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Bezpieczeństwo ratuje życie!
Rolnictwo jest jednym z najbardziej niebezpiecznych sektorów gospodarki. Obrazują to
statystyki chorób zawodowych rolników i wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych. Tak nie musi być! Wypadki przy pracy nie są ani przypadkowe, ani nieuniknione – zawsze wynikają z określonych przyczyn. Jeśli będziemy wspólnie pracować nad wyeliminowaniem tych przyczyn, zapobiegniemy wypadkom oraz chorobom zawodowym.
W 2018 roku doszło w Polsce do prawie 15 000 wypadków przy pracy rolniczej, w tym
81 wypadków śmiertelnych1.
Strategia Wizji Zero opiera się na przekonaniu, że każdemu wypadkowi można zapobiec,
jeśli zostaną podjęte odpowiednie kroki. Możliwe jest przygotowanie środowiska pracy
w taki sposób, aby nie dopuścić do utraty życia ani zdrowia.
Wizja Zero podkreśla wagę trzech filarów pracy człowieka: zdrowia, bezpieczeństwa
i dobrostanu w miejscu pracy. Zastosowanie 7 Złotych Zasad pomaga przygotować środowisko pracy w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy
i chorób zawodowych.

7 Złotych Zasad
1. Przejmij inicjatywę – zaangażuj się.
2. Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko.
3. Zdefiniuj cele – stwórz program.
4. Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany.
5. Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie:
maszyny, narzędzia i stanowiska pracy.
6. Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie.
7. Daj dobry przykład i motywuj innych.
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Źródło: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/prewencja/statystyki/2019/Komnikat o_
wypadkach_i_chorobach_w_2018_d.pdf, dostęp 16.09.2019.
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Jak korzystać z przewodnika?
Wizja Zero opiera się na 7 Złotych Zasadach. Każda z 7 Złotych Zasad jest wyjaśniona za pomocą opisu działań oraz sposobów ich wdrażania. Do każdego z tych elementów jest przypisany tzw. wskaźnik sygnalizacji świetlnej, są to trzy światła (zielone, żółte
i czerwone), które tak jak na drodze wskazują kierunek działania.
Zaznaczenie światła zielonego oznacza, że w gospodarstwie spełnione są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaznaczenie światła żółtego oznacza, że zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy w gospodarstwie są wdrożone na poziomie, który wymaga dalszej poprawy. Zaznaczenie światła czerwonego oznacza, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
w gospodarstwie nie zostały wdrożone lub wymagają istotnej poprawy.
Przewodnik zawiera pytania, pomagające dokonać oceny, które obszary bezpieczeństwa w gospodarstwie wymagają odpowiedniego działania (lista kontrolna).

JAK DZIAŁAJĄ WSKAŹNIKI SYGNALIZACJI
ŚWIETLNEJ?
Oceń teraz swoje gospodarstwo pod kątem bezpieczeństwa, wybierając jeden z poniższych kolorów.
Każdy kolor ma swoje znaczenie:

Obecnie nie jest wymagane żadne działanie (Działasz dobrze)
Wymagane jest działanie (Skoryguj swoje podejście)
Wymagane jest pilne działanie (Dokonaj istotnej poprawy)
Nie dotyczy mojego gospodarstwa
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Przejmij inicjatywę – zaangażuj się
Jesteś odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo i zdrowie, a także za domowników i osoby, które zatrudniasz – pomocników. Aby zapewnić bezpieczne i zdrowe otoczenie pracy,
przestrzegaj Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Czy realizujesz powyższą zasadę w swoim gospodarstwie?
1. Czy jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie
w swoim gospodarstwie?

