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Nowości w serwisie dla mikroprzedsiêbiorstw 
– bhp w rolnictwie indywidualnym

Fo
t. 

M
ich

ele
 Pi

ac
qu

ad
io/

Bi
gs

to
ck

ph
ot

o

W artykule przedstawiono najnowszy dzia³ serwisu dla mikroprzedsiêbiorstw, zaadaptowany 
dla potrzeb propagowania kultury bezpieczeñstwa wśród rolników indywidualnych, pracu-
j¹cych w gospodarstwach prowadz¹cych produkcjê zwierzêc¹ lub/i roślinn¹. W serwisie 
dedykowanym sekcji rolnictwa indywidualnego udostêpniono podstawowe informacje 
dotycz¹ce zasad bezpiecznej pracy przy wykonywaniu ró¿nego rodzaju prac w gospodar-
stwach rolnych i listy kontrolne, umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê zagro¿eñ zawodowych, a tak¿e 
przedsiêwziêcie w³aściwych środków prewencyjnych, zmniejszaj¹cych ryzyko wystêpowania 
wypadków przy pracy.

News in the e-bulletin for micro-firms  – OSH in family farms
This article presents the latest section in the news e-bulletin for micro-firms adapted to pro-
moting safety culture among individual farmers working at farms producing livestock and/or 
crops. The e-bulletin dedicated to family farmers provides basic information on the principles 
of safe work in various farm tasks and checklists for identifying occupational risk and designing 
prevention methods for reducing occupational risk.

Wstêp
W portalu internetowym CIOP-PIB udostêp-

niono kolejny serwis z cyklu „Bhp dla mikroprzed-
siêbiorstw”, dotycz¹cy bezpieczeñstwa i higieny 
pracy rolników indywidualnych. Jest to ju¿ ósma 
czêśæ ciesz¹cego siê du¿¹ popularności¹ cyklu ad-
resowanego do mikrofirm oraz osób samodzielnie 
prowadz¹cych dzia³alnośæ gospodarcz¹. Z uwagi 
na podobieñstwo metod prowadzenia dzia³alności 
gospodarczej i organizacji wykonywania pracy 
w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz 
mikroprzedsiêbiorstwach rodzinnych, w serwisie 
zastosowano sprawdzon¹ ju¿ strukturê treści 
[1], przystosowan¹ do potrzeb sekcji „Rolnictwo 
indywidualne: produkcja zwierzêca oraz roślinna”. 

Zaprezentowany w artykule serwis internetowy 
obejmuje podstawowe aspekty problematyki bez-
pieczeñstwa i higieny pracy w rolnictwie. Jest on 
przeznaczony dla osób prowadz¹cych indywidualne 
gospodarstwa rolne w zakresie produkcji roślinnej 
i zwierzêcej.

Specyfika pracy 
w rolnictwie indywidualnym

Rolnictwo indywidualne,  bazuj¹ce na gospo-
darstwach rodzinnych, stanowi znacz¹cy liczebnie 
sektor polskiej gospodarki, obejmuj¹cy – zgodnie 
z danymi GUS – ponad 15% ogó³u zatrudnionych. 
Z uwagi na specyficzny charakter przedsiêbiorstwa, 
jakim jest indywidualne gospodarstwo rolne (na 
ogó³ w³aściciel gospodarstwa nie jest typowym 
pracodawc¹, formalnie zatrudniaj¹cym pracowni-

ków np. na umowê o pracê lub na umowy cywilno-
-prawne), przestrzeganie wiêkszości uregulowañ 
prawnych dotycz¹cych bhp ma tu charakter dobro-
wolny, zaś poziom ogólnej kultury bezpieczeñstwa 
zale¿y od indywidualnej wiedzy i doświadczenia 
zawodowego osób pracuj¹cych – bez wyraźnego 
rozró¿nienia na pracodawców i pracowników. 

