
 

Rolniku, „nie daj się wkręcić”. 

Mechanizacja rolnictwa na przestrzeni kilku dekad w znaczący sposób poprawiła wydajność 

produkcji, zmniejszyła koszty pracy oraz zmieniła styl życia rolników i ich rodzin. Dostęp do maszyn i 

urządzeń rolniczych jest obecnie powszechny i coraz tańszy. Niestety powszechność ta może wiązać 

się z zagrożeniami, jakimi jest użytkowanie często skomplikowanych maszyn i urządzeń. Niestosowanie 

się do podstawowych zasad bezpieczeństwa, pośpiech oraz lekkomyślność są przyczyną wielu groźnych 

wypadków. Część prac na polach już się rozpoczęła a w sezonie czeka rolników ich wzmożona ilość, 

często w trudnych warunkach. Przygotowanie maszyn i urządzeń oraz bezpieczna ich obsługa pozwolą 

na bardziej efektywne zebranie plonów i zasłużony odpoczynek. 

Najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych to: 

 użytkowanie maszyn niezgodnie z ich przeznaczeniem 

 brak przeglądów, używanie urządzeń niezgodne z instrukcją obsługi 

 brak osłony i obudowy na odkrytych, ruchomych częściach maszyn 

 niewłaściwie zabezpieczanie ładunku podczas transportu przed upadkiem 

 brak odzieży ochronnej 

 remontowanie sprzętu i maszyn we własnym zakresie bez kwalifikacji i odpowiednich narzędzi 

 Prezes KRUS nadaje maszynom i urządzeniom o wysokim poziomie 

bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym "Znak Bezpieczeństwa 

KRUS" , w formie zezwolenia uprawniającego producenta do oznaczania 

konkretnego wyrobu znakiem graficznym KRUS. Dostawca występujący o 

nadanie "Znaku Bezpieczeństwa KRUS" dobrowolnie poddaje atestacji swój 

wyrób, zarówno pod względem spełnienia wymogów bezpieczeństwa 

biernego (konstrukcja) - badania laboratoryjne, jak i czynnego (zaistnienie 

wypadków z udziałem danego urządzenia w przeszłości ), potwierdzonego 

w praktyce.   

W tym roku szkoły podstawowe wzięły ponownie udział w 

konkursie plastycznym organizowanym przez KRUS pt. „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko 

obserwuje”. Dzieci w gospodarstwie rolnym narażone są również na wypadki z udziałem maszyn i 

urządzeń, więc poprzez zabawę i sztukę, utrwalane są dobre nawyki u dzieci, np. aby nie podchodziły 

do maszyn bez opieki dorosłego lub zachowywały bezpieczną odległość podczas ich pracy. Sami rolnicy 

powinni zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie maszyn i urządzeń przed dostępem 

najmłodszych. 

"Nie daj się wkręcić" to hasło kampanii prewencyjnej Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego inaugurowanej w 2019 roku, 

której celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych 

związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych, sposobów 

ich likwidowania, w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków z ich 

udziałem. Szczegółowe informacje na ten temat rolnicy mogą uzyskać 

na bezpłatnych szkoleniach, organizowanych przez wszystkie Placówki 

Terenowe KRUS w kraju, na których dostępne są broszury oraz ulotki 

informacyjne, a w przeprowadzanych konkursach wiedzy o 

bezpieczeństwie, rolnicy mogą wygrać drobne narzędzia oraz akcesoria.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach realizowanych przez KRUS. Szczegółowe informacje 

dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl      
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