Moja ocena

Ogólna
Ocena

sam przestrzegam zasad bezpieczeństwa pracy
próbuję wyeliminować wszystkie niebezpieczeństwa,
które rozpoznałem w moim gospodarstwie
sprawdzam, czy działania zapobiegawcze są realizowane
w ramach każdej podjętej czynności w gospodarstwie
wybieram pomocników dobrze przygotowanych do wykonywania
określonych zadań w gospodarstwie
informuję każdego domownika/pomocnika o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
upewniam się, że każdy zna podstawowe zasady bezpiecznej pracy
w gospodarstwie i są one zrozumiałe dla wszystkich
upewniam się, że każdy domownik/pomocnik ma odpowiednio
przygotowane narzędzia, materiały i czas niezbędny
do wykonywania pracy w bezpieczny sposób
jestem zainteresowany wprowadzeniem nowych działań,
które mogą poprawić bezpieczeństwo i jakość pracy
wyciągam konstruktywne wnioski z błędów oraz wypadków,
które miały miejsce w gospodarstwie z moim udziałem
lub domowników/pomocników
angażuję się w działania instytucji, które zajmują się problematyką
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie (np. biorę udział
w szkoleniach, pogadankach, prezentacjach KRUS)
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2. Czy moje gospodarstwo jest bezpiecznym miejscem
dla domowników i pomocników?
domownicy i pomocnicy znają zasady bezpieczeństwa
w gospodarstwie przy wykonywaniu swojej pracy
czują się odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne, jak również
innych osób znajdujących się w gospodarstwie
przerywają swoje zadania w momencie, kiedy stają się one
niebezpieczne i ryzykowne
są chwaleni za działania zapewniające bezpieczną pracę
uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach mających na celu
zapewnienie bezpiecznej pracy oraz uczestniczą w rozwiązywaniu
problemów z tym związanych
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Moja ocena

Ogólna
Ocena

2 Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko
Regularne sprawdzanie gospodarstwa pomaga w ocenie niebezpiecznych sytuacji, które
mogą pojawić się podczas pracy.
Możesz skorzystać z Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym KRUS2, które
pomagją określić zagrożenia oraz oszacować ryzyko, zanim dojdzie do wypadku. Ocena
ryzyka wypadków przy pracy, urazów oraz sytuacji grożących wypadkiem jest ważna, aby
znaleźć miejsca, gdzie występują zagrożenia oraz dowiedzieć się, co należy poprawić.
Czy realizujesz powyższą zasadę w swoim gospodarstwie?
1. Czy stosujesz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim
gospodarstwie?

Moja ocena

Ogólna
Ocena

znam Zasady Ochrony Zdrowia i Życia w Gospodarstwie Rolnym opracowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ograniczyłem zagrożenia, a wykonywane prace w gospodarstwie
są bezpieczne
organizuję pracę swoją oraz domowników/pomocników tak,
aby zmniejszyć zagrożenia występujące w gospodarstwie
stosuję razem z moimi domownikami/pomocnikami
środki ochrony osobistej/indywidualnej przy pracy w gospodarstwie
sprawdzam, czy wszyscy domownicy/pomocnicy w moim
gospodarstwie wykonują prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy

2

źródło: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/Ochrona_zycia_i_zdrowia_2009.pdf, dostęp 16.09.2019.
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2. Czy regularnie sprawdzasz rodzaj zagrożeń w swoim
gospodarstwie?

Moja ocena

Ogólna
Ocena

Moja ocena

Ogólna
Ocena

Moja ocena

Ogólna
Ocena

na bieżąco oceniam, co może spowodować lub przyczynić się
do wypadku i złego stanu zdrowia mojego, moich domowników/
pomocników

sprawdzam, jakie niebezpieczeństwa występują w moim
gospodarstwie, co i kiedy mogę zrobić, aby je wyeliminować

3. Czy realizujesz poniższe działania związane z wypadkami przy
pracy i innymi niebezpiecznymi sytuacjami w gospodarstwie?
znane mi są najczęstsze przyczyny wypadków i innych niebezpiecznych
sytuacji w moim gospodarstwie, i wynikające z nich konsekwencje
informuję domowników/pomocników o możliwych wypadkach
i innych niebezpiecznych sytuacjach podczas pracy w gospodarstwie
domownicy/pomocnicy natychmiast informują mnie o wszystkich
wypadkach, sytuacjach grożących wypadkiem podczas pracy
wypadki przy pracy oceniane są przez pomocników KRUS w celu
określenia ich przyczyn i zastosowania działań prewencyjnych

4. Czy wykorzystujesz informacje uzyskane z list kontrolnych
KRUS oraz wnioski z wypadków i innych niebezpiecznych
sytuacji?
raz do roku dokonuję oceny bezpieczeństwa w moim gospodarstwie
przy pomocy list kontrolnych KRUS
wykorzystuję wyniki z list kontrolnych KRUS do poprawy warunków
i jakości pracy w moim gospodarstwie
informuję moich domowników/pomocników o wprowadzonych
zmianach w oparciu o wyniki z list kontrolnych KRUS
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3 Zdefiniuj cele – stwórz program
Postaw sobie za cel zero wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych w Twoim gospodarstwie. Wyeliminuj upadki osób i przedmiotów, uderzenia, przygniecenia, zarówno przez
maszyny, jak i zwierzęta.
Czy realizujesz powyższą zasadę w swoim gospodarstwie?
1. Czy realizujesz w swoim gospodarstwie cel: zero wypadków
przy pracy i chorób zawodowych?

