and students of agricultural schools.
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Wypadki w rolnictwie

Rolnictwo to jedna z najbardziej wypadkowych sekcji gospodarki, co wynika niew¹tpliwie
z ró¿norodności czynników i wykonywanych prac
oraz u¿ywanych maszyn, urz¹dzeñ i narzêdzi.
Istotna jest tak¿e praca zwi¹zana z hodowl¹
zwierz¹t oraz zmienne warunki pogodowe.
Wy¿ej wymienione czynniki stwarzaj¹ zagro¿enia
niespotykane w innych zawodach [1].

Światowa Organizacja Pracy podaje, ¿e rocznie w rolnictwie dochodzi do 170 tys. wypadków
śmiertelnych na świecie (globalnie na roli pracuje
ok. 1,3 miliarda osób), [2]. W Polsce w 2010 r.
zg³oszono w tej sekcji ponad 26 tys. wypadków,
z czego uznano prawie 23,5 tys. 89 osób ponios³o niestety śmieræ [3, 4]. W Polsce obszary
wiejskie zamieszkuje oko³o 14,7 mln ludzi, z czego
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1,5 mln rolników pracuje w indywidualnych gospodarstwach rolnych (liczba ubezpieczonych
rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego – KRUS), zatem jest to populacja
bezpośrednio nara¿ona na ryzyko wypadku
w rolnictwie [5, 6]. Dane statystyczne na temat
wszystkich wypadków w podmiotach prowadz¹cych dzia³alnośæ gospodarcz¹, tak¿e w zakresie
rolnictwa, zbiera Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS), a Pañstwowa Inspekcja Pracy (PIP)
gromadzi dane dotycz¹ce wypadków ciê¿kich,
śmiertelnych i zbiorowych. Gospodarstw rolnych
prowadzonych jako dzia³alnośæ gospodarcz¹
jest zdecydowana mniejszośæ, a wypadków przy
pracy w okresie 2005-2010 zbadano 309, z liczb¹
osób poszkodowanych 339 [7, 8].
Wypadki mog¹ zdarzaæ siê z przyczyn organizacyjnych, technicznych lub na skutek indywidualnych zachowañ ludzkich, zwi¹zanych m.in.
ze stanem psychofizycznym. Spośród wszystkich
zg³oszonych wypadków w rolnictwie do KRUS
w okresie jednego roku 2010 (ponad 26 tysiêcy
[9, 10]), w niniejszym artykule skupiono siê
na wynikaj¹cych z przyczyn technicznych (stanowi³y one 9% zarejestrowanych wypadków przy
pracy w rolnictwie), czyli zwi¹zanych ze stanem
maszyn, urz¹dzeñ, narzêdzi i obiektów budowlanych. Nale¿y tu nadmieniæ, ¿e klasyfikacja
wypadków zosta³a zachowana zgodnie z ówczesnym podzia³em przyczyn wypadków w KRUS.
Udostêpniona baza wypadków w rolnictwie
nie ma osobnego podzia³u wy³¹cznie na maszyny,
osobno na urz¹dzenia oraz narzêdzia rêczne,
dlatego do celów tego artyku³u bêdzie stosowana
wy³¹cznie nazwa maszyny.

Wypadki z przyczyn technicznych
Wypadki w przyczyn technicznych maj¹ o tyle
istotne znaczenie, ¿e s¹ szczególnie doktliwe
w skutkach, bardzo czêsto powoduj¹c trwa³y
uszczerbek na zdowiu, a nawet utratê ¿ycia.
Jedn¹ z g³ównych przyczyn technicznych wypadków w rolnictwie s¹ nieos³oniête ruchome
czêści maszyn oraz z³y stan techniczny obiektów
budowlanych (np. budynków inwentarskich).
Strukturê wypadków w gospodarstwach rolnych z przyczyn technicznych, czyli stanu maszyn
i obiektów budowlanych, przedstawiono na rys. 1.
Trzy najwa¿niejsze, techniczne przyczyny wypadków stanowi³y: wady konstrukcyjne maszyn, z³y