Rolnictwo, a zw³aszcza rolnictwo indywidualne, 
charakteryzuje siê wysok¹ wypadkowości¹. Wynika 
to m.in. z faktu, ¿e osoby pracuj¹ce w tym sektorze 
potencjalnie nara¿one s¹ na wiele ró¿nego rodzaju 
zagro¿eñ wypadkowych, zwi¹zanych z ró¿no-
rodności¹ wykonywanej na co dzieñ pracy. Praca 
w rolnictwie zwi¹zana jest z du¿¹ zmienności¹, 
zarówno otoczenia, jak i wykonywanych czynności, 
nawet podczas jednego dnia roboczego, a tym 
samym – z wystêpowaniem wielu ró¿nych (w kla-
sycznym ujêciu) „stanowisk pracy”, odrêbnych 
zarówno pod wzglêdem charakteru wykonywanej 
pracy, jak i wystêpuj¹cych zagro¿eñ zawodowych. 
Wed³ug danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Spo³ecznego, w 2009 r. w rolnictwie indywidualnym 
zg³oszono 26,9 tys. wypadków, z czego w prawie 
17,6 tys. przypadków wyp³acono odszkodowania 
(w 2008 r. by³o to odpowiednio 27,7 tys. wypadków 
i prawie 18 tys. odszkodowañ). Pomimo, ¿e liczba 
wypadków z roku na rok spada, to jest ci¹gle jeszcze 
bardzo du¿a, zaś statystyki dowodz¹, ¿e przyczyn¹ 
ponad 70% wypadków przy pracy jest niew³aściwa 
jej organizacja b¹dź nieprawid³owe zachowania 
rolników, a wiêc zaniedbania i niedopatrzenia 
w zakresie bhp, które mo¿na by³oby wyeliminowaæ 
poprawiaj¹c sferê wiedzy i świadomości [2, 3, 4]. 

Wybór tej sekcji gospodarki jako tematu serwisu 
podyktowany by³ wiêc chêci¹ jak najszerszej popu-
laryzacji materia³ów zawieraj¹cych podstawow¹ 
wiedzê z zakresu bhp, dedykowanych rolnikom. 

Struktura serwisu 
dla rolników indywidualnych

Serwis zawiera dzia³ aktualnych przepisów 
prawnych z dziedziny bhp, odnosz¹cych siê do 
rolnictwa, a tak¿e zestawy materia³ów informa-
cyjnych, umo¿liwiaj¹ce samodzieln¹ ocenê stanu 
bezpieczeñstwa pracy oraz zastosowanie w³aści-
wych dzia³añ prewencyjnych w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych. W materia³ach omówiono 
zagro¿enia zawodowe zwi¹zane z prac¹ w rolnic-
twie indywidualnym, wystêpuj¹ce przy produkcji 
zwierzêcej i roślinnej, a tak¿e podstawowe zasady 
bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz prewencji 
wypadkowej [5]. Do³¹czone listy kontrolne bhp 
pozwalaj¹ na identyfikacjê potencjalnych zagro¿eñ, 
jakie mog¹ wystêpowaæ w przedsiêbiorstwach 
zajmuj¹cych siê produkcj¹ zwierzêc¹ i roślinn¹ wraz 
z konkretnymi propozycjami metod ich eliminacji 
lub ograniczania.

Podobnie jak w przypadku innych sekcji go-
spodarki, którym dedykowano funkcjonuj¹ce ju¿ 
podstrony w ramach serwisu dla mikroprzedsiê-
biorstw  (tj. budownictwo, przetwórstwo drewna, 
mechanika pojazdowa, piekarstwo i cukiernictwo, 
transport samochodowy oraz obróbka skrawaniem 
i plastyczna metali), nowy dzia³ podzielono na 
nastêpuj¹ce czêści:
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• informacyjn¹ – zawieraj¹c¹ zestawienia aktów 
prawnych (z odnośnikami do pe³nych tekstów), 
odnosz¹cych siê do bezpieczeñstwa i higieny pracy 
przy produkcji rolniczej 

• instrukta¿ow¹ – zawieraj¹c¹ podstawowe 
informacje o najwa¿niejszych zasadach zapewnienia 
bezpieczeñstwa pracownikom  indywidualnych 
gospodarstw rolnych podczas wykonywania prac 
zwi¹zanych z produkcj¹ zwierzêc¹ i roślinn¹, m.in. 
o korzystaniu z ró¿nego rodzaju niebezpiecznych 
maszyn i narzêdzi.

