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Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięć Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu 
na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym na 2014 rok, realizacja zadań 
podejmowanych w pierwszym i drugim kwartale br. ukierunkowana została przede wszystkim 
na: 

 działalność szkoleniową w zakresie bhp rolników, uczniów kierunków rolniczych szkół 
ponadgimnazjalnych, oraz dzieci wiejskich, 

 organizację konkursów o tematyce bhp w rolnictwie, w tym ogólnokrajowego 
konkursu pn. „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, 

 przeprowadzenie wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych oraz wiosennych 
prac polowych i transportu rolniczego, 

 popularyzację zagadnień ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym. 
 

I. Działalność szkoleniowa i doradcza w zakresie bhp w rolnictwie 
indywidualnym  

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji działalności szkoleniowej, objęła ona 
wszystkie grupy odbiorców środowiska wiejskiego tj. rolników indywidualnych, w tym 
rolników przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe,  uczniów kierunków rolniczych szkół 
ponadgimnazjalnych oraz dzieci wiejskie. 

Z zaplanowanych na 2014 rok szkoleń przeprowadzono 104 szkolenia, wykłady i 
pogadanki, w których uczestniczyły w sumie 3495 osób (w roku 2013 zrealizowano także 
104 szkolenia z udziałem 3980 osób). 71 % wszystkich szkoleń miało miejsce w I i IV 
kwartale, kiedy to ich adresatami były wszystkie grupy odbiorców. 
Tematyka szkoleń dotyczyła: 

 najczęstszych nieprawidłowości i zagrożeń wypadkowych występujących przy pracy 
rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem upadków osób, 

 zagrożeń wynikających z obecności azbestu, głównie w materiale pokryciowym 
dachów, 

 czynników szkodliwych w środowisku pracy rolnika (hałas, wibracje, mikroklimat, 
zagrożenia biologiczne, choroby odzwierzęce), 

 zasad bhp przy obsłudze ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, w tym urządzeń 
poddozorowych, 

 zasad bezpieczeństwa przy obsłudze zwierząt, 
 zasad bhp przy pracach transportowych, 
 zasad bhp przy pracach na wysokości, 
 bezpiecznej pracy przy zabiegach ochrony roślin, 
 ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym, 
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 bezpieczeństwa dzieci na wsi w tym prac i czynności niebezpiecznych, jakich nie 
powinno się powierzać dzieciom do lat 16 w gospodarstwach rolnych. 
Ponadto podczas części szkoleń omawiano także zagadnienia dotyczące obciążeń 
układu mięśniowo-szkieletowego i zasad bezpiecznego dźwigania. 

 
W ocenie odbiorców szkoleń, prowadzone zajęcia były ciekawe, wzbogacały wiedzę 

wielu z nich, potrafiły dać nowe spojrzenie na szereg podejmowanych zagadnień. Jest to 
szczególnie istotne w przypadku grup młodych rolników, czy rolników przyjmujących 
uczniów na praktyki, którzy są otwarci na wiedzę, chcą zmieniać swoje gospodarstwa, 
unowocześniać je, uwzględniając przy tym wymagania istotne dla bezpieczeństwa. Z kolei 
dzieci często chciałyby obejrzeć film, czy slajdy z prezentacji raz jeszcze. Również 
nauczyciele wypowiadają się z uznaniem na temat prowadzonych dla uczniów zajęć, 
stwierdzając, że są one potrzebne i spełniają ważną funkcję edukacyjną.  

 
1. Szkolenia dla rolników 

W okresie dwunastu miesięcy 2014 r. przeprowadzono 28 szkoleń dla rolników, w 
których wzięło udział łącznie 951 osób, w tym 13 szkoleń dla 290 rolników przyjmujących 
uczniów na praktyki zawodowe 
 Wśród szkoleń w zakresie bhp w rolnictwie dla rolników indywidualnych dominowały 

szkolenia, które miały miejsce przy okazji zebrań wiejskich. Szkolenia te inicjowane 
były najczęściej przez sołtysów. Prowadzono je w oparciu o własne prezentacje 
multimedialne,  zawierające szereg przykładów z nieprawidłowościami i zagrożeniami 
jak też zasadami bhp przy wykonywaniu szeregu prac i czynności w gospodarstwie 
rolnym. Ta forma realizacji zajęć była pożądana, dobrze odbierana i oceniana przez 
rolników. Po zakończeniu szkoleń, opinia ich uczestników była jak najbardziej 
pozytywna. 

 Szkolenia dla rolników przyjmujących uczniów szkół rolniczych na praktyki zawodowe 
to kolejna grupa odbiorców naszych systemowych działań. W części szkół 
Wielkopolski, kształcących na kierunkach rolniczych prowadzone były już kolejny rok 
takie szkolenia. Odbywało się to we współpracy ze szkołami, które przeprowadzały 
nabór na szkolenia.  Udział w zajęciach był jednym z warunków jakie rolnik musiał 
spełnić, by uczeń (uczniowie) mogli taką praktykę odbyć w jego gospodarstwie. Na 
podkreślenie zasługuje to, iż tematyka dotyczy także czynników szkodliwych w 
rolniczym środowisku pracy (omawiane są skutki zdrowotne oraz możliwości 
przeciwdziałania oraz ograniczania szkodliwego wpływu dla zdrowia). 

Szkolenia dla wyżej wymienionych grup odbiorców przeprowadzono, wykorzystując własne 
prezentacje multimedialne. Rolnicy biorący udział w szkoleniach otrzymywali ulotki i broszury 
o tematyce bhp w rolnictwie wyd. PIP. 
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Przykłady szkoleń dla rolników:  
 W dniu 4 lutego 2014 r. przedstawiciel Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie 

Wielkopolskim przeprowadził wspólnie z inspektorem PT KRUS w Ostrowie Wlkp. 
szkolenie dla rolników przebywających na rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji Rolników w 
Jedlcu (pow. pleszewski). W szkoleniu uczestniczyło 86 rolników, których zapoznano z 
analizą przyczyn wypadków, jakim ulegli rolnicy. W czasie szkolenia omówiono także  
najczęstsze nieprawidłowości i zagrożenia przy pracy rolniczej, w tym zagrożenia 
związane z upadkami osób na płaskiej powierzchni, z drabin i schodów, w budynkach 
inwentarskich i gospodarczych, z ciągników i maszyn. Przedstawiono także okoliczności 
i przyczyny wybranych wypadków przy pracy rolniczej. Omówiono zasady 
bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac w gospodarstwie rolnym ze szczególnym 
uwzględnieniem prac na wysokości, czy obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. W czasie 
zajęć zwracano także uwagę na zasady bezpiecznego angażowania  dzieci do pomocy w 
pracach gospodarstwa rodzinnego. 

 Inspektorzy pracy z Oddziału w Pile przeprowadzili szkolenia pod nazwą „Bezpieczeństwo 
i ochrona kobiet i dzieci w rolnictwie” dla członkiń KGW Sławianowo (gmina Złotów) w dn. 
27 lutego 2014 r.  oraz  KGW Stawnica (gmina Złotów) w dniu 5 maja 2014 r. Szkolenie 
dla KGW Stawnica zostało przeprowadzone wspólnie z pracownikiem Placówki 
Terenowej KRUS w Złotowie. Szkolenia zostały przeprowadzone w formie prezentacji 
multimedialnych, obrazujących zagrożenia wypadkowe w rolnictwie – głównie dla kobiet i 
dzieci. Odbyły  się one z aktywnym udziałem uczestniczek. Prezentacje zostały poparte 
omówieniem okoliczności i przyczyn kilku wypadków z udziałem kobiet i dzieci. Wszystkim 
uczestniczkom szkoleń wydano materiały prewencyjne PIP. Łącznie w obu szkoleniach 
wzięło udział 38 kobiet rolniczek – członkiń KGW.  