Struktura wypadków z przyczyn technicznych

Przyczyny wypadków związane z konstrukcją maszyn

Rys. 1. Struktura wypadków w gospodarstwach rolnych z przyczyn technicznych (stanu
maszyn i obiektów budowlanych)
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie bazy danych KRUS za 2010 r.
Fig. 1. Structure of accidents on farms caused by the state of machinery, equipment, tools
and buildings (source: KRUS)

Rys. 2. Udzia³ procentowy wypadków z przyczyn zwi¹zanych z konstrukcj¹ maszyn
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie bazy danych KRUS za 2010 r.
Fig. 2. Percentage of accidents caused by the design of machinery (source: KRUS)

Fot. 1. Brak os³on pi³y tarczowej, elementów przeniesienia napêdu i klina rozszczepiaj¹cego
Źród³o: KRUS
Photo 1. Missing safety cover of a circular saw, a drive relocation elements and a splitting
wedge (source: KRUS)

Fot. 2. Wypadek z udzia³em ci¹gnika czêsto prowadzi do przygniecenia rolnika
Źród³o: KRUS
Photo 2. An accident involving a tractor often leads to a farmer being crushed (source:
KRUS)

stan obiektów budowlanych oraz niew³aściwa
eksploatacja maszyn.
Przyk³ad wypadku śmiertelnego z przyczyn technicznych w rolnictwie
Rolniczka podesz³a blisko do stoj¹cej na postoju, uruchomionej sieczkarni do zbierania kukurydzy i podawa³a ³odygi z kolbami kukurydzy
(nie powinna tego robiæ). Prawdopodobnie
potknê³a siê i zosta³a pochwycona przez
zespó³ tn¹cy. Poszkodowana zmar³a wskutek
wstrz¹su pourazowego w wyniku amputacji
obu koñczyn dolnych. Jedn¹ z przyczyn alternatywnych mo¿e równie¿ byæ nieuwaga
poszkodowanej. Jednak gdyby sieczkarnia
mia³a czujnik bezpieczeñstwa wy³¹czaj¹cy
napêd (źród³o zagro¿enia) w sytuacji zbli¿enia
cz³owieka, wówczas nie dosz³oby do wypadku.
Nieprawid³owa konstrukcja maszyn
Przyczyny wypadków zwi¹zane z konstrukcj¹
maszyn podzielone zosta³y na 8 grup (rys. 2.).
Zastosowanie niew³aściwych os³on, zabezpie-

czeñ (tzn. niezapewniaj¹cych bezpiecznej pracy
cz³owieka z maszyn¹) lub ich brak (fot. 1.) by³o
najczêstsz¹ przyczyn¹ wypadków w omawianej
podkategorii przyczyn (53,6%). Nieco rzadziej
wystêpowa³y: wady konstrukcyjne maszyn
(17,4%), brak stabilności maszyn (9,5%), inne
nieprawid³owości projektowo-konstrukcyjne
maszyn (9,3%), wytrzyma³ośæ maszyn (7,2%),
a tak¿e niedostosowanie maszyn do transportu
(2,1%), sygnalizacja zagro¿eñ maszyn (0,7%)
i inne środki ochrony (0,2%).
Nieprawid³owe wykonanie maszyn
Wśród nieprawid³owości w wykonaniu
maszyn najczêściej wystêpowa³y przyczyny
„inne nieprawid³owości wykonania”, a tak¿e
„niedotrzymanie parametrów technicznych” oraz
„zastosowanie materia³ów zastêpczych”. Pośród
przyczyn nale¿¹cych do kategorii wady materia³owe, naliczniejsz¹ grupê stanowi³y „ukryte wady
materia³owe”. Natomiast z przyczyn zwi¹zanych
z eksploatacj¹ maszyn czêsto wystêpowa³y, takie
jak: „nadmierna eksploatacja”, „u¿ytowanie