Dodatkowo w serwisie zamieszczono informacje 
pomocnicze u³atwiaj¹ce kontakt z instytucjami 
wspieraj¹cymi dzia³alnośæ rolników indywidualnych, 
udostêpniono materia³y uzupe³niaj¹ce z dziedziny 
bhp oraz informacje o wydawnictwach i us³ugach 
(szkoleniowych, doradczych itp.).

Zestaw informacji z dziedziny bezpieczeñstwa 
i higieny w środowisku pracy podzielono na dzia³y, 
które mo¿na ogólnie przypisaæ do dwóch grup: 

1. O charakterze ogólnym – zawieraj¹cych 
informacje podobne dla wszystkich rolników 
indywidualnych bez wzglêdu na profil produkcji 
prowadzonej w gospodarstwie, wymagaj¹ce jedynie 
nieznacznego dostosowania (przy rozró¿nieniu 
produkcji roślinnej i zwierzêcej). Do grupy tej zaliczyæ 
mo¿na nastêpuj¹ce dzia³y:

• Instytucje – odnośniki do serwisów interneto-
wych instytucji wspieraj¹cych rolnictwo indywidual-
ne w ró¿nych aspektach ich funkcjonowania, w tym 
publikuj¹cych informacje z innych ni¿ bhp obszarów 

• Oferta – informacje o us³ugach wspomagaj¹-
cych, zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy 
w gospodarstwach rolnych (np. szkoleniowych, 
doradczych), a tak¿e o środkach ochrony indywi-
dualnej i ich doborze, wydawnictwach zwi¹zanych 
z bhp, materia³ach wspomagaj¹cych identyfikowa-
nie zagro¿eñ zawodowych, identyfikowanie sub-
stancji,  programowaniu dzia³añ prewencyjnych itp.

2. Wymagaj¹cych szczegó³owego dostosowania 
do specyficznych potrzeb informacyjnych rolni-
ków indywidualnych, z uwzglêdnieniem specyfiki 
rozwi¹zañ prawnych odnosz¹cych siê do określo-
nego rodzaju dzia³alności oraz wystêpuj¹cych 
tam zagro¿eñ zawodowych. Do tej grupy nale¿¹ 
nastêpuj¹ce dzia³y:

• Przepisy – zestawienia opisów aktów praw-
nych obowi¹zuj¹cych powszechnie oraz odnosz¹-
cych siê do dzia³alności rolniczej, z podzia³em na 
przepisy ogólne oraz przepisy wykonawcze, a tak¿e 
normy techniczne.

• Produkcja zwierzêca – informacje o najwa¿-
niejszych zasadach dotycz¹cych bezpieczeñstwa 
rolników indywidualnych przy wykonywaniu prac 
zwi¹zanych z produkcj¹ zwierzêc¹, z wykorzy-
staniem potencjalnie niebezpiecznych maszyn 
i narzêdzi oraz w obecności i przy obs³udze zwie-
rz¹t gospodarskich. Mo¿na tu znaleźæ tak¿e opisy 
zagro¿eñ wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy, 
z praktycznymi wskazówkami pozwalaj¹cymi je 
zmniejszaæ lub eliminowaæ (w tym listê kontroln¹). 

• Produkcja roślinna – informacje o najwa¿-
niejszych zasadach zapewnienia bezpieczeñstwa 
rolników indywidualnych przy wykonywaniu prac 
zwi¹zanych z produkcj¹ roślinn¹, z wykorzystaniem 
potencjalnie niebezpiecznych maszyn i narzêdzi, 
np. przy uprawie i nawo¿eniu gleby. Umieszczono 
tu opisy zagro¿eñ wystêpuj¹cych na stanowiskach 

pracy z praktycznymi wskazówkami, pozwalaj¹cymi 
je zmniejszaæ lub eliminowaæ (w tym listê kontroln¹).

W dziale Produkcja zwierzêca uwzglêdniono in-
formacje dotycz¹ce chowu trzody chlewnej, drobiu, 
byd³a i koni. Dodatkowo przedstawiono biologiczne 
i środowiskowe uwarunkowania zachowania 
poszczególnych grup zwierz¹t, opisano sposoby 
transportu i przechowywania sprzêtu rolniczego 
oraz metody zapobiegania  wypadkom i chorobom 
zawodowym wraz z podstawowymi zasadami 
higieny przy wykonywaniu poszczególnych prac ze 
zwierzêtami gospodarskimi. 