 W dniu 24 marca 2014 r.  inspektor z oddziału leszczyńskiego przeprowadził szkolenie w 
zakresie bhp w gospodarstwie rolnym z rolnikami indywidualnymi w miejscowości Kunowo 
gmina Gostyń. W szkoleniu uczestniczyło 8 rolników indywidualnych.  

 W dniu 3 kwietnia 2014 r. przedstawiciel Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. przeprowadził 
wspólnie z inspektorem PT KRUS Ostrów Wlkp. szkolenie dla rolników przebywających 
na rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu. W czasie szkolenia, w którym 
wzięło udział 110 rolników, przebywających na rehabilitacji omówiono szereg 
najczęstszych nieprawidłowości i zagrożeń przy pracy rolniczej, w tym zagrożeń związane 
z obecnością azbestu w rolniczym środowisku pracy oraz przedstawiono okoliczności 
i przyczyny wybranych wypadków przy pracy rolniczej. Omówiono zasady 
bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac w gospodarstwie rolnym ze szczególnym 
uwzględnieniem tematyki związanej z zasadami bezpiecznej pracy na wysokości, 
bezpieczeństwem eksploatacji maszyn rolniczych w tym urządzeń poddozorowych oraz 
bezpieczeństwem w  okresie prac wiosennych. W czasie zajęć zwracano także uwagę na 
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zasady bezpiecznego angażowania  dzieci do pomocy w pracach gospodarstwa 
rodzinnego.  

 W dniu 4 czerwca 2014 r. przedstawiciel Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. przeprowadził 
wspólnie z inspektorem PT KRUS Ostrów Wlkp. kolejne szkolenie dla rolników 
przebywających na rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu. W czasie 
szkolenia, w którym wzięło udział 63 rolników przebywających na rehabilitacji omówiono 
szereg najczęstszych nieprawidłowości i zagrożeń przy pracy rolniczej, w tym zagrożeń 
związanych z obecnością azbestu w rolniczym środowisku pracy oraz przedstawiono 
okoliczności i przyczyny wybranych wypadków przy pracy rolniczej. Omówiono także 
zasady bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac w gospodarstwie rolnym ze 
szczególnym uwzględnieniem prac na wysokości, obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. 
W czasie zajęć zwracano także uwagę na zasady bezpiecznego angażowania  dzieci do 
pomocy w pracach gospodarstwa rodzinnego.  

 W dniu 17  czerwca 2014 r.  inspektor z oddziału leszczyńskiego przeprowadził kolejne  
szkolenie w zakresie bhp przy obsłudze kombajnów zbożowych rolników indywidualnych 
zorganizowane w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie. Szkolenie zostało 
przeprowadzone w ramach uzyskania przez rolników uprawnień kwalifikacyjnych 
operatorów kombajnów zbożowych. W szkoleniu uczestniczyło 22 rolników 
indywidualnych.  

 W dniu 18 czerwca 2014 r. inspektor z Oddziału konińskiego wspólnie z przedstawicielami  
PT KRUS w Koninie zorganizował szkolenie z zakresu bhp dotyczące zagadnień 
związanych z upadkami osób dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości 
Wilcza Kłoda gm. Wierzbinek. Szkolenie przeprowadzono w remizie, a uczestniczyło w 
nim 15 rolniczek – członkiń miejscowego koła. 

 W dniu 15 lipca 2014 r. inspektor pracy z Oddziału konińskiego przeprowadził szkolenie z 
zakresu bhp dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy podczas prac 
żniwnych dla sołtysów – rolników z terenu gminy Stare Miasto. W szkolenie uczestniczyło 
w nim 16 liderów wiejskich. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały wydawnictwa PIP o 
tematyce bhp w rolnictwie. 

 W dniu 18 września 2014 r. przedstawiciel Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. przeprowadził 
wspólnie z inspektorem PT KRUS Ostrów Wlkp. szkolenie dla rolników przebywających 
na rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu. W czasie szkolenia, w którym 
wzięło udział 104 rolników przebywających na rehabilitacji, omówiono najczęstsze 
nieprawidłowości i zagrożenia przy pracy rolniczej oraz przedstawiono okoliczności 
i przyczyny wybranych wypadków przy pracy rolniczej. Omówiono zasady 
bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac w gospodarstwie rolnym ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu jesiennego oraz zasady bezpiecznego udziału dzieci w pracach 
rodzinnego gospodarstwa rolnego. 
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 W dniu 9 października 2014 r. inspektor pracy z Oddziału konińskiego przeprowadził 
szkolenie z zakresu bhp dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy dla 
rolników – delegatów Wielkopolskiej Izby Rolniczej z powiatu konińskiego z udziałem 25 
osób. 

 W dniu 17 listopada 2014 r. przedstawiciel Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. przeprowadził 
wspólnie z inspektorem PT KRUS Ostrów Wlkp. kolejne szkolenie dla rolników 
przebywających na rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu. W szkoleniu 
uczestniczyło 110 rolników, których zapoznano z analizą przyczyn wypadków, jakim ulegli 
rolnicy. W czasie szkolenia omówiono także najczęstsze nieprawidłowości i zagrożenia 
przy pracy rolniczej, w tym zagrożenia związane z upadkami osób na płaskiej 
powierzchni, z drabin i schodów, w budynkach inwentarskich i gospodarczych, z 
ciągników i maszyn. Przedstawiono także okoliczności i przyczyny wybranych wypadków 
przy pracy rolniczej. Omówiono zasady bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac w] 
gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokości, czy obsługi 
maszyn i urządzeń rolniczych. W czasie zajęć zwracano także uwagę na bezpieczeństwo 
podczas prac w okresie jesienno-zimowym oraz zasady bezpiecznego udziału dzieci w 
pracach rodzinnego gospodarstwa rolnego. Zwrócono także uwagę na zagrożenia 
związane z obecnością azbestu w rolniczym środowisku pracy. 

 W dniu 20 listopada 2014 r. inspektorzy pracy z Oddziału w Pile przeprowadzili szkolenie 
dla 16 rolniczek - członkiń KGW w Fanianowie (gmina Łobżenica, powiat pilski), 
zorganizowane w miejscowej szkole podstawowej. Wiodącym tematem szkolenia była 
ochrona pracy kobiet i dzieci w gospodarstwie rolnym. 

