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BEZPIECZEŃSTWO W ROLNICTWIE
Tekst dekretu ustawodawczego 81/08 z późniejszymi zmianami 

Organizacja przedsiębiorstwa Organizacja Bezpieczeństwa 
(organizacja istniejąca w firmie)

Pracodawca to jest osoba, która zatrudnia 
pracownika. 
Musi zapewnić: 

•	 ocenę ryzyka w przedsiębiorstwie 
poprzez opracowanie Dokumentu 
Oceny Ryzyka (D.V.R.) 

•	 środki ochrony osobistej (PPE) 
•	 szkolenia, informowanie i przyuczanie 

pracowników 
•	 czuwać, by pracownicy stosowali 

się do procedur operacyjnych 
przewidzianych w D.V.R..

Menedżer, realizuje wytyczne pracodawcy, 
organizując i nadzorując działalność.

Osoba odpowiedzialna nadzoruje pracę i 
zapewnia realizację dyrektyw otrzymanych 
od pracodawcy i kierownika, sprawdzając 
prawidłowe ich  wykonanie przez 
pracowników.

RSPP Osoba w przedsiębiorstwie odpowie-
dzialna za  profilaktykę i ochronę.  Zazwyczaj 
jest nim pracodawca, ale może to być ze-
wnętrzny konsultant.

RLS / RLST Przedstawiciel pracowników ds 
bezpieczeństwa.  Reprezentuje pracowni-
ków we wszystkich sprawach dotyczących 
bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. 
Proponuje  pracodawcy  działania zapobie-
gawcze.

Przeciwpożarowy – Pracownik wyznaczony 
przez pracodawce do zwalczania pożarów, 
interweniuje w przypadku pożaru i egzekwu-
je procedury w sytuacjach awaryjnych. 

Pracownik wyznaczony przez pracodawce 
do udzielania pierwszej pomocy.

Lekarz posiadający odpowiednie kompeten-
cje, sprawdza stan zdrowia pracownika (je-
żeli pracownik jest narażony na zagrożenia 
dla zdrowia).

Pracownik 

Ma prawo: 
•	 Byc  poinformowany o zagrożeniach w 

firmie (patrz wykres poniżej). 
•	 Być przeszkolony w zakresię ryzyka na 

stanowisku pracy.
•	 być wyposażony w sprzęt ochrony 

osobistej (PPE) wymagany do pracy. 
•	 Znać procedury przeciwpożarowe oraz 

pierwszej pomocy przewidziane przez 
pracodawcę.

•	 Znać schemat organizacji bezpieczeństwa. 

Ma obowiązek: 
•	 Stosować środki ochrony osobistej 

przewidziane i dostarczone  przez 
pracodawcę. 

•	 Stosować w praktyce  instrukcje obsługi 
dostarczone przez pracodawcę.

•	 Zgłaszać wszelkie problemy dotyczące 
bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

•	 Unikać ryzykownych zachowań, które 
przynoszą szkodę dla siebie lub innych.
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ZAGROZENIA W ROLNICTWIE PODCZAS PRZYCINANIA I W ZBIORACH

Mikroklimat i Wystawienie 
na słońce

Co może 
spowodować? Co należy robić? 

Podczas operacji przycinania i 
podczas zbioròw pracownik może 
się zetknąć z niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi, pracując 
w miejscach  ciepłych / zimnych, 
z wysoką wilgotnością powietrza 
i / lub na wietrze. Jest możliwe, 
że pracownik bedzie narażony na 
działanie promieni słonecznych 
w centralnych momentach dnia, 
kiedy słońce jest najsilniejsze.

o	Odwodnienie 

o	Udar cieplny 

o	Odmrożenie 

o	Wstrząs  
narządów     
wewnętrznych 

o	Uszkodzenia 
skóry 
(podrażnienia, 
oparzenia 
słoneczne) 

o	Uszkodzenia 
oczu 

	Pić wodę stale przez cały dzień, 
nawadniając organizm.