Moja ocena

Ogólna
Ocena

Moja ocena

Ogólna
Ocena

przy każdej z czynności w gospodarstwie określam taki sposób jej realizacji, aby osiągnąć cel: zero wypadków przy pracy i chorób zawodowych
zapewniam, że cel gospodarstwa jest realizowany przez:
– informowanie domowników/pomocników o zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia
– wdrażanie środków i działań naprawczych w razie potrzeby
– spotkania z ekspertami z zakresu BHP, np. pomocnikami KRUS

2. Czy moi domownicy/pomocnicy:
rozumieją cel gospodarstwa – zero wypadków przy pracy i chorób
zawodowych?
biorą udział w spotkaniach, pogadankach, szkoleniach i prezentacjach, konkursach i pokazach bezpiecznej pracy organizowanych
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?
wspólnie ze mną określają działania w celu poprawy bezpieczeństwa
i higieny pracy?
natychmiast zaprzestają wykonywania pracy, która może stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia?

9

4

Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy –
bądź dobrze zorganizowany
Dzięki dobrze wprowadzonym zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowaniu
Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym moje gospodarstwo jest bezpieczniejsze.

Czy realizujesz powyższą zasadę w swoim gospodarstwie?

1. Czy masz przyjęte w swoim gospodarstwie zasady
bezpieczeństwa?

Moja ocena

Ogólna
Ocena

Moja ocena

Ogólna
Ocena

ciągłe monitorowanie gospodarstwa pod kątem przestrzegania
Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym

wprowadzanie nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy

2. Czy Twoi domownicy/pomocnicy aktywnie angażują się
w stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
praktyczne stosowanie zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie?

wykonywanie pracy zgodnie z Twoimi wytycznymi?

zgłaszanie wszelkich problemów, które mogą mieć wpływ na
zdrowie i bezpieczeństwo w pracy?
natychmiastowe zaprzestanie pracy, która mogłaby spowodować
niebezpieczeństwo, a także poinformowanie mnie o zaistniałej
sytuacji?
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5

Zadbaj o bezpieczne otoczenie
w gospodarstwie: maszyny, narzędzia,
stanowisko pracy
Bardzo ważne jest utrzymywanie maszyn, urządzeń i stanowisk pracy w takim stanie, aby spełniały standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także eliminowały lub minimalizowały szkodliwy wpływ na zdrowie. Bezpieczeństwo jest zawsze
na pierwszym miejscu, a bezpieczny sprzęt przyczynia się do spełnienia tego celu.

Czy realizujesz powyższą zasadę w swoim gospodarstwie?

1. Czy zapewniasz odpowiednie warunki pracy?

Moja ocena

Ogólna
Ocena

zapewniam sprawny i atestowany sprzęt, ubiór i narzędzia by ograniczyć ryzyko poślizgnięcia się, potknięcia i upadku podczas pracy

zwracam uwagę na ograniczenie hałasu i zanieczyszczeń powietrza
podczas pracy

informuję o prawidłowej pozycji ciała w trakcie pracy w celu
zmniejszenia ryzyka przeciążeń w układzie ruchu

informuję o prawidłowym obchodzeniu się z różnymi materiałami
w taki sposób, żeby nie wymagały nadmiernego wysiłku domowników/pomocników (np. ograniczając dźwiganie dużych ciężarów,
rozmieszczenie narzędzi i sprzętu tak, by były łatwo dostępne)
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2. Czy Twoi domownicy/pomocnicy w gospodarstwie pracują
bezpiecznie?

są szkoleni z obsługi każdej nowej maszyny, sprzętu lub narzędzi

sprawdzają kompletność maszyny, urządzenia lub narzędzia przed
każdym użyciem

konserwują maszyny, urządzenia lub narzędzia zgodnie
z zaleceniami producenta

zaprzestają używania maszyn, sprzętu lub narzędzi w momencie
stwierdzenia usterki / niesprawności i informują o tym

12

Moja ocena

Ogólna
Ocena

6

Poszerzaj wiedzę na temat zasad
bezpieczeństwa w gospodarstwie
Szkolenia pomagają zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę, które pozwolą wykonywać
pracę bezpiecznie i bez ryzyka uszczerbku na zdrowiu. Zarówno Ty, jak i domownicy/pomocnicy w twoim gospodarstwie możecie skorzystać ze szkoleń, pogadanek i prezentacji
organizowanych przez KRUS.
Czy realizujesz powyższą zasadę w swoim gospodarstwie?