 W dniu 12 grudnia 2014 r. inspektor pracy z Oddziału PIP w Lesznie przeprowadził 
wspólnie z inspektorem PT KRUS w Rawiczu szkolenie z zakresu bhp rolników 
indywidualnych - słuchaczy Zespołu Szkół Rolniczych dla dorosłych w Bojanowie w 
gminie Bojanowo. Tematem szkolenia z zakresu bhp było bezpieczeństwo pracy w 
obejściu i zagrodzie oraz podczas wykonywania prac polowych. Słuchaczy zapoznano z 
zagrożeniami występującymi podczas obsługi urządzeń elektrycznych, maszyn rolniczych 
oraz zwierząt. Szkolenia przeprowadzono w formie wykładu, prezentacji oraz filmu. W 
szkoleniu udział wzięło 41 słuchaczy 

 W dniu 12  grudnia 2014 r. przedstawiciel Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. uczestniczył 
wspólnie z inspektorem PT KRUS w Pleszewie w zebraniu wiejskim, w czasie którego 
przeprowadził szkolenie z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie dla rolników – 
mieszkańców sołectwa Pleszówka w gminie Gołuchów, w którym uczestniczyło 7 
rolników. W czasie szkolenia, omówiono najczęstsze nieprawidłowości i zagrożenia przy 
pracy rolniczej oraz przedstawiano okoliczności i przyczyny wybranych wypadków przy 
pracy ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy eksploatacji maszyn i urządzeń 
rolniczych. Omówiono także zasady bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac w 



 8

gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad bezpiecznego udziału dzieci w pracach 
rodzinnego gospodarstwa rolnego i bezpiecznej zabawy. Wszyscy uczestnicy szkoleń 
otrzymali materiały wydawnictwa PIP i KRUS, poświęcone bezpieczeństwu i higienie 
pracy, w tym karty bhp dotyczące dobrych praktyk związanych z pracami transportowymi, 
rozrzutnikiem, kombajnem, prasą, kosiarką i użytkowaniem wałów przegubowo-
teleskopowych. 

 Przykłady szkoleń dla rolników przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe:  
 W  lutym i na początku marca 2014 r. w szkołach ponadgimnazjalnych regionu 

południowej Wielkopolski, kształcących na kierunkach rolniczych odbyły się szkolenia z 
cyklu tematycznego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie dla rolników 
przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach (pierwsza część 
cyklu szkoleń miała miejsce w listopadzie i grudniu 2013 r.).  Szkolenia  z udziałem 
pracowników KRUS i PIP przeprowadzono w sześciu z ośmiu szkół regionu (Zespół Szkół 
nr 2 Ostrzeszów – 21.02.2014 r.;  Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych  CKU 
Marszew  - 25.02.2014 r.; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU Przygodzice – 
26.02.2014 r.; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Kępno – 27.02.2014 r.; Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych Koźmin Wlkp. – 28.02.2014 r. i Zespół Szkół im. St. 
Mikołajczyka w Opatówku – 14.03.2014 r.) i a wzięło w nich udział 121 rolników  w 6 
grupach.  
W czasie szkoleń przedstawiciel Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. 
przedstawił tematykę dotyczącą czynników szkodliwych występujących w  środowisku 
pracy rolnika. Omówiono źródła hałasu, wibracji, czy zapylenia występujące przy pracach 
w rolnictwie i ich skutki dla zdrowia. Przedstawiono także wyniki pomiarów m. in. 
natężenia hałasu i wibracji o działaniu ogólnym w czasie pracy ciągników zagregowanych 
z maszynami uprawowymi, natężenia hałasu i wibracji przenoszonych przez kończyny 
górne podczas cięcia drewna przy użyciu pilarki tarczowej, pilarki łańcuchowej spalinowej 
i podczas cięcia elementów metalowych przy użyciu szlifierki kątowej. Rolnicy i uczniowie 
zostali także zapoznani z działaniami profilaktycznymi możliwymi do podjęcia przez 
rolnika w celu ograniczenia bądź eliminacji ich szkodliwego wpływu na organizm.  
Ponadto zapoznał uczniów i rolników z regulacjami prawnymi dotyczącymi odbywania 
praktycznej nauki zawodu w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz dotyczącymi 
ochrony pracy młodocianych (omówił prace wzbronione i dozwolone młodocianym). 
Tematyka zajęć obejmowała także zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze zwierząt, zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym oraz 
bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.  

 W drugiej połowie listopada i na początku grudnia 2014 roku w szkołach 
ponadgimnazjalnych z terenu południowej Wielkopolski, kształcących na kierunkach 
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rolniczych miała miejsce  pierwsza część cyklu szkoleń dla rolników przyjmujących 
uczniów na praktyki zawodowe, poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny 
pracy w rolnictwie. Tematyka szkoleń prowadzonych przez przedstawicieli Oddziału 
Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. i placówek terenowych KRUS obejmowała: 
omówienie uregulowań prawnych związanych z odbywaniem praktycznej nauki zawodu, w 
tym praktyk zawodowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz prac 
wzbronionych młodocianym, klasyfikację czynników niebezpiecznych, szkodliwych i 
uciążliwych w rolniczym środowisku pracy, analizę wypadków przy pracy rolniczej, 
bezpieczeństwo pracy przy obsłudze ciągników rolniczych i przy użytkowaniu maszyn, 
urządzeń i narzędzi rolniczych. W 5 szkoleniach, które odbyły się: w dn. 18 .11. br. w 
Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach 
(pow. ostrowski), w dn. 19.11.2014 r. w Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w 
Marszewie (pow. pleszewski), w dn. 25.11.2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Koźminie Wielkopolskim (pow. krotoszyński), w dniu 27.11.2014 r. w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie (pow. kępiński) oraz w dn. 28.11.2014 r. w Zespole 
Szkół w Opatówku (pow. kaliski), w dn. 3.12.2014 r. ponownie w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim (pow. krotoszyński) oraz w dn. 4.12.2014 
r. w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie  wzięło w sumie udział 169 rolników. 

2. Szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących na kierunkach 
rolniczych  

W 2014 roku w szkołach ponadgimnazjalnych, kształcących na kierunkach rolniczych 
przeprowadzono 34 szkolenia, w których uczestniczyło 845 uczniów. Warto zwrócić uwagę 
na to, iż w części szkół szkolenia takie wpisały się już na stałe do kalendarza wspólnych 
działań podejmowanych w ramach działających komisji ds. bhp w rolnictwie indywidualnym. 
Wśród szeroko omawianej tematyki, były m. in. uregulowania prawne dotyczące praktycznej 
nauki zawodu w indywidualnych gospodarstwach rolnych, w tym prace wzbronione 
młodocianym, jak też czynniki szkodliwe w rolniczym środowisku pracy (hałas, wibracje, 
mikroklimat, pyły, zoonozy, azbest) z uwzględnieniem możliwości ograniczenia ich 
negatywnego oddziaływania na organizm. Jest to o tyle istotne z uwagi na fakt, iż w szkołach 
rolniczych już od wielu lat nie są realizowane zajęcia w ramach przedmiotu „bezpieczeństwo, 
higiena i prawo pracy”. 

 
Przykłady szkoleń dla uczniów szkół rolniczych: 
W lutym i marcu br. szkolenia takie odbyły się w szkołach ponadgimnazjalnych regionu 

południowej Wielkopolski, kształcących na kierunkach rolniczych, w których w drugiej 
połowie lutego rozpoczęto realizację drugiej części szkoleń z cyklu tematycznego z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie dla uczniów i rolników przyjmujących uczniów 
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na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach (pierwsza część miała miejsce w 
listopadzie i grudniu 2013 r.). Szkolenia z udziałem pracowników KRUS i PIP 
przeprowadzono we wszystkich ośmiu szkołach regionu (Zespół Szkół Przyrodniczo-
Biznesowych Tarce – 18.02.2014 r.; Zespół Szkół Nr 1 Lisków – 20.02.2014 r.; Zespół 
Szkół nr 2 Ostrzeszów – 21.02.2014 r.;  Zespół Szkół Przyrodniczo - Politechnicznych  CKU 
Marszew  - 25.02.2014 r.; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU Przygodzice – 
26.02.2014 r.; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Kępno – 27.02.2014 r.; Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Koźmin Wlkp. – 28.02.2014 r. i Zespół Szkół w Opatówku – 6.03.2014 
r.), a wzięło w nich udział 270 uczniów kierunków rolniczych w 11 grupach. 