	Podczas cieplejszych miesięcy 
należy odpoczywać w cieniu, 
a w zimnych miesiącach  - 
odpoczywać w cieple, robiąc 
przerwy przewidziane przez 
pracodawcę.

	Oslaniać głowę, szyję i ramiona 
kapeluszem  z szerokim rondem 
wykonanym z tkaniny odpornej 
na promieniowanie UV. 

	Gdy jest to potrzebne - chronić 
oczy.  

	Nosić odpowiednią odzież 
(patrz rozdzial na temat 
odpowiedniego ubrania) 

Narażone części ciała 

Całe ciało ( ròwniez narządy 
wewnętrzne), oczy 
Głowa 
Szyja
Ramiona
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ZAGROZENIA W ROLNICTWIE PODCZAS  PRZYCINANIA I W ZBIORACH

Ręczne przemieszczanie 
ciężarów 

Co może 
spowodować? Co należy robić? 

Pracownicy, stosownie do 
swych zadań, muszą gromadzić 
i przenosić kosze / wiadra / 
skrzynki / opakowania lub 
materiały. 

o	Ból kończyn 
i rąk 

o	Uraz mięśni 

o	Problemy z 
kręgosłupem

o	Problemy ze 
stopami

	Używać dostępny sprzęt (np. 
taczki) 

	Zmniejszyć do minimum masę  
przenoszonego materiału 

	Zmniejszyć do minimum liczbę  
transportowanych jednocześnie 
opakowan

	Podczas transportu ładunek 
musi być zawsze dobrze 
wyważony i rozmieszczony

	Należy zginać nogi, a nie plecy 

	Należy unikać skręcania tułowia 
podczas przenoszenia cięzaròw

	Należy trzymać ładunek blisko 
ciala

	Przed przeniesieniem ładunku 
należy sprawdzić, czy na drodze 
nie ma przeszkód.

Narażone części ciała 

Nogi
Stopy
Plecy
Ramiona
Dłonie
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ZAGROZENIA W ROLNICTWIE PODCZAS  PRZYCINANIA I W ZBIORACH

Powtarzające się ruchy  i 
przeciążenie kończyn górnych

Co może 
spowodować? Co należy robić? 

W pracy przy zbiorach i 
przycinaniu robotnik wykonuje 
powtarzalne ruchy kończyn 
górnych przy użyciu nożyczek 
lub po prostu ręcznie zbierając 
produkt. 

o	 Zapalenie 
ścięgien

o	 Problemy z 
kręgosłupem

o	Choroby 
mięśni kończyn 
górnych

	Sprawdzać stan techniczny / stan 
zużycia sprzętu podręcznego

	Używać  narzędzi z odpowiednim 
uchwytem 

	Używać podręcznych nożyczek  
ze sprężyną powrotną 

	Robić przerwy zgodnie ze 
wskazòwkami pracodawcyNarażone części ciała

Ręka
łokiec 
Nadgarstek 
Ramiona 
Plecy

6

PAUZA



ZAGROZENIA W ROLNICTWIE PODCZAS  PRZYCINANIA I W ZBIORACH

Nieprawidłowa postawa ciała Co może 
spowodować? Co należy robić?

Podczas zbioròw i przycinania 
pracownik  rolny  może  przez 
dłuższy czas przyjmować 
nieprawidłową postawę ciała.
(Ręce powyżej linii barków, 
przez dłuższy czas przykucnięty 
lub na stojąco, nieprawidłowe 
zginanie kolan) 

o	Problemy z 
kręgosłupem

o	Choroby mięśni 
i szkieletu

	Zachowywać wygodną pozycję, 
która nie powoduje bólu. 

	Nie pozostawać  długo w tej 
samej pozycji.

	Przestrzegać przerw pracy 
przewidzianych przez 
pracodawcę

Narażone części ciała 

Kolana 
Plecy
Ręka
Ramiona
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ZAGROZENIA W ROLNICTWIE PODCZAS  PRZYCINANIA I W ZBIORACH

Ryzyko mechaniczne / 
Oparzenia

Co może 
spowodować? Co należy robić? 