Dla ka¿dej z grup zwierz¹t (oprócz informacji 
zawieraj¹cej dane na temat przeznaczenia i zakresu 
stosowania wybranego uprzednio specjalistycznego 
sprzêtu) opracowano równie¿ szczegó³owe infor-
macje dotycz¹ce zasad przygotowywania paszy, 
karmienia i pojenia oraz usuwania odchodów wraz 
z zaleceniami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa podczas 
wykonywania tych prac.

Na rys. 1. przedstawiono stronê tytu³ow¹ czêści 
serwisu, dotycz¹cej bezpieczeñstwa pracy przy 
produkcji zwierzêcej.

Z kolei w dziale Produkcja roślinna zawarto 
informacje dotycz¹ce prac charakterystycznych 
dla produkcji roślinnej: uprawy i nawo¿enia gleby, 
pielêgnacji i ochrony roślin oraz typów produktów 
finalnych, takich jak zbo¿a i rośliny okopowe. 

Poza tym przedstawiono sposoby transportu 
i przechowywania sprzêtu rolniczego, metody 
zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym 
wraz z podaniem podstawowych zasad higieny przy 
wykonywaniu poszczególnych prac.

Dla ka¿dego z wymienionych dzia³ów tematycz-
nych dotycz¹cych produkcji roślinnej opracowano 
równie¿ szczegó³owe informacje dotycz¹ce zasad 
higieny podczas stosowania środków chemicznych 
oraz transportu wraz z zaleceniami, dotycz¹cymi 
bezpieczeñstwa podczas wykonywania tych prac 
(rys. 2.).

Podsumowanie
Przeznaczony dla rolników indywidualnych 

serwis internetowy dotycz¹cy bhp, skonstruowany 
w formule serwisu dla mikroprzedsiêbiorstw, ma za 
zadanie dostarczyæ najprostszych, instrukta¿owych 
informacji, umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê zagro¿eñ 
i praktyczne zmniejszenie ryzyka zawodowego 
w czêsto zmieniaj¹cych siê warunkach z³o¿onego 
środowiska pracy w rolnictwie indywidualnym. 
Serwis wskazuje równie¿ skuteczne i ³atwe do 
stosowania metody ograniczania ryzyka oraz mi-
nimalizowania prawdopodobieñstwa wyst¹pienia 
wypadków. 

Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e znacz¹ca liczba 
wypadków przy pracy w rolnictwie wynika z nie-
wiedzy, nieuwagi, b¹dź niezachowania nale¿ytej 
ostro¿ności, przejrzysty przekaz najwa¿niejszych 
informacji na temat bezpiecznych zachowañ i do-
brych praktyk przy wykonywaniu prac rolniczych 
mo¿e byæ skutecznym instrumentem podnoszenia 
kultury bezpieczeñstwa w warunkach gospodarstw 
wiejskich. Warto podkreśliæ, ¿e poziom kultury 
bezpieczeñstwa wśród rolników jest jednym z naj-
wa¿niejszych czynników decyduj¹cych o stopniu 
wypadkowości, a wszelkie metody stymulacji 
wzrostu tego poziomu mog¹ mieæ  bezpośredni 
wp³yw na zmniejszenie liczby wypadków w sektorze 
rolnym.  Opublikowanie tych informacji w Internecie 
zwiêksza szansê dotarcia instrukta¿owej informacji 
na temat bezpieczeñstwa i higieny  pracy oraz prak-
tycznych porad w zakresie prewencji wypadkowej 
do wiêkszej liczby polskich gospodarstw rolnych. 
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Rys. 1. Strona tytu³owa serwisu dotycz¹cego zasad bhp 
przy produkcji zwierzêcej
Fig. 1. Title page of the e-bulletin on OSH in livestock farms

Rys. 2. Strona tytu³owa serwisu dotycz¹cego zasad bhp 
przy produkcji roślinnej
Fig. 2. Title page of the e-bulletin on OSH at crop farms