W czasie szkoleń przedstawiciel Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. 
przedstawili tematykę, którą objęci byli rolnicy przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe, a 
która  została opisana  w części dotyczącej tych właśnie szkoleń.  

 W dniu 7 marca 2014 r. inspektor pracy z oddziału konińskiego przeprowadził szkolenie dla 
10 uczniów klasy IV technikum o profilu agrobiznes w Zespole Szkół Ekonomiczno - 
Usługowych w Żychlinie w gminie Stare Miasto. Przedmiotem szkolenia było bezpieczeństwo 
pracy w rolnictwie z uwagi na fakt, iż uczniowie wywodzą się ze środowiska wiejskiego i 
uczestniczą w pomocy w pracach rodzinnych gospodarstw rolnych. 

 W dniu 28 maja 2014 r. w ramach programu prewencyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”,  
pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wzięli udział w Drzwiach Otwartych, 
zorganizowanych wspólnie z Zespołem Szkół Rolniczych w Grzybnie. W imprezie wzięło 
udział około 200 uczestników, głównie młodzieży ponadgimnazjalnej z terenu powiatu 
śremskiego. Podczas imprezy odbyły się m.in.: warsztaty dla młodzieży, podczas których 
koordynator kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” Andrzej 
Zalewski przeprowadził zajęcia dla 3 grup młodzieży, w których uczestniczyło 56 uczniów 
kierunków rolniczych na temat wybranych zagadnień bhp w rolnictwie. 

 Podczas XVI Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach na stoisku Państwowej 
Inspekcji Pracy w dniu 19 września 2014 r. koordynator działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym w OIP  Andrzej Zalewski  przeprowadził 
szkolenia młodzieży ze szkół rolniczych pn. „Wypadki przy eksploatacji maszyn i urządzeń 
rolniczych” w których wzięło w sumie udział 68 uczniów z 6 szkół rolniczych z terenu 
Wielkopolski. 

 W październiku 2014 r. inspektor pracy Oddziału w Lesznie wspólnie z inspektorem KRUS 
Rawicz przeprowadził 4 szkolenia w zakresie bhp w gospodarstwie indywidualnym w 
szkołach kształcących na kierunkach rolniczych z udziałem w sumie 122 uczniów.. Szkolenia 
takie odbyły się w dn. 20.10. 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie z 
udziałem 11 uczniów, w dn. 21.10.2014 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu  z 
udziałem 27 uczniów, w dn. 23.10.2014 r. w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie 
z udziałem 42 uczniów oraz w dn. 27.10.2014 r. w Zespole Szkół  Przyrodniczo-
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Technicznych CKU w Bojanowie także z udziałem 42 uczniów. Szkolenia te poprzedzały 
rozgrywany od wielu lat czteroetapowy konkursu wiedzy o bhp w rolnictwie. Na szkoleniach 
tych omówiono zagadnienia związane z  bezpieczeństwem i higieną pracy podczas prac 
polowych oraz w obejściu i zagrodzie ze szczególnym uwzględnieniem pracy na maszynach 
rolniczych, na maszynach i urządzeniach zasilanych prądem elektrycznych, przy obsłudze 
zwierząt, podczas prac ze środkami ochrony roślin, ładu i porządku w obejściu i zagrodzie. 
Ponadto omawiano najczęściej występujące wypadki przy pracy i ich przyczyny. Uczestnicy 
szkoleń przygotowali się w ten sposób do pierwszego etapu 4-etapowego Konkursu "Wiedzy 
o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie Indywidualnym”. 

 Także w drugiej połowie listopada i na początku grudnia 2014 r. w szkołach 
ponadgimnazjalnych z terenu południowej Wielkopolski, kształcących na kierunkach 
rolniczych,  miała miejsce pierwsza część cyklu szkoleń  w roku szkolnym 2014/2015 dla 
uczniów kierunków rolniczych, poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy 
w rolnictwie.  bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. W 11 szkoleniach wzięło udział 
268 uczniów z 8 szkół rolniczych regionu. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia, o 
których jest mowa w punkcie dotyczącym szkoleń dla rolników przyjmujących uczniów na 
praktyki zawodowe. 

 W dniu 26 listopada 2014 r. inspektor pracy z oddziału w Koninie przeprowadził szkolenie z 
zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie dla 32  uczniów III klasy zasadniczej o kierunku 
operator pojazdów i maszyn rolniczych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie. 
Szkolenie zakończono sprawdzeniem wiedzy z zakresu prowadzonego szkolenia w ramach 
organizowanego przez Oddział PIP w Koninie wspólnie z ZSP w Zagórowie Konkursu 
„Bezpiecznie na Wsi”. 

 W dniu 12 grudniu 2014 r. w Zespole Szkół Techniczno-Ogólnokształcących we Wrześni 
inspektor pracy z sekcji w siedzibie OIP wspólnie z przedstawicielami PT KRUS we Wrześni 
przeprowadził szkolenie na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym 
dla  19 uczniów III klasy technikum rolniczego.  
3. Szkolenia – pogadanki dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów  
 

W 2014 roku prowadzono pogadanki dla dzieci wiejskich - uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych oraz na półkoloniach i koloniach, poświęcone bezpieczeństwu dzieci i 
młodzieży na wsi. W sumie zajęcia takie odbyły się dla 40 grup uczniów z udziałem w sumie 
1679 dzieci. Część zajęć była prowadzona z inicjatywy władz samorządowych oraz 
sołtysów. Zajęcia poświecone były bezpieczeństwu dzieci na wsi, ich bezpieczeństwu 
podczas zabawy oraz zasadom bezpiecznego udziału w pracach rodzinnego gospodarstwa 
wiejskiego. Zajęcia dla dzieci prowadzone w oparciu o własne prezentacje multimedialne i 
filmy edukacyjne dla dzieci i młodzieży wyd. PIP, cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
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szczególnie najmłodszej części odbiorców. Uczestniczące w zajęciach dzieci odpowiadały 
na wiele pytań związanych z ich udziałem w pomocy dorosłym w różnych pracach w 
gospodarstwie, jak też  wykonywały zadania związane m. in. z prawidłowym oznakowaniem 
miejsc niebezpiecznych w gospodarstwie. Dzieci  otrzymywały książeczki poświęcone 
omawianej tematyce wyd. PIP „Przygoda na wsi. Zobacz co ci zagraża” i „Bądź bezpieczny 
w gospodarstwie”, a młodzież poradniki „Bezpiecznie na wsi”. Także te książeczki, jak i listy 
kontrolne – bezpieczeństwo dzieci na wsi oraz gry planszowe „Bezpieczne wakacje” 
przekazywano  nauczycielom - wychowawcom do wykorzystania w pracy dydaktyczno-
wychowawczej szkoły.  