Zbieracze i przycinający podczas 
pracy mogą miec kontakt z 
roślinnością. Podczas  używania 
sprzętu ręcznego, mogą nastąpić 
wyziewy roslinne.
Robotnicy rolni mogą się  ślizgać  po 
ziemi lub przypadkowo uderzać się  
o znajdujące się  w miejscu pracy  
materiały, sprzęt i urządzenia. 
Ruch maszyn rolniczych naraża 
pracownikòw na ryzyko zmiażdżenia 
stóp. 

o	 Skaleczenia

o	 Zwichnięcia

o	 Złamania 

o	Otarcia  

o	 Zmiażdżenia

o	Poparzenia 
wskutek 
kontaktu z 
rozgrzanymi 
częściami 
maszyn i 
urządzeń

	Stosować rękawice (patrz 
rozdział DPI) 

	Stosować okulary (patrz punkt 
DPI) 

	Buty robocze (patrz rozdział 
DPI) 

	Zchowywać podczas pracy 
odległośc od kolegów 

	Zachowywać odległośc od 
sprzętòw

	Nie należy używać maszyn lub 
urządzeń, do obsługi ktòrych 
przewidziane jest specjalne 
szkolenie 

	Używać futeralu do nożyczek i 
nie umieszczać ich w kieszeni

Narażone części ciała

Głowa 
Oczy 
Tułòw 
Ramiona, ręce 
Nogi, stopy
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Ryzyko mechaniczne / 
Oparzenia

Co może 
spowodować? Co należy robić? 

Zbieracze i przycinający podczas 
pracy mogą miec kontakt z 
roślinnością. Podczas  używania 
sprzętu ręcznego, mogą nastąpić 
wyziewy roslinne.
Robotnicy rolni mogą się  ślizgać  po 
ziemi lub przypadkowo uderzać się  
o znajdujące się  w miejscu pracy  
materiały, sprzęt i urządzenia. 
Ruch maszyn rolniczych naraża 
pracownikòw na ryzyko zmiażdżenia 
stóp. 

o	 Skaleczenia

o	 Zwichnięcia

o	 Złamania 

o	Otarcia  

o	 Zmiażdżenia

o	Poparzenia 
wskutek 
kontaktu z 
rozgrzanymi 
częściami 
maszyn i 
urządzeń

	Stosować rękawice (patrz 
rozdział DPI) 

	Stosować okulary (patrz punkt 
DPI) 

	Buty robocze (patrz rozdział 
DPI) 

	Zchowywać podczas pracy 
odległośc od kolegów 

	Zachowywać odległośc od 
sprzętòw

	Nie należy używać maszyn lub 
urządzeń, do obsługi ktòrych 
przewidziane jest specjalne 
szkolenie 

	Używać futeralu do nożyczek i 
nie umieszczać ich w kieszeni

Narażone części ciała

Głowa 
Oczy 
Tułòw 
Ramiona, ręce 
Nogi, stopy
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ZAGROZENIA W ROLNICTWIE PODCZAS  PRZYCINANIA I W ZBIORACH

Ryzyko biologiczne
Co może 
spowodować?

Co należy robić? 

Podczas pracy możliwy jest 
kontakt (nawet nieświadomy) z: 
•	 Owadami, zwierzętami i 

ich wydzielinami 
•	 Plesniami
•	 Materiałem  skażonym 
•	 Zarazkami tężca

o	Choroby 
zakaźne 

o	Alergie

o	Choroby układu 
oddechowego 

o	Tężec

	Dokonywać szczepień  przeciw 
tężcowi 

	Utrzymywać właściwą higienę 
osobistą

	Nosić odpowiednią odzież 
(patrz rozdział o odpowiednim 
ubraniu) 

	Nosić zakryte buty  lub kalosze 
(patrz punkt DPI) 

	Nosić rękawiczki  (patrz punkt 
DPI)

