
Gospodarstwo rolne z województwa świętokrzyskiego jest przykładem jak można 
tworzyć bezpieczne miejsca pracy w rolnictwie. 

 

Laureatem Nagrody Specjalnej Głównego Inspektora Pracy za stosowanie 
innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym,  
w tegorocznym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne został Tomasz 
Szczęsny, 34-letni rolnik, magister zarządzania w agrobiznesie Wydziału Ekonomicznego 
SGGW w Warszawie. Nagrodzone gospodarstwo rolne znajduje się w miejscowości Złota w 
powiecie pińczowskim w województwie świętokrzyskim. Nastawione jest przede wszystkim  
na produkcję trzody chlewnej. Stado podstawowe to 700 macior, od których udaje się 
odchować  około 20 tysięcy prosiąt rocznie. Teren powierzchni użytków rolnych wynosi 150 
ha. Gospodarstwo ma charakter rodzinny. Pracują w nim oprócz pana Tomasza, żona 
Magdalena, mama i siostra oraz zatrudnionych jest na umowę o pracę pięciu pracowników 
rolnych. 

 

Nagrodzone gospodarstwo ma wydzieloną część mieszkalną z miejscem do wypoczynku  
i oddzielną część gospodarczą. 

Sprawność urządzeń, nowoczesny park maszynowy (najstarsze maszyny mają nie więcej niż 
8 lat), dbałość o stan instalacji elektrycznych, osłonięte części ruchome wszystkich maszyn 
dają możliwość bezpiecznej pracy. Porządek w warsztacie, gdzie każde narzędzie ma swoje 
miejsce, sprawia że efektywnie wykonuje się wszelkie naprawy.  

 

Odpowiednio utwardzone place manewrowe dają możliwość sprawnego poruszania się  
po terenie gospodarstwa. 



Chlewni podzielona jest na cztery sektory: dla macior prośnych, dla macior luźnych, 
porodówkę i odchowalnię. Każdą z części urządzono inaczej, w zależności od potrzeb grupy 
wiekowej zwierząt, co znacząco wpływa na ich dobrostan. Wszystkie zwierzęta przebywają 
na podłodze rusztowej, dzięki czemu odchody samoczynnie gromadzą się w zbiornikach. 
Podział na sektory chlewni to również lepsza organizacja pracy oraz ułatwienie obsługi. 
Zadawanie paszy jest zmechanizowane poprzez zamontowany system z podajnikami 
sterowanymi komputerowo. W chlewni zainstalowano monitoring. W rezultacie wszystko co 
się tam dzieje, rolnik może sprawdzić na kilku monitorach u siebie w domu. Właściciel 
gospodarstwa rozwiązał również problem „przykrego” odoru. Zastosował nowoczesną 
technologię efektywnych mikroorganizmów, a zbiorniki na gnojowicę zostały przykryte. 

W gospodarstwie została przeprowadzona kontrola przez inspektora Państwowej 
Inspekcji Pracy, która jak powiedział właściciel przyniosła wymierne korzyści. Dzięki niej 
właściciel gospodarstwa zdał sobie sprawę na co należy zwrócić uwagę, by nie narażać 
zdrowia i życia zatrudnionych pracowników. Państwo Szczęsny są ubezpieczeni w KRUS,  
a ich pracownicy w ZUS. Nad bezpieczeństwem pracy pracowników czuwa dodatkowo 
zatrudniony inspektor bhp. Sprawami administracyjnymi gospodarstwa zajmuje się wzorowo 
żona pana Tomasza, Magdalena. Na bieżąco prowadzone są akta osobowe pracowników 
oraz ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.  

 

Rolnik pozytywnie odniósł się do zorganizowania przez Państwową Inspekcję Pracy strony  
z bazą gospodarstw rolnych do prowadzenia praktyk uczniowskich przez szkoły rolnicze. 

 Wyraził też zgodę na umieszczenie jego gospodarstwa w tej bazie. Gospodarstwo będą 
mogli zwiedzać uczniowie szkół rolniczych na tzw. wycieczkach instruktażowych bhp  
w gospodarstwie rolnym.  

Pan Tomasz Szczęsny mimo wielu obowiązków w gospodarstwie rolnym lubi posłuchać 
dobrej muzyki na koncertach rockowych. Przy wsparciu mamy i siostry, państwo Szczęsny 
znajdują czas na urlop wypoczynkowy i relaks.  

 

Opracowano na podstawie materiałów OIP w Kielcach 