Przykłady szkoleń dla dzieci wiejskich: 
 W dniu 22 stycznia 2014 r. przedstawiciel Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. przeprowadził 

zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej Filialnej w Świecy w gminie Odolanów. W 
czasie pogadanek dla 2 grup dzieci z klas 0 - 3, w których uczestniczyło w sumie 36 
uczniów omówiono podstawowe zasady bezpieczeństwa dzieci w czasie różnego 
rodzaju zabaw i pomocy dorosłym  przy pracach na terenie gospodarstwa rolnego. 
Uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne poświecone tej tematyce.. Dzieci otrzymały 
książeczki „Bądź bezpieczny w gospodarstwie”, a także gadżety kampanii „Szanuj życie! 
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” jakimi były opaski odblaskowe. 
Nauczycielom przekazano gry planszowe „Bezpieczne lato” i listy kontrolne 
„Bezpieczeństwo dzieci na wsi” do przekazania rodzicom.  

 W  marcu 2014 r. na terenie działania Oddziału Leszno przeprowadzono 5 pogadanek 
dla 310 uczniów szkół podstawowych. I tak:  
 w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w gminie Poniec; w dniu 20 marca 2014 r. dla  

51 uczniów klas 0- 6;  w Szkole Podstawowej w Ciołkowie w gminie Krobia także w dniu 20 marca 2014 r. 
dla  28 uczniów klas 0- 6;  w Szkole Podstawowej w Daleszynie w gminie Gostyń dla grupy 78 uczniów klas 1 – 
3 i grupy 39 uczniów klas 4 – 6;  w Szkole Podstawowej w Szalejewie w gminie Piaski rolnym dla  114 uczniów klas 0 
– 6.  

 Podobnie na terenie działania Oddziału Konin w marcu 2014 r. przeprowadzono 
wspólnie z przedstawicielami KRUS 3 pogadanki dla  272 uczniów szkół podstawowych. 
I tak:  
 w Szkole Podstawowej w Wąsoszach w gminie Ślesin w dn. 21 marca 2014 r. dla 126 

dzieci z klas 0 – 6.  w Szkole Podstawowej w Dębówce w gminie Wilczyn w dn. 26 marca 2014 r.  z 
udziałem  76 dzieci;   w Szkole Podstawowej w Zaryniu w gminie Wierzbinek w dn. 27 marca 2014 r.  z 
udziałem  70 dzieci z klas 0 – 6.   Także na terenie działania Oddziału Piła w br. przeprowadzono 9 pogadanek na temat 

bezpiecznych zachowań na terenie gospodarstwa dla  367 uczniów szkół 
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podstawowych. Inspektorzy pracy prowadzący zajęcia omawiali najczęstsze 
zagrożenia z jakimi mogą spotkać się dzieci nie tylko w gospodarstwie rolnym ale 
także w drodze do szkoły. Szczegółowo omawiano wykaz prac, jakich nie mogą 
wykonywać w gospodarstwie dzieci do lat 16. I tak zajęcia takie odbyły się: 
 w Szkole Podstawowej w Skórce w gminie Krajenka w dniu 28 lutego 2014 r. z 

udziałem 29 dzieci z klasy 1;  w Szkole Podstawowej w Skórce w gminie Krajenka w dniu 21 marca 2014 r. z 
udziałem 18 dzieci z klasy 3;  w Szkole Podstawowej w Dolniku w gminie Krajenka w dniu 5 maja 2014 r. z 
udziałem 20 dzieci z klas 1 - 3;  w Szkole Podstawowej w Głubczynie w gminie Krajenka w dniu 5 maja 2014 r. z udziałem 17 dzieci z klas 1 - 3;  w Szkole Podstawowej w Szydłowie w gminie Szydłowo w dniu 6 czerwca 
2014 r. z udziałem 41 dzieci z klas pierwszych;  w Szkole Podstawowej w Krajence  w gminie Krajenka w dniu 13 czerwca 
2014 r. dla 4 grup z udziałem 242 dzieci. 

 
 W maju i czerwcu 2014 r. przeprowadzono kolejne zajęcia dla dzieci ze szkół wiejskich: 

 W dniu 27 maja 2014 r. na zaproszenie sołtysa wsi Łęka Mroczeńska przedstawiciel 
Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. przeprowadził zajęcia dla uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej w powiecie kępińskim. W czasie pogadanek dla 2 grup dzieci z klas 1 – 3 i 4  – 6, w których uczestniczyło w sumie 131 uczniów omówiono podstawowe 
zasady bezpieczeństwa dzieci w czasie różnego rodzaju zabaw i pomocy dorosłym  przy pracach na terenie gospodarstwa rolnego. Uczniowie mieli okazję obejrzeć filmy 
edukacyjne wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. Dzieci z klas młodszych otrzymały książeczki „Przygoda na wsi. Zobacz co ci zagraża”, a dzieci z klas 
starszych poradniki „Bezpiecznie na wsi”. Nauczycielom przekazano także płyty DVD z filmami  edukacyjnymi wyd. PIP i listy kontrolne „Bezpieczeństwo dzieci na wsi”.  W dniu 15 maja 2014 r. inspektor z oddziału leszczyńskiego przeprowadził  zajęcia na 
temat bezpiecznego udziału dzieci i młodzieży w pracach rodzinnego gospodarstwa   rolnego dla 25 uczniów Gimnazjum  w Bodzewie  w gminie Piaski.  W lipcu i sierpniu 2014 r. kontynuowano edukację najmłodszych dzieci, które były 

uczestnikami półkolonii i kolonii: 
 W dniu 17 lipca 2014 r. przedstawiciel Oddziału PIP w Ostrowie Wielkopolskim 

przeprowadził wspólnie z inspektorem PT KRUS Ostrów Wlkp. zajęcia dla uczestników kolonii rehabilitacyjnej w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu w 
powiecie pleszewskim. W zajęciach dla 3 grup dzieci wzięło w sumie udział 129 uczestników pierwszego turnusu.   W dniu 29 i 31 lipca 2014 r. w trzech placówkach oświatowych na terenie gminy 
Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim odbyły się zajęcia dla 49 dzieci wiejskich biorących udział w półkoloniach organizowanych od kilku lat w okresie trwania żniw 
przez samorząd gminny. Zajęcia dla dzieci w szkołach w Rozdrażewie, Dąbrowie  oraz Dzielicach prowadził przedstawiciel oddziału ostrowskiego inspekcji pracy. 
Tematyka zajęć obejmowała bezpieczeństwo dzieciaków na wsi, zarówno podczas różnego rodzaju zabaw, jak i pomocy dorosłym w pracach w rodzinnym gospodarstwie wiejskim.   W dniu 6 sierpnia 2014 r. odbyły się kolejne zajęcia dla uczestników drugiego turnusu półkolonii w szkole w Rozdrażewie, a uczestniczyło w nich 22 dzieci.  W dniu 7 sierpnia br. miały miejsce kolejne w czasie wakacji zajęcia dla uczestników kolonii rehabilitacyjnej w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu w powiecie 
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pleszewskim. W zajęciach dla 3 grup dzieci wzięło w sumie udział 122 uczestników 
drugiego turnusu.  W dniu 18 sierpnia 2014 r. inspektor pracy z Oddziału Leszno wspólnie z 
przedstawicielem PT KRUS Gostyń przeprowadził szkolenie  w zakresie bhp dla  30 uczestników półkolonii w Śmiłowie (gm. Poniec).   Kolejne zajęcia dla uczestników półkolonii odbyły się w dniu 20 sierpnia br. dla 12 uczestników półkolonii w miejscowości Rokosowo także w gminie Poniec.   W dniach 1, 2 i 17 października 2014 r. inspektor pracy z Oddziału w Pile przeprowadziła 

cykl pogadanek na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na wsi oraz w szkołach 
podstawowych w Kleszczynie i Skórce. W zajęciach wzięło udział 99 uczniów w trzech  
grupach. W trakcie pogadanek prowadząca zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa 
płynące z pracy dzieci w gospodarstwie rolnym i omówiła szczególne zagrożenia 
wynikające z niewłaściwego zachowania dzieci w szkole, na placu zabaw oraz w drodze 
do domu. Głównym celem zajęć było propagowanie zasad bezpiecznego zachowania się 
dzieci na wsi oraz w szkole, unikanie zagrożeń. Po każdych zajęciach dzieci brały udział 
w konkursach plastycznych poświęconej omawianej tematyce.. 

