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Porady dla rolników
Nastał sezon prac polowych, a wraz 

z nim prawdopodobieństwo występo-
wania wielu wypadków przy pracy. Wg 
raportu Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego, najliczniejszą grupę 
wypadków stanowią upadki osób. 

W 2011 roku w powiatach: konińskim, 
tureckim, kolskim i słupeckim odnoto-
wano 242 zdarzenia, co stanowi 47,3% 
ogółu wszystkich wypadków. Najwięcej, 
bo aż (28,5 %) upadków miało miejsce na 
podwórzach gospodarstw, (26,9 %) pod-
czas wchodzenia i schodzenia z drabin 
i schodów, natomiast (15,3 %) w trakcie 
przemieszczania się w pomieszczeniach 
inwentarsko-gospodarczych, z kolei 
(11,57 %) podczas wsiadania i wysiadania 
z ciągników i maszyn rolniczych.

Z tytułu upadków osób, przyznano 197 
odszkodowań, odnotowano również je-
den przypadek śmiertelny. W 2011 roku 
wysokość wypłaconych jednorazowych 
odszkodowań z tyt. uszczerbku na zdro-
wiu spowodowanego wypadkiem przy 
pracy rolniczej wyniosła 1 293 875 zł.

Znaczna ilość upadków osób jest spo-
wodowana złym stanem nawierzchni 
podwórzy i ciągów komunikacyjnych. Ich 
liczba uzależniona była również od pa-
nujących warunków atmosferycznych. 
Szczególnie w miesiącach zimowych, 
po opadach śniegu, stają się one śliskie, 
grząskie i nierówne.

Do upadków na terenie gospodarstw 
dochodziło także wskutek pośpiechu 

poszkodowanych oraz braku dbałości 
o ciągi komunikacyjne – niewydzielone 
lub źle wydzielone, albo nieuprzątnięte 
ciągi komunikacyjne. Przyczyną upad-
ków było również niedostosowanie obu-
wia roboczego – wyeksploatowane albo 
zabrudzone obuwie robocze.

Rolnicy ulegali również upadkom pod-
czas wchodzenia i schodzenia z drabin 
i schodów. Dochodziło do nich na skutek 
używania źle skonstruowanych drabin, 
nie posiadających zabezpieczeń przed 
przechyłem i osunięciem. Przyczynami 
upadków ze schodów była ich niewłaści-
wa konstrukcja i brak poręczy. Natomiast 
upadki ze stropów w budynkach inwen-
tarskich spowodowane były brakiem za-
bezpieczenia otworów zrzutowych.

Do upadków z maszyn rolniczych do-
chodziło najczęściej wskutek nieprawi-
dłowego sposobu wchodzenia lub scho-
dzenia, nie stosowanie drabin, schodze-
nie po zaczepach.
Zapobieganie upadkom:
• utrzymywanie ładu i porządku na te-

renie gospodarstwa,
• oświetlenie podwórzy i innych zabudo-

wań gospodarczych,
• utwardzenie przejść, ich odśnieżenie, 

posypywanie piaskiem i popiołem,
• uporządkowanie traktów komunika-

cyjnych,
• wyznaczenie stałego miejsca do prze-

chowywania maszyn i urządzeń,
• oddzielenie części mieszkalnej od pro-

dukcyjnej,
• utrzymywanie ładu i porządku na 

schodach,
• na schodach nie wolno przechowywać 

pasz, worków, narzędzi,
• schody powinny być mocne, wygodne, 

ze stopniami wykonanymi z materiału 
niepoślizgowego, wyposażone w po-
ręcze /powyżej 5 stopni z dwóch stron/ 
na wysokości 1,1 m,

• przy zejściu ze schodów nie mogą stać 
maszyny i inne przedmioty,

• włazy pionowe (ścienne) na strychy 
(poddasza) powinny posiadać uchwyty 
do zamocowania drabiny oraz uchwyty 
ułatwiające wejście i zejście z drabiny. 
Ponadto właz powinien mieć uchylną 
barierkę zabezpieczającą osobę pra-
cującą na strychu przed spadnięciem,

• wszelkie otwory w podłogach nale-
ży zabezpieczyć przykrywani, by ich 
powierzchnia była zrównana z po-
wierzchnią podłoża, należy zamonto-
wać uchwyty do podnoszenia i opusz-
czania przykrywy,

• osoba wchodząca do studni lub róż-
nego rodzaju zbiorników, silosów itp., 
powinna być wyposażona w szelki 
bezpieczeństwa, zaczepione na linie 
trzymanej przez co najmniej dwie oso-
by pozostające na powierzchni,

• przy pracach wewnątrz zbiornika na-
leży korzystać z maski przeciwgazo-
wej, aby nie ulec zatruciu,

• drabiny stosowane w obejściu go-
spodarskim powinny być wykonane 
z właściwego, gwarantującego od-
powiednią wytrzymałość materiału. 
Zasadniczym elementem bezpiecznej 
drabiny są mocne i właściwie zamo-
cowane szczeble. Zakończenia dra-
biny powinny zabezpieczać przed jej 
poślizgiem lub przechyłem (u góry 
zamontowane haki, a u dołu gumowe 
lub ostre – w zależności od podłoża – 
zakończenia); kąt nachylenia drabiny 
powinien wynosić od 65° – 75°,

• w czasie zwózki materiałów obję-
tościowych powinien być ustalony 
sposób porozumiewania się między 
powożącym, a osobą układającą na 
wozie, czy przyczepie. Każde rusze-
nie ciągnikiem lub wozem winno 
być poprzedzone uzgodnionym sy-
gnałem,

• podczas zwózki materiałów objęto-
ściowych /zboża, słomy, siana, zielon-
ki/ stosuj odpowiednio długą drabinę, 
przeznaczoną do wchodzenia i scho-
dzenia, a na czas przejazdu mocowaną 
do burty przyczepy,

• maszyny, którymi posługujesz się 
w swoim gospodarstwie, powinny być 
wyposażone w mocne, dobrze zamon-
towane drabinki i schodki wejściowe 
do kabin, na podesty robocze, do przy-
czep / należy na bieżąco sprawdzać ich 
stan techniczny,

• przy pracach remontowo-budowla-
nych należy stosować rusztowania, 
podesty i barierki o mocnej, stabilnej 
konstrukcji,

• należy pamiętać o stosowaniu właści-
wego obuwia, które zmniejsza niebez-
pieczeństwo poślizgnięcia się w czasie 
pracy oraz chroni palce przed przy-
gnieceniem,

• podczas wykonywania wykopów /
zwłaszcza głębokich i wąskich/ na-
leży stosować zabezpieczenia przed 
osunięciem się ziemi, a na powierzch-
ni należy ustawić barierę chroniącą 
przed wpadnięciem lub oznaczyć wy-
kop w widoczny sposób.
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