niezgodne z instrukcj¹ obs³ugi” oraz „niedostateczna konserwacja” (czyli przyk³adowo z³y stan
techniczny spowodowany brakiem konserwacji
i napraw lub naprawy prowizoryczne). W tej
grupie tak¿e wystêpowa³y „naprawy przy u¿yciu
nieodpowiednich materia³ów” i „naprawy przez
osoby nieuprawnione”.
Wypadki z udzia³em maszyn
Udzia³ maszyn w wypadkach (fot. 2.) przy
pracy w rolnictwie by³ stosunkowo du¿y. Najczêściej do wypadku w rolnictwie dochodzi³o
podczas u¿ycia siewnika do zbó¿, samochodów,
motocykli czy rowerów, jak równie¿ maszyny
do zbioru siana, s³omy i zielonek (rys. 3.).
Istotne zagro¿enie wypadkowe stanowi³y
pilarki ³añcuchowe, maszyny do przygotowywania
pasz dla zwierz¹t, kombajny do roślin okopowych,
opryskiwacze, urz¹dzenia i przenośniki magazynowe czy rozrzutniki obornika i rozsiewacze nawozów. Wypadki z udzia³em maszyn uprawowych,
elektronarzêdzi i sadzarek do ziemniaków wystêpowa³y rzadziej. Najrzadziej wyst¹pi³y wypadki
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Rys. 3. Wypadki w gospodarstwach rolnych wed³ug udzia³u maszyn
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie bazy danych KRUS za 2010 r.
Fig. 3. Accidents on farms by machinery in 2010 (source: KRUS)

z udzia³em pilarek tarczowych i kombajnów zbo¿owych, którch skutki powypadkowe s¹ zwykle
ciê¿kie. Mo¿e to byæ spowodowane świadomości¹
rolników co do zagro¿eñ wynikaj¹cych z ich u¿ycia.
Z³y stan obiektów budowlanych
Przyczyny techniczne dotyczy³y nie tylko maszyn, ale równie¿ stanu obiektów budowlanych
(rys. 1., rys. 4.). Z³y stan techniczny budynków
(g³ównie spowodowany brakiem lub niew³aściw¹
konserwacj¹ czy brakiem remontów) oraz wady
konstrukcyjne (budynków, schodów i stanowisk
dla zwierz¹t, a tak¿e niezabezpieczone otwory
zrzutowe i kana³y gnojowe) czêsto wystêpowa³y
w gospodarstwach. Rzadziej wystêpuj¹cymi,
jednak równie wa¿nymi przyczynami wypadków
by³o niedostosowanie do rodzaju prowadzonej
produkcji i stosowanej technologii produkcji
(np. ciasnota czy brak korytarzy paszowych) oraz
wady instalacji sta³ych w obiekcie (np. elektrycznych, sprê¿onego powietrza, wodoci¹gowych,
przeciwdymnych, wentylacyjnych, alarmowych).
Przyk³ad wypadku z przyczyn zwi¹zanych
ze stanem obiektów budowlanych
Rolnik zrzuca³ siano z poddasza obory przez
otwór stropowy.W pewnym momencie wypad³
przez ten otwór na pod³ogê obory. Skutkiem
zdarzenia by³o z³amanie ¿eber poszkodowanego rolnika. Przyczyn¹ wypadku by³ brak barierki
przy zrzutowym otworze na poddaszu.

Zalecenia dla rolników
Wypadki w rolnictwie z udzia³em maszyn,
urz¹dzeñ i narzêdzi rolniczych oraz obiektów
budowlanych wystêpuj¹ bardzo czêsto. Zatem
trzeba pamiêtaæ o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy, przede wszystkim:
• utrzymywaæ maszyny, urz¹dzenia lub narzêdzia rolnicze w dobrym stanie technicznym poprzez przestrzeganie instrukcji obs³ugi, dokonywaæ
przegl¹dów technicznych przez osoby uprawnione
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niedostosowanie do
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wady instalacji stałych

Przyczyna

Rys. 4. Udzia³ procentowy wypadków z przyczyn zwi¹zanych ze stanem obiektów
budowlanych
Źród³o: opracowanie w³asne na podstawie bazy danych KRUS za 2010 r.
Fig. 4. Percentage of accidents caused the state of buildings (source: KRUS)