 Także w październiku 2014 r. na terenie działania Oddziału Leszno przeprowadzono  
pogadanki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. I tak:  
 w Szkole Podstawowej w Bułakowie (gm. Pogorzela) w dn. 7 listopada 2014 r. dla  

grupy z udziałem 27 dzieci;   w Szkole Podstawowej w Nowym Belęcinie (gm. Krzemieniewo) w dn. 13 listopada  
2014 r. z udziałem 28 dzieci;   i w Gimnazjum w Nowym Bolęcinie (gm. Krzemieniewo) w dn. 13 listopada  2014 r. z 
udziałem 20 dzieci.   W czasie zajęć omówiono zagrożenia występujące w obejściu i zagrodzie, podczas, gier 

i zabaw oraz kąpieli. Uczestnicy pogadanek mieli okazję obejrzeć film na temat zasad 
bezpieczeństwa podczas prac na terenie gospodarstwa oraz bezpieczeństwa 
związanego ze spędzaniem czasu wolnego podczas gier i zabaw. 

 
4. Szkolenia dla innych podmiotów 

W 2014 roku przeprowadzono także  2 szkolenia dla innych podmiotów, w których 
uczestniczyło 20 osób, a byli to kierownicy szkolenia praktycznego ze szkół rolniczych 
południowej Wielkopolski oraz działacze związkowi – pracownicy zakładów branży rolnej z 
Wielkopolski. 

Przykłady szkoleń dla innych osób: 
 W dniu 19 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Przygodzicach odbyła się konferencja dla kierowników szkolenia 
praktycznego ze szkół ponadgimnazjalnych regionu kształcących na kierunkach 
rolniczych zorganizowana przez Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie 
Wielkopolskim i Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
Tematyka konferencji dotyczyła bezpieczeństwa uczniów podczas odbywania praktyk 
zawodowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Koordynator tematu 106P na 
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terenie OIP Poznań Andrzej Zalewski zapoznał uczestników konferencji z założeniami 
kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, której głównym 
celem jest dążenie do ograniczania ryzyka wypadkowego oraz poprawy ochrony zdrowia 
wśród rolników i członków ich rodzin, a także uczniów szkół rolniczych. Ponadto omówił 
regulacje prawne dotyczące odbywania praktycznej nauki zawodu, w tym w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz dotyczące ochrony pracy młodocianych. 
Przedstawił także najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas wizytacji 
gospodarstw, w których uczniowie odbywali praktyki zawodowe i ich wpływ na 
bezpieczeństwo i zdrowie uczniów. Inspektorzy KRUS przedstawili analizę przyczyn 
wybranych wypadków przy pracy w rolnictwie do jakich doszło w regionie. Po dyskusji 
zaproponowane zostały wnioski i możliwe do zastosowania działania profilaktyczne 
służące poprawie stanu bezpieczeństwa w gospodarstwach, w których uczniowie 
odbywać będą praktyki zawodowe. Konferencja była także okazją do omówienia 
propozycji zmian regulaminowych regionalnego konkursu wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie dla uczniów kierunków rolniczych szkół 
ponadgimnazjalnych. Uczestniczący w konferencji kierownicy szkolenia praktycznego 
otrzymali materiały wydawnictwa PIP i KRUS w tym banery kampanii „Szanuj życie! 
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, płyty DVD „Bezpieczna praca w 
gospodarstwie rolnym”, broszury (informatory ABC BHP, Bezpieczeństwo użytkowania 
maszyn), i ulotki (Rolnik zawód niebezpieczny, Bezpieczna obsługa zwierząt, Dźwigaj 
bezpiecznie, Azbest, Sianokiszonki) oraz listy kontrolne. 

 W dniu 19 września 2014 r. na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy podczas AGRO 
SHOW koordynator działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie 
indywidualnym w OIP  Andrzej Zalewski  przeprowadził szkolenie dla grupy związkowców 
– pracowników z zakładów branży rolnej pn. „Wypadki przy eksploatacji maszyn i 
urządzeń rolniczych” w których wzięło w sumie udział 11 osób. 

 
II. Działalność wizytacyjno - instruktażowa 

W I kwartale 2014 r. w czasie narady, poświęconej przedsięwzięciom na rzecz poprawy 
stanu bhp w rolnictwie indywidualnym na terenie działania OIP w Poznaniu omawiano m. in. 
zagadnienia związane z prowadzeniem wizytacji, dokonano uzgodnień ilościowych dla 
poszczególnych Oddziałów i sekcji z podziałem na okresy (prace wiosenne, żniwa i jesienne 
prace polowe) i wyznaczono do ich prowadzenia osoby mające doświadczenie w tego typu 
działaniach. Rozpoczęcie wizytacji zaplanowano na przełom marca i kwietnia br. 
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1. Dane dotyczące przeprowadzonych wizytacji 
1. W 2014 roku przeprowadzono 788 wizytacji rolników indywidualnych, w tym:  
 wizytacji prac polowych - 595 w tym 59 wizytacji wiosennych prac polowych, 457 prac 

polowych w okresie żniw i 79 wizytacji jesiennych prac polowych;  
 wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych – 103 (w tym 1 rewizytacja); 
 wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych w ramach konkursu pn. „Bezpieczne 

gospodarstwo rolne” na etapach regionalnych – 60 z 63 zgłoszonych do konkursu 
gospodarstw i 5 wizytacji na etapie wojewódzkim oraz 6 tzw. rewizytacji gospodarstwa w 
ramach doradztwa na kolejnych etapach konkursu w celu dalszej poprawy stanu 
bezpieczeństwa – czyli w sumie 71 wizytacji ; 

 wizytacji w gospodarstwach w związku z odbywaniem praktyk przez uczniów 
kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych - 18; 

 wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych w związku z wypadkami przy pracy – 1. 
W związku z wizytacjami wiosennych prac polowych, odnotowano wykonywanie prac 
uprawowych, siewów, zbioru paszy zielonej, sianokosów, zabiegów chemicznej 
ochrony roślin, transportu siana. 
W związku z wizytacjami żniwnych prac polowych, odnotowano wykonywanie 
typowych prac żniwnych tj. koszenie zbóż, prasowanie i zbiór słomy, prace związane                                 
z transportem ziarna i słomy. 
Z kolei w związku z wizytacjami jesiennych prac polowych, odnotowano prace 
uprawowe, zbiór okopowych, prace związane z transportem. We wszystkich 
omawianych okresach odnotowano także prace pomocnicze w tym przeglądy, 
regulacje i naprawy sprzętu. 
W czasie wizytacji prace wykonywało w sumie 1206 rolników i 18 praktykantów. W 
związku z wizytacjami prac polowych, które stanowiły ponad 75 % wszystkich wizytacji 
odnotowano w okresie wiosennym wykonywanie prac uprawowych, siewów, zbioru 
paszy zielonej, sianokosów, zabiegów chemicznej ochrony roślin, transportu siana, 
natomiast w czasie wizytacji prac w okresie żniw odnotowano koszenie zbóż, transport 
ziarna, prasowanie słomy i jej zwózkę oraz prace uprawowe. W obu okresach 
odnotowano ponadto wykonywanie  prac pomocniczych w tym napraw, czy regulacji 
maszyn i urządzeń rolniczych. 