Narażone części ciała 

Oczy 
Usta 
Nos 
Ręce 
Stopy 
Skóra 
Narządy wewnętrzne



SPRZET UZYWANY PRZEZ  PRACOWNIKA ROLNEGO W CZASIE 
ZBIOROW / PRZYCINANIA 

DRABINA

Podczas zbioru, przycinania, itp. .., pracownik ustawia drabine zawsze czołowo względem 
drzewa, aby uniknąć poślizgu i upadkòw. Przed użyciem drabiny należy sprawdzić: 
•	 Obecność oznakowania UNI EN 131, 
•	 Stan narzędzia, 
•	 Czy oparcie i szczeble są antypoślizgowe, 
•	 Czy zawsze drabina jest zakotwiczona lub przytrzymywana przez współpracownika. 
•	 Aby wystawała co najmniej jeden metr nad poziomem, na ktòrym się stoi.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa należy unikać wejścia na trzy ostatnie szczeble.
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SPRZET UZYWANY PRZEZ  PRACOWNIKA ROLNEGO W CZASIE 
ZBIOROW /PRZYCINANIA 

NOŻYCE RĘCZNE, ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE

Ryzyko związane z użyciem nożyc ręcznych, elektrycznych lub pneumatycznych jest 
następujące: 

•	 Skaleczenia
•	 Potknięcia/upadki  z powodu zaplątania w przewody zasilające
•	 Powtarzające się ruchy kończyn górnych 
•	 Nieprawidłowa pozycja ciała. 

W pracy przycinania i zbioru owoców, pracownik musi:

•	 Upewnić się, że nożyce są w dobrym stanie. 
•	 Sprawdzić, czy  istnieje osłona w razie obecności  człowieka ( aby uniknąć  przypadkowego 

uruchomienia). 
•	 Nosić okulary ochronne i rękawice (patrz punkt DPI).
•	 Używać kołowrotka lub ułozyć kable tak, aby uniknąć  zaplątania się. 
•	 Odsunąć się od innych pracowników.
•	 Narzędzia przechowywać w odpowiednim futerale lub osłonie zamkniętej, w każdym razie  

w bezpiecznym miejscu, a nie w kieszeni; 
•	 Należy przewidzieć przerwy, zgodnie ze wskazaniami pracodawcy, aby odpoczęły ręce, 

ramiona i nadgarstki.
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SPRZET UZYWANY PRZEZ  PRACOWNIKA ROLNEGO W CZASIE 
ZBIOROW /PRZYCINANIA

WÒZEK DO ZBIERANIA OWOCÒW TRZEPAK

W trakcie zbioròw przy uzyciu wòzka należy  
pamiętać aby nie uszkodzić osłon, trzeba 
stosować się do wskazòwek kierowcy, 
nigdy nie wychylać się z wòzka  i zachować 
srodki bezpieczeństwa, gdy jest on w ruchu, 
używając odpowiednich uchwytów. Wysiadać 
tylko wtedy, gdy pojazd jest zatrzymany, a 
następnie zachowywać bezpieczną odległość 
od innych pracownikòw.

Przy zbiorze oliwek, pracownik używa 
trzepaka. Zastosowanie tego urządzenia 
naraża na wstrząsy oraz nieodpowiednią 
pozycję ciala. Może to spowodować 
przeciążenie kończyn górnych i uszkodzenia 
mięśni szkieletowych, takie jak bóle pleców, 
rwa kulszowa i bóle krzyża, barku, łokcia. 
Aby temu zapobiec trzeba robić przerwy 
wskazane przez pracodawcę oraz wymieniać 
się z personelem pracującym przy - 
uzywanych do zbioru oliwek  -  siatkach.
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ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ D.P.I.

BUTY ZAPOBIEGAJACE WYPADKOM 

W pracy przy  zbiorach i w pracach 
ogrodniczych, pracownicy , na polecenie 
pracodawcy, noszą buty i kalosze z

podeszwą antypoślizgowa, odpowiednie do 
warunków atmosferycznych i terenowych. Ta-
kie buty muszą mieć wzmocniony czubek, aby 
chronic przed niebezpieczeństwem rozcięcia i 
zgniecenia, w przypadku przejazdu pojazdów i 
/ lub ruchu załadunku .
Z powodu zagrożeń związanych z pracą przy zbio-
rach używa się prostych butów,  z Certyfikatem 
“CE”, sklasyfikowanych co najmniej jako “SB”.

