
TWÓJ WYPADEK TO TRAGEDIA CAŁEJ RODZINY

PRACUJ BEZPIECZNIE!

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY WYPADKÓW 
PRZY PRACY W ROLNICTWIE

ZRÓB PRZEGLĄD  
WARUNKÓW PRACY  

W SWOIM GOSPODARSTWIE  
– możesz do tego celu wykorzystać 

specjalną listę kontrolną 
opracowaną przez PIP lub zaprosić 
na wizytację specjalistę z inspekcji 
pracy, który wskaże Ci zagrożenia 

i podpowie, jak zadbać 
o bezpieczeństwo pracy

BIERZ UDZIAŁ W BEZPŁATNYCH 
SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH 

PRZEZ PIP – zdobędziesz lub poszerzysz 
wiedzę nt. zasad bezpiecznej i higienicznej 

pracy oraz dowiesz się jak zapewnić 
bezpieczeństwo swoim dzieciom

WPROWADŹ ZASADĘ 
„BEZPIECZNIE OD STARTU”  

– dawaj swoim dzieciom dobry 
przykład, wykonuj pracę w sposób 

bezpieczny, by mogły Cię 
naśladować i w przyszłości unikać 
zagrożeń zawodowych; zdobycie 
wiedzy ułatwią im także bezpłatne 

publikacje PIP dostosowane  
do ich wieku

     SKORZYSTAJ Z DORADZTWA PRACOWNIKÓW 
PIP – poradę możesz uzyskać telefonicznie lub 
osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu 

Pracy, a także podczas targów i wystaw rolniczych 
na stoisku informacyjnym PIP

www.BHPWROLNICTWIE.pl

849 UPADKÓW OSÓB – wypadki te zdarzają się najczęściej na terenie podwórza i w obejściu gospodarstwa, w budynkach gospodarczych oraz na polach i dotyczą potknięć oraz 
upadków na płaskiej nawierzchni oraz upadków z wysokości: z drabin, schodów i maszyn rolniczych. PAMIĘTAJ: • dbaj o porządek na podwórzu, wyrównaj i utwardź jego nawierzchnię • zimą 
posypuj oblodzenia piaskiem lub popiołem • do pracy używaj obuwia z antypoślizgową podeszwą • używaj tylko atestowanych drabin w dobrym stanie technicznym • wchodź i schodź z drabiny przodem 

do szczebli • uważaj jak wchodzisz i schodzisz z maszyn i pojazdów rolniczych • nie przeskakuj z maszyny na przyczepę.

285 UDERZEŃ,  
PRZYGNIECEŃ, POGRYZIEŃ 
PRZEZ ZWIERZĘTA
– najczęściej zdarzają się podczas codziennej obsługi zwierząt 
gospodarskich, w czasie zadawania karmy, udoju, sprzątania 
pomieszczeń inwentarskich i transportu zwierząt.  
PAMIĘTAJ: • pracując przy zwierzętach zawsze kieruj się 
zasadą ograniczonego zaufania, zachowaj ostrożność 
• podchodząc do zwierząt, uprzedź je głosem, by ich nie 
spłoszyć • zapewnij  zwierzętom odpowiednie warunki bytowe, 
dostatecznie duże boksy i wybiegi,  stały dostęp do świeżej 
wody, odpowiednią paszę • nie strasz i nie bij zwierząt.

2644 zgłoszone wypadki 

 i 6 ofiar śmiertelnych w naszym województwie!

243 POCHWYCENIA 
I UDERZENIA PRZEZ CZĘŚCI 

RUCHOME MASZYN I URZĄDZEŃ
– zazwyczaj dochodzi do nich podczas obsługi maszyn rolniczych 
oraz elektronarzędzi ręcznych i w czasie cięcia drewna przy użyciu 
pilarki tarczowej oraz podczas prac remontowo-budowlanych 
w gospodarstwie. PAMIĘTAJ: • stosuj nieuszkodzone i kompletne 
osłony na ruchome i ostre części maszyn i urządzeń rolniczych 
• dokonuj napraw i konserwacji maszyn tylko przy wyłączonym 
napędzie • do pracy zakładaj ubrania przylegające do ciała, bez 
luźnych, powiewających elementów • zachowaj bezpieczną 
odległość od pracującej maszyny.