2. Wizytacjami objęto także pomoc w gospodarstwie w sumie 47 dzieci, które wykonywały 
różne prace gospodarcze, bądź przebywały w miejscach zagrożenia, przy czym 
stwierdzono: 

 wykonywanie prac nieodpowiednich do ich sił i możliwości przez 17 dzieci (tj. 36 %                                    
            objętych wizytacjami),  
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 przebywanie w strefach bezpośredniego zagrożenia przez 21  dzieci (tj. prawie 45 
%).  

Wynika z tego, że jedynie pozostałe 9 dzieci (19 %) wykonywało prace odpowiednie do 
ich sił i możliwości psychofizycznych.  
W dalszym ciągu pomimo propagowania wśród rolników i członków ich rodzin „Wykazu 
prac i czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie należy powierzać dzieciom do 
lat 16”, szczególnie w czasie ubiegłorocznych żniw odnotowano przypadki zatrudniania 
dzieci do różnych prac, nie zawsze odpowiednich do ich wieku, sił i możliwości 
psychicznych. W stosunku do 2013 roku odnotowano mniej o 5  takich przypadków, ale 
w dalszym ciągu są to liczby budzące niepokój, gdyż ponad 36 % dzieci było 
angażowanych do prac wzbronionych młodocianym. Niepokojące jest również to, że 
prawie 45 % dzieci przebywało w strefach bezpośredniego zagrożenia (często są to 
bardzo małe dzieci, które w żaden sposób nie są w stanie włączyć się do pomocy 
dorosłym, a mogą jedynie stać się ofiarą tragedii). 
Realizowane wizytacje potwierdzają obraz, jaki występuje od szeregu lat i dotyczy 
angażowania dzieci do obsługi ciągników, do prac za - i wyładunkowych lub zbioru 
słomy. Spory odsetek, szczególnie młodszych dzieci, bawi się w strefie bezpośredniego 
zagrożenia. Dzieci są narażone na pyły, pracują często w wymuszonej pozycji ciała                       
i w mikroklimacie gorącym.  

3. W 74 przypadkach odnotowano prace w wymuszonej pozycji ciała i grożące 
dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi, w których uczestniczyło w sumie 105 osób, 
przy czym były to zarówno długotrwałe prace stojące, kucanie lub klękanie, jak i prace 
związane z podnoszeniem ciężkich przedmiotów, pochylaniem tułowia ze skręcaniem 
kręgosłupa. Najwięcej przykładów prac w wymuszonej pozycji ciała i grożących 
dolegliwościami mięśniowo – szkieletowymi zaobserwowano podczas żniw, kiedy to 
wykonywanych było szereg prac związanych z załadunkiem sprasowanej słomy na 
przyczepy rolnicze  przy użyciu wideł, gdzie pracujący musieli używać sporo siły w celu 
podniesienia ciężkich kostek słomy. Była to praca połączona ze skręcaniem  i 
odchylaniem tułowia. Z kolei układający słomę na przyczepie znajdowali się na 
niestabilnym podłożu i pracowali  w wymuszonej pozycji ciała, pochylając się i układając 
kostki słomy. Było to także połączone ze skręcaniem tułowia często z równoczesnym 
podnoszeniem ciężaru.  
W czasie prowadzonych wizytacji odnotowano także przypadki eliminacji prac 
związanych z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem sprasowanej słomy oraz z jej 
układaniem. Było to możliwe wszędzie tam, gdzie zastosowano sprzęt do prasowania w 
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postaci pras belujących, a później załadunek na przyczepy przy użyciu ładowaczy  
i rozładunek przy wykorzystaniu tej samej technologii. 

4. Znane przypadki wypadków dzieci w gospodarstwie – w I i II kwartale br. nie 
odnotowano żadnego przypadku wypadków z udziałem dzieci. Natomiast w okresie żniw 
doszło do trzech tragicznych w skutkach wypadków. Jest o tym mowa w punkcie VIII – 
Informacja o wypadkach z udziałem dzieci. 

 
2. Techniczne bezpieczeństwo pracy i transportu  

Dane dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy i transportu odnoszą się zarówno 
do maszyn i czynności związanych z ich niebezpieczną obsługą czy innymi zagrożeniami w 
czasie wizytacji prac polowych, jak i tych spotkanych w gospodarstwach. 

Należy zauważyć, że na występowanie nieprawidłowości w dużym stopniu w sporej 
części gospodarstw nadal rzutuje sytuacja ekonomiczna. Z powodu braku dochodów w 
części  z nich nie są wymieniane coraz bardziej wyeksploatowane i przez to niebezpieczne 
maszyny i urządzenia.  

W ocenie inspektorów pracy, spory odsetek ciągników używanych przy pracach 
polowych nie jest poddawany badaniom technicznym. Dotyczy to szczególnie ciągników 
starszych typów, które są używane głównie w gospodarstwie, na polach, a nie na drogach 
publicznych. Przyczyną tego jest najczęściej zużyte ogumienie, luzy w układzie 
kierowniczym, brak sprawnej instalacji elektrycznej, brak bezpiecznych kabin, bądź ram 
ochronnych jak również niesprawne urządzenia rozruchowe. Związane jest to ze znacznym 
wyeksploatowaniem wielu ciągników i przyczep, jak również innych maszyn rolniczych 
spowodowane chociażby wiekiem. W powiązaniu z trudną sytuacją ekonomiczną wielu 
gospodarstw przekłada się to na stwarzanie zagrożeń dla osób obsługujących ciągniki                    
i maszyny rolnicze oraz dla innych osób.  

Z kolei w gospodarstwach o dobrej kondycji ekonomicznej zauważalne są zmiany. 
Wymieniony został w nich park maszynowy, zakupiono nowe ciągniki i szereg nowoczesnych 
maszyn i urządzeń rolniczych. Odsetek ciągników i przyczep, w których stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego jest nieznacznie mniejszy niż w roku 2013. 

W porównaniu z latami ubiegłymi odsetek nieprawidłowości związanych z niewłaściwym 
sprzęgiem ciągników z przyczepami oraz innymi maszynami rolniczymi, zaobserwowanych               
w trakcie tegorocznych wizytacji pozostał także na podobnym poziomie. Najwięcej 
nieprawidłowości dotyczyło w dalszym ciągu braku zawleczek zabezpieczających sworznie 
sprzęgające ciągniki z przyczepami i innymi maszynami. Wiązało się to ze stosowaniem w 
wielu przypadkach nieatestowanych sworzni bez możliwości zastosowania zawleczek 
zabezpieczających przy zestawach transportowych ciągnik – przyczepa. Częstym widokiem 
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było nie podłączanie do ciągników przewodów hydraulicznych i przewodów układów 
sygnalizacyjno - oświetleniowych przyczep, a także brak zestawów przenośnych na 
maszynach, które nie posiadały oświetlenia jako wyposażenia fabrycznego. 

 Z kole nieprawidłowości związane z użytkowaniem kombajnów to przede wszystkim 
brak osłon bocznych hedera i osłon przekładni napędowych, przebywanie osób trzecich na 
pomostach roboczych. Ponadto stwierdzano także wchodzenie na pomosty robocze i 
schodzenie z nich w czasie ruchu kombajnu. Odsetek kombajnów, w których stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego bądź niewłaściwej obsługi uległ poprawie w 
stosunku do lat poprzednich. 