OKULARY OCHRONNE

Pracownicy zaangażowani przy  zbiorach 
lub przy pracach ogrodniczych,  muszą 
nosić, na polecenie pracodawcy,

okulary, które chronią przed czynnikami fizycz-
nymi (slonce) i czynnikami mechanicznymi 
(wyziewy materiałów, kontakt z roślinnością). 
Okulary ochronne powinny być oznaczone 
zaròwno na soczewkach, jak i na oprawce 
oznakowaniem “CE”. 
Przykład oznaczenia soczewki: 
  

5=  Ochrona jasna 
(2 lub 3 = ochrona przed UV 
5 lub 6 = ochrona przeciwsłoneczna)
  
1= Klasa optyczna 
(1 = ciągłe używanie 
3 = używanie okazjonalne)
  
F = Klasa odporności o niskiej 
energii (jest to stopień ochrony  dla 
pracownika przy zbiorach i przy 
przycinaniu).

W przypadku pracy w warunkach słabej wi-
doczności, należy stosować okulary o zmien-
nych kolorach, na przykład z żółtą soczewką.

RĘKAWICE

Podczas pracy w rolnictwie niezbędne 
są rękawice - do ochrony przed skale-
czeniami, zgnieceniami, obtarciami

i zabrudzeniami. Do każdego rodzaju pracy uży-
wa się różnych rękawic; obowiązkiem praco-
dawcy jest wskazać pracownikowi odpowiedni 
rodzaj rękawic, które mogą byc wykorzystane.
Klasyfikacja rękawic 
Ochrona przed zagrożeniami 
mechanicznymi - symbol 
4-cyfrowy 
•	 Ścieranie                                od 0 do 4
•	 Skaleczenia tnące ostrzem  od 0 do 5
•	 Rozerwanie                            od 0 do 4
•	 Przedziurawienie                  od 0 do 4 

Ze względu na ryzyko związane z pracą przy 
zbiorach, uzywać rękawic 4141.
Ze względu na ryzyko związane z pracą przy 
przycinaniu (w pracach ogrodniczych) 
uzywać rękawic  4341. 

W przypadku pracy w miesiącach zimowych 
uzywać rękawiczek, które chronią przed zim-
nem -  symbol 3-cyfrowy
•	 Zimno Konwekcyjne  od 0 do 4
•	 Zimno przy dotyku  od 0 do 5 
•	 Nieprzepuszczalność wody od 0 do 1

Ze względu na ryzyko związane z pracą przy 
przycinaniu zimą, używać  zimowych rękawic 
ogrodniczych  x2x 

Do pracy w kontakcie z materiałem 
biologicznym używać rękawic z symbolem

ODPOWIEDNIA ODZIEŻ

Należy ubierać się warstwowo („na cebul-
kę”), aby łatwo dostosować się do warun-
ków atmosferycznych, które mogą

zmieniać się w trakcie dnia. 
Do pracy przy  zbiorach  i przycinaniu należy 
wybierać ubrania z długimi rękawami i długie 
spodnie, aby chronić ręce i nogi od otarć, ran i 
ukąszeń owadòw.
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AGRI.BI.AGRI.BI.

www.agribi.verona.it

AGRI.BI.AGRI.BI.

Dwustronna Agencja Rolnictwa w Weronie została 

powołana na mocy układu zbiorowego pomiędzy 

organizacjami pracodawców i pracowników w sek-

torze rolnym, w prowincji Werona: Werona Con-

fagricultura, Wojwòdzka Federacja Coldiretti, CIA, 

Make-CISL, CGIL Flai i Uila- UIL.

AGRI.BI. ma na celu integrację opieki prawnej, w

przypadku choroby lub wypadku pracowników rol-

nych, zapewnienie wsparcia na rzecz dochodòw 

pracownikòw rolnych, promowanie działań w celu 

poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy w pro-

wincji Werona, a także promowanie szkoleń dla pra-

cowników i przedsiębiorstw sektora rolnego.