1. Czy w Twoim gospodarstwie realizujesz poniższe działania?

Moja ocena

Ogólna
Ocena

Moja ocena

Ogólna
Ocena

korzystasz ze szkoleń, pogadanek, prezentacji, konkursów, pokazów
bezpiecznej pracy i udzielania pierwszej pomocy, organizowanych
przez KRUS?
starasz się, aby wszystkie osoby pracujące w Twoim gospodarstwie
posiadały umiejętności i wiedzę związane z bezpieczeństwem
i higieną pracy?

2. Czy Twoi domownicy/pomocnicy w gospodarstwie realizują
poniższe działania?
biorą udział w programach, szkoleniach, pogadankach i innych
wydarzeniach organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego?
wykorzystują nabyte umiejętności i wiedzę?
jeśli nie są pewni, jak wykonywać bezpiecznie pracę
w gospodarstwie, to czy proszą Cię o pomoc?
informują Cię jeśli zauważą u innych domowników/pomocników
brak wiedzy lub umiejętności w zakresie bezpiecznej pracy
w gospodarstwie
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Daj dobry przykład i motywuj innych
Przekazuj wszystkim osobom znajdującym się w gospodarstwie informacje o wypadkach,
niebezpiecznych sytuacjach oraz zagrożeniach. Staraj się dawać dobry przykład innym rolnikom.

Czy realizujesz powyższą zasadę w swoim gospodarstwie?
1. Czy informujesz wszystkich domowników/pomocników
o bezpieczeństwie i higienie pracy?

Moja ocena

Ogólna
Ocena

Moja ocena

Ogólna
Ocena

rozmawiam na temat zagrożeń, ryzyka i zapobiegania wypadkom
przy pracy w gospodarstwie

udzielam instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób
zrozumiały dla domowników/pomocników

zachęcam do udziału w spotkaniach, pogadankach, konkursach,
szkoleniach i innych działaniach prewencyjnych organizowanych
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

2. Czy Twoi domownicy/pomocnicy dają dobry przykład
bezpiecznej pracy?

pomagają domownikom/pomocnikom stosować zasady bezpiecznej
pracy w gospodarstwie

uczestniczą w spotkaniach, pogadankach i szkoleniach organizowanych
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

zgłaszają sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz wypadki
przy pracy rolniczej
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Drogi Rolniku, jeśli przeczytałeś Przewodnik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wiesz już, jak ważne jest zapewnienie: zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu Twojego
oraz Twoich domowników/pracowników.
Jaki jest wynik Twoich odpowiedzi na pytania? Czy dominuje kolor zielony, wskazujący
na to, że podejmowane przez Ciebie działania są wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w Twoim gospodarstwie. Czy może przeważa kolor żółty – czyli, że są
obszary, w których powinieneś dokonać jeszcze pewnych zmian. Szczególnie ważne jest
zwrócenie uwagi na działania, które oznaczyłeś czerwonym kolorem. Wymagają one natychmiastowej reakcji. Pozostawienie ich w obecnym stanie może spowodować konsekwencje, które będą miały wpływ na życie i zdrowie Twoje lub innych osób znajdujących
się w Twoim gospodarstwie.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat działań prewencyjnych Kasy na
stronie internetowej: www.krus.gov.pl. w Kalendarzu Wydarzeń Prewencyjnych.

Przewodnik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla Rolników został przygotowany przez Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Biurem
Prewencji Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na bazie materiałów wypracowanych przez Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie, której Kasa
przewodniczy.

Wersja opublikowana w 2019 roku
Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
al. Niepodległości 190,
00-608 Warszawa
www.krus.gov.pl
Więcej informacji o Strategii Wizji Zero:
www.visionzero.global
#visionzeroglobal.

