
Zmiany w podlaskim rolnictwie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa   

w czasie żniw 

Tegoroczne żniwa w województwie podlaskim rozpoczęły się wcześniej niż zwykle i dzięki 

sprzyjającej pogodzie trwały tylko trzy tygodnie. W tym czasie specjaliści z Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzili 466 wizytacji, które objęły 548 osób.  

Sprawdzono stan techniczny i wyposażenie w 193 kombajnach, 210 ciągnikach, 70 prasach 

rolujących i 124 zestawach transportowych. Na ogół w większości przypadków maszyny  

i pojazdy były sprawne. 

Przeprowadzone wizytacje wykazały również mniejsze angażowanie najmłodszych  

do pomocy podczas prac, okazało się bowiem, że jedynie tylko w 7 przypadkach 

zaobserwowano przebywanie dzieci w wieku poniżej 16 lat w strefie bezpośredniego 

zagrożenia.  

Do końca sierpnia, w województwie podlaskim, zgłoszono do OR KRUS i Policji tylko 11 

wypadków przy pracach żniwnych. Jest to liczba znacznie mniejsza niż w latach 

poprzednich.  

Na podstawie obserwacji i rozmów z rolnikami w czasie wizytacji, można stwierdzić, że w 

podlaskim rolnictwie zaszło wiele zmian. Stan techniczny sprzętu używanego do żniw jest 

coraz lepszy - rolnicy kupują coraz więcej nowych kombajnów, ciągników, przyczep 

 i pras zwijających do słomy. 

 

 

    

W bieżącym roku zaobserwowano więcej maszyn eksploatowanych krócej niż 5 lat. 

Najwięcej było nowych pras rolujących i ciągników rolniczych. 

 



 

Tabor transportowy w gospodarstwach jest coraz nowszy i wydajniejszy. Jest to 

potrzeba wynikająca to z powiększania powierzchni gospodarstw  nawet do 150- 200 

i więcej hektarów. 

 

Świadomość zagrożeń, jakie występują przy pracach żniwnych, jest większa, 

szczególnie wśród  młodych rolników. 

                                       

Drabinki ułatwiające wchodzenie na przyczepy oraz oznakowanie zgodnie 

 z przepisami kodeksu drogowego pojazdów wolnoporuszających się – to tylko dwa 

przykłady dbania o bezpieczeństwo podczas prac rolniczych 

 

 

Proste i szybkie podłączenie hederu w nowych kombajnach sprzyja przewożeniu go 

 na wózku transportowym. Jest to szczególnie ważne podczas przejazdu po drogach 

publicznych - z jednego pola na drugie. 



Zagrożenia związane z ręcznym załadunkiem i przewozem osób eliminowane są dzięki 

zastosowaniu ładowaczy. Takie rozwiązanie powoduję, że pomoc dodatkowych osób jest 

zbędna i wpływa na zmniejszenie liczby upadków  z wysokości, które dotychczas były 

najczęstszą przyczyną wypadków podczas żniw. 

Coraz powszechniejszym zjawiskiem jest  specjalizacja gospodarstw. Gospodarstwa 

hodujące bydło mleczne, których jest najwięcej na Podlasiu, rezygnują z uprawy zbóż na 

rzecz kukurydzy czy traw na zielonkę. Z kolei gospodarstwa zajmujące się uprawą zbóż 

powiększają się m.in. dlatego, że przejmują w uprawę ziemię od rolników przechodzących na 

emeryturę. To zjawisko oraz jednokierunkowy profil gospodarstw ułatwiają organizację pracy 

również pod względem bezpieczeństwa. Zastosowanie nowoczesnych maszyn eliminuje 

potrzebę jednoczesnego udziału w pracy wielu osób i umożliwia ich obsługę przez jednego 

operatora - kierowcę kombajnu, ciągnika czy ładowarki. 

Reasumując, zakupy nowego sprzętu, bardziej wyczuleni na bezpieczeństwo młodsi rolnicy  

i specjalizacja produkcji przyczyniają się do zmniejszenia liczby wypadków w czasie prac 

żniwnych na Podlasiu. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że zmiany  będą 

postępować i utrwalać się ponieważ z prowadzenia gospodarstw rezygnują starsi rolnicy, 

którzy nie zawsze mieli prawidłowe przyzwyczajenia dotyczące bezpieczeństwa podczas 

pracy. Ich ziemia przejmowana jest przez właścicieli większych i bezpieczniejszych 

gospodarstw, wyspecjalizowanych w określonym kierunku produkcji. Z satysfakcją należy 

stwierdzić, że specjaliści ds. rolnictwa z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku  

są postrzegani przez rolników jako profesjonalni doradcy, a prowadzone przez nich 

samodzielnie oraz we współpracy z przedstawicielami instytucji pracujących na rzecz 

rolników, szkolenia, wizytacje i instruktaże wpływają na pozytywne zmiany  

w gospodarstwach rolnych.  
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