
INFORMACJE Z KRUS 

Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi 

produkcji. Duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych wynika 

ze złożoności środowiska pracy rolnika (konieczność wykonywania różnych czynności 

wymagających odmiennych umiejętności) oraz licznych zagrożeń występujących 

w środowisku pracy.  

W 2014 roku rolnicy zgłosili do Placówki Terenowej KRUS w Rybniku 18 zdarzeń 

wypadkowych, Na 1 000 ubezpieczonych przypadało 1,8% wypadków.  

Najwięcej wypadków odnotowano w dwóch grupach zdarzeń: „upadek osób” (66,6%), 

i „uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta” (11,1%) - w sumie stanowiły 

ponad 75% wszystkich zakończonych wypłatą świadczeń.  

Wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków przypadająca na 1 000 ubezpieczonych) 

w ciągu ostatnich lat spadł z 8,50 (dane za rok 2013) do 6,92 (dane za rok 2014); 

zwiększyła się: liczba zgłoszonych wypadków z 16 do 18.  

Poprawę bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych osiągnięto dzięki różnym 

działaniom prewencyjnym prowadzonym od kilkunastu lat przez KRUS, we współpracy 

z wieloma instytucjami i organizacjami, głównie z Państwową Inspekcją Pracy, 

Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, 

Izbami Rolniczymi, urzędami gmin i starostwami.  

Na poprawę warunków pracy rolników i ich rodzin wpłynęły również zmiana struktury 

gospodarstw rolnych i technologii produkcji rolnej. Rolnicy coraz częściej obierają 

jeden kierunek produkcji eliminując tym samym wiele zagrożeń. Dzięki pozyskiwanym 

z Unii Europejskiej środkom finansowym zakupują nowoczesne maszyny i urządzenia 

o wysokim standardzie bezpieczeństwa.  

KRUS prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej 

i rolniczym chorobom zawodowym. Do promowania zasad ochrony zdrowia i życia 

w gospodarstwie rolnym oraz informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy 

rolniczej i chorobami zawodowymi KRUS wykorzystuje różne formy działań –

 szkolenia, pogadanki, konkursy i olimpiady wiedzy o bhp, przeglądy gospodarstw i 

prac polowych, pokazy. 

Konkursy przeprowadzane są na zakończenie szkoleń, na imprezach rolniczych, 

za pośrednictwem mass mediów, organizowane są dla określonych grup odbiorców -

 np. dla sołtysów, członkiń KGW, rolników - którzy ulegli wypadkom, młodzieży 

i dzieci.  

Zapraszamy wszystkich rolników do udziału w szkoleniach i konkursach 

organizowanych przez KRUS. 

 

 


