
Bądź bezpieczny 

– zadbaj o siebie 

i rodzinę

Bezpieczne podwórze zimą
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Wypadki przy pracy w rolnictwie
W roku 2021 na terenie województwa 

podlaskiego zgłoszono 1005 zdarzeń wypadkowych
przy pracy w gospodarstwie rolnym. 

W 865 przypadkach poszkodowani doznali 
uszczerbku na zdrowiu.

Zginęło                                               5 osób 

Inwalidami zostało                           29 osób
Powiat sokólski   – 128
Gmina Kolno  - 30
Gmina Zambrów - 29
Uznano 23 chorób zawodowych.
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W każdym gospodarstwie rolnym znajdziemy wiele zagrożeń

czyhających na rolnika i członków jego rodziny. Zimą szczególnie

często są to śliskość na schodach i szlakach komunikacyjnych,

porozrzucane narzędzia, niedostosowane do warunków obuwie np.

croksy i nieutwardzone błotniste podwórze.

Bezpieczne podwórze zimą
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Błoto, kałuże i nierówności, często są przyczyną upadków 

w drodze do budynków inwentarskich.

Bezpieczne podwórze zimą
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A duże, ciężkie ciągniki bardzo szybko „rozjeżdżają” 

nieutwardzone podwórze.

Bezpieczne podwórze zimą
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Utwardzenie podwórza jest drogie ale rozwiązuje problem 

błota i zmniejsza zagrożenia upadkowe.

Bezpieczne podwórze zimą
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Błotniste i zaśnieżone podwórza 

oraz nieposypane piaskiem lub 

popiołem szlaki komunikacyjne są 

po prostu niebezpieczne.

Bezpieczne podwórze zimą
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Miejsce do zabawy 
dzieci na terenie 

gospodarstwa 
powinno być 

zlokalizowane „na 
oku „ i odgrodzone 

od części 
produkcyjnej .

Bezpieczne podwórze zimą
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Część mieszkalna powinna być oddzielona od 
części produkcyjnej. Zapobiega to wtargnięciu 

dzieci pod jeżdżące ciągniki i maszyny.

Bezpieczne podwórze zimą
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Utrzymywanie ładu i porządku w obejściu sprzyja

bezpiecznemu przejściu do budynków inwentarskich,

zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy wcześnie robi

się ciemno.

Bezpieczne podwórze zimą
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Na takim podwórzu jest wiele rzeczy, o które

możemy się potknąć i na nie upaść – robiąc sobie mniejszą

lub większą krzywdę.

Bezpieczne podwórze zimą
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Nawet w mniejszym gospodarstwie można

wyznaczyć miejsce do składowania maszyn i narzędzi.

Bezpieczne podwórze zimą
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Bezpieczne podwórze zimą

Aby zapobiegać groźnym w skutkach upadkom w ramach

bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie powinni Państwo dołożyć

starań w celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa na ternie Państwa

gospodarstw.

Trzy zdjęcia przedstawiające podobny problem. Zastanówcie się Państwo jakie

zagrożenia na nich widać, a jakie elementy poprawiają stan bezpieczeństwa w pokazanych

miejscach.
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Środki chemiczne (paliwa, olej, środki ochrony roślin, środki myjące
i dezynfekujące sprzęt mleczarski i pomieszczenia, trutki na szkodniki itp.) należy
przechowywać w oznakowanym, zamykanym na klucz pomieszczeniu.
Nieodpowiednie przechowywanie grozi mandatem i sankcjami związanymi
z dopłatami.

Bezpieczne podwórze zimą
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Luźne, porozpinane ubrania 

często są przyczyną wypadków 

przy pracy w gospodarstwie, 

szczególnie przy obsłudze 

maszyn z ruchomymi częściami 

i obsłudze bydła.

Bezpieczne podwórze zimą
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Przystępując do  pracy zadbaj  o bezpieczne 
ubranie.Ubranie powinno być:

- przylegające do ciała,
- pozapinane,
- bez luźnych, zwisających 
części.

Bezpieczne podwórze zimą
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Klapki, crocsy, tenisówki 

i stare pantofle nie zapewniają 

żadnej ochrony stopom 

użytkowników.

Bezpieczne podwórze zimą
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Wytarte na gładko 

podeszwy w warunkach 

zimowych są przyczyną 

poślizgnięć 

i złamań różnego 

rodzaju.

Bezpieczne podwórze zimą
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Obuwie robocze używane do pracy w gospodarstwie powinno mieć nie
ślizgającą się podeszwę (dobry protektor). Gdy jest sucho - trzewiki wiązane lub
zapinane powyżej kostki, a gdy mokro - gumowce.

Bezpieczne podwórze zimą
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Gospodarstw to miejsce pracy –

stosowanie obuwia ochronnego z 

podeszwą o dobrym protektorze  

zapewnia rolnikowi bezpieczeństwo.

Bezpieczne podwórze zimą

Protektor 
podeszwy 
zapobiega 

ślizganiu się na 
mokrej i śliskiej 

nawierzchni

Używanie 
crocsów do 

pracy naraża 
rolnika w 

gospodarstwie 
na wypadki 
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Stosuj środki ochrony indywidualnej.

Środki ochrony indywidualnej to na przykład: półmaski, okulary, rękawice,
ochronniki słuchu czy kombinezony przeciwchemiczne.

Bezpieczne podwórze zimą



22

Bezpieczne podwórze zimą

Szczególnie ważne jest używanie okularów ochronnych w czasie wszelkich
prac związanych z obróbką drewna i metalu. W ponad 40 wypadkach amputacji
palców i dłoni przyczyną było nieużywanie okularów ochronnych w czasie prac
związanych z piłowaniem drewna, ostrzeniem noży do kosiarek, obróbce metali czy
używaniu szlifierki kątowej.
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Bezpieczne podwórze zimą

Również dobór rękawic do pracy jest bardzo ważny. Zawsze należy czytać
zalecenia producenta i sprawdzać czy wyrób ma certyfikat bezpieczeństwa.

Rękawice dziane 
nadają się do pracy z 

narzędziami 
ręcznymi

Rękawice tekstylne z 
powłoką 

antypoślizgową 
zapewniają lepszy 

uchwyt w 
środowisku 
wilgotnym

Rękawice skórzane 
do pracy z 
maszynami

Rękawice skórzane 
antywibracyjne do 
obsługi pił i innych 

wibrujących 
narzędzi 

mechanicznych
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Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

15-483 Białystok ul. Fabryczna 2
tel. 856785707

bartlomiej.krolik@bialystok.pip.gov.pl

Strona internetowa: www.bialystok.oip.pl

www.pip.gov.pl

Bezpieczne podwórze zimą