• os³aniaæ wszelkie ruchome czêści maszyn
oraz nie operowaæ koñczynami w ich zasiêgu
• przestrzegaæ przepisów ruchu drogowego,
przewoziæ osoby wy³¹cznie, je¿eli maszyny
s¹ do tego przeznaczone, zachowywaæ bezpieczn¹ odleg³ośæ od osób postronnych i innych
maszyn zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi
• zachowywaæ zasady bezpiecznej jazdy na zboczu, nie zawracaæ ci¹gnikiem na zboczu, wybraæ
odpowiedni bieg maszyny lub ci¹gnika, nie wje¿d¿aæ
ci¹gnikiem z przyczep¹ na zbocze (powy¿ej 18
stopni z pust¹, 5 stopni z ³adunkiem), nie u¿ywaæ
samojezdnych kombajnów na zboczu (10 stopni),
nie wje¿d¿aæ ³adowaczem na zbocza (3 stopnie)
• u¿ywaæ odpowiedniej odzie¿y roboczej
(bez zwisaj¹cych czêści) oraz środków ochrony
indywidualnej (kask, os³ona twarzy, okulary,
ochronniki s³uchu, rêkawice) w zale¿ności od wykonywanej pracy
• utrzymywaæ obiekty budowlane w gospodarstwie rolnym w dobrym stanie technicznym, stosowaæ barierki ochronne i/lub os³ony
w przypadku otworów wrzutowych na strychu
w stropie, os³aniaæ szamba, kana³y gnojowe,
studzienki oraz wszelkie inne otwory mog¹ce
spowodowaæ upadek
• stosowaæ bezpieczne drabiny w budynkach
gospodarczych
• dbaæ o to, aby wszelkie przejścia, ci¹gi
komunikacyjne nie by³y śliskie, szczególnie
w oborze (najlepiej zastosowaæ gumowe maty
antypoślizgowe) oraz w obejściu gospodarstwa
(wyrównaæ i utwardziæ nawierzchniê, by nie by³a
b³otnista po deszczu, w zimie odśnie¿aæ i posypywaæ piaskiem).

Zalecenia dla producentów maszyn:
• stosowanie os³on lub innych środków ochronnych maszyn w celu wyeliminowania zagro¿eñ
powodowanych ruchomymi elementami maszyn
• zamieszczenie w instrukcji obs³ugi ci¹gników
i samojezdnych maszyn rolniczych zaleceñ dotycz¹cych jazdy na zboczu

• stosowanie czujników bezpieczeñstwa wy³¹czaj¹cych napêd maszyny w sytuacji zagro¿enia
• wyposa¿enie miejsca pasa¿era w kabinie
ci¹gnika w pasy bezpieczeñstwa.

PIŚMIENNICTWO
[1] Bezpieczeñstwo i higiena pracy w rolnictwie – przegl¹d
dorobku i rekomendacje dla polityki w tym zakresie.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2008
[2] Conditions of work in selected sectors and occupations.
In: Towards a fair deal for migrant workers in the global
economy. International Labour Conference, 92nd session,
report VI. Geneva, ILO 2004 http://www.ilo.org/public/
portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/rep-vi.pdf
[3] Komunikat o wypadkach przy pracy i chorobach
zawodowych rolników w 2010 r. KRUS 2011a
[4] Liczba świadczeniobiorców KRUS i osób podlegaj¹cych
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników w latach 1991-2010.
KRUS 2011b
[5] Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników
oraz dzia³ania prewencyjne KRUS w 2010 r. KRUS 2011
[6] Ma³y Rocznik Statystyczny Polski. G³ówny Urz¹d
Statystyczny 2011
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PLK_HTML.htm
[7] L. Pysznik Wypadki w rolnictwie. Czêśæ 1. „Atest –
Ochrona Pracy” 3/2011, s. 4-6
[8] L. Pysznik Wypadki w rolnictwie. Czêśæ 2. „Atest –
Ochrona Pracy” 4/2011, s. 20-22
[9] A. Groborz Analiza przyczyn wypadków w rolnictwie.
„Wieś Jutra” 11/12 (160/161) 2011
[10] Analiza przyczyn wypadków w rolnictwie ukierunkowana na opracowanie kwestionariusza do badañ
obci¹¿enia psychofizycznego rolników. (Groborz A.
– kierownik projektu). Sprawozdanie etapowe (pierwsze). Program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeñstwa
i warunków pracy” II etap, okres realizacji: lata 2011-2013.
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut
Badawczy 2011

Publikacja opracowana na podstawie wyników II
etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy”, finansowanego
w latach 2011-2013 w zakresie badañ naukowych
i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego/Narodowego Centrum
Badañ i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut
Badawczy.