Częstym zjawiskiem obserwowanym od szeregu lat, szczególnie w czasie żniw były 
zagrożenia związane z niebezpiecznym przewozem ludzi na przyczepach oraz wozach 
załadowanych słomą i sianem, na zaczepach, pomostach i błotnikach ciągników. Pewnym 
pozytywnym  zjawiskiem, które obserwujemy od kilku lat jest mniejsza liczba słomy w 
kostkach z uwagi na zmianę technologii (na rzecz słomy w belach) – co powoduje mniejszą 
liczbę przypadków, w których osoby są pasażerami załadowanych słomą przyczep. Z drugiej 
zaś strony w dalszym ciągu z jazdą na załadowanych przyczepach wiąże się brak drabin, 
przy pomocy których po załadowaniu materiału objętościowego na polu, znajdujący się na  
przyczepie człowiek może zejść na ziemię. Stąd istotne jest propagowanie w dalszym ciągu 
celowości zabierania drabin na pole w takich sytuacjach.  

Wśród innych nieprawidłowości zaobserwowanych w czasie wizytacji należy brak gaśnic 
na wyposażeniu ciągników oraz apteczek (te drugie nie są  obowiązkowym wyposażeniem 
ciągników czy kombajnów, ale warto propagować ich posiadanie). Z kolei wielu rolników nie 
wie, że obowiązkowym wyposażeniem ciągnika powinna być gaśnica. 
 
3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas wizytacji gospodarstw  

Dane dotyczące stanu bezpieczeństwa podwórzy, budynków, inwentarskich i 
gospodarczych, drabin, schodów i szeregu innych zagadnień ocenianych podczas wizytacji 
gospodarstw, odnoszą się do wszystkich wizytowanych gospodarstw, w tym także do 
gospodarstw biorących udział w konkursie pn. „Bezpieczne gospodarstwo rolne” (stanowią 
one jedna trzecią wszystkich wizytowanych gospodarstw w omawianym okresie). Stąd 
łączna liczba zaobserwowanych nieprawidłowości w poszczególnych obszarach jest 
mniejsza, niż gdyby były to tylko gospodarstwa, które w konkursie nie startują.  

Dane dotyczące bezpieczeństwa podwórza i obejścia, budynków inwentarskich  i 
gospodarczych, stanu drabin, schodów, bezpieczeństwa pożarowego oraz szeregu innych 
elementów ocenianych podczas wizytacji w 2014 roku, wskazują na brak poprawy w tych 
obszarach. Z jednej strony odnotowane zostały spadki nieprawidłowości, ale z drugiej 
wzrosty. 
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Azbest wykorzystywany w gospodarstwach to wciąż duży problem nie tylko w związku   
z występowaniem. W materiale pokryciowym dachów odnotowano go w czasie wizytacji 
gospodarstw ponad 30 tysięcy m2 (liczba ta nie odzwierciedla rzeczywistych ilości, które 
występują w gospodarstwach – analiza danych pozwala stwierdzić, iż nie wszyscy 
odnotowali występowanie azbestu).  

Poza najpowszechniejszym stosowaniem w materiale pokryciowym dachów, płyty 
azbestowo-cementowe są wykorzystywane przez rolników jako podręczny element do 
przykrycia np. opału, nawozów czy maszyn (np. pilarek). W części gospodarstw, zdjęte 
kiedyś płyty – często uszkodzone są składowane byle jak i byle gdzie (porozrzucane) i 
stanowią dodatkowe zagrożenie dla wielu osób. W takich sytuacjach, rolników każdorazowo 
informowano o zagrożeniach wynikających z obecności azbestu, o procedurach związanych 
z jego usuwaniem, a także w sytuacjach, kiedy już zdjęty znajdował się niezabezpieczony na 
terenie podwórza o konieczności zabezpieczenia i przykrycia (szczelnego) grubą folią w do 
czasu utylizacji. Rolnicy są zainteresowani dofinansowaniem programu usuwania azbestu,              
o co często pytają.  

Z rozmów z rolnikami zainteresowanymi usunięciem azbestu wynika, iż problemem w 
wielu przypadkach jest brak środków finansowych na prace związane z pokryciem dachów 
nowym materiałem pokryciowym i co podkreślają brak informacji bądź zbyt późna informacja 
o programie, co powoduje, że nie są przygotowani finansowo by z możliwości jakie daje 
program skorzystać. Z drugiej strony coraz więcej samorządów zaczyna uruchamiać 
długofalowe programy, co pozwoli być może na lepsze wykorzystanie przeznaczonych na 
ten cel środków. 

Podjęte działania świadczą, o tym iż warto i należy informować rolników (mieszkańców 
wsi) także o sposobach wykonywania prac przez firmy, które zajmują się usuwaniem 
azbestu, gdyż nie zawsze są to prace prowadzone zgodnie z przepisami, co może stwarzać 
dodatkowe zagrożenia dla wielu osób.  

Prowadzone wizytacje prac polowych i wizytacje gospodarstw były okazją do  omawiania 
stwierdzanych nieprawidłowości przez wizytujących, a także wszędzie tam, gdzie było to 
możliwe do reagowania na występujące zagrożenia. Poczynione obserwacje pokazują, iż 
wielu rolników w dalszym ciągu nie posiada dostatecznej wiedzy na temat zagrożeń 
związanych z szeregiem prac wykonywanych w swoim gospodarstwie, czy też bezpiecznych 
metod pracy. Stąd potrzeba ciągłej edukacji i kształtowania kultury technicznej na co dzień. 

W czasie prowadzonych wizytacji, rolnikom zwracano uwagę na to co i w jak sposób 
można i należy zrobić, by uniknąć niebezpieczeństw i pracować bezpieczniej. Rolnicy 
otrzymywali nie tylko wskazówki, zalecenia czy rady, ale także broszury i ulotki wydawnictwa 
PIP. Pokazane w dokumentacji przykłady świadczą, że niektórzy rolnicy wykazują dużą 
troskę i dbałość o przestrzeganie kultury technicznej na co dzień.  
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III. Konkursy o tematyce bhp w rolnictwie 

Konkursy w zakresie bhp w rolnictwie adresowane były podobnie jak szkolenia do 
szerokiego grona odbiorców – rolników, sołtysów, uczniów szkół rolniczych oraz dzieci 
wiejskich. W 2014 r. przeprowadzono 71 konkursów z udziałem 4766 osób.   

1. Konkursy dla rolników  
W 2014 r. przeprowadzono  21 konkursów z zakresu bhp w rolnictwie z udziałem 375  
rolników, w tym 5 konkursów regionalnych pn. „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, w 
którym uczestniczyło 63 rolników.  

 Konkurs pn. „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, to konkurs który od kilku lat cieszy się 
sporym zainteresowaniem rolników. Daje to możliwość sprawdzenia i porównania 
poziomu warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach. Przykłady dobrych 
praktyk z bezpiecznych gospodarstw laureatów konkursu wykorzystywane są w celu jak 
najszerszej popularyzacji bezpiecznych rozwiązań nie tylko w odniesieniu do właścicieli 
okolicznych  gospodarstw, ale także szerzej, np. w czasie szkoleń. Zdarzają się jednak i 
takie sytuacje, kiedy do konkursu zgłaszane są gospodarstwa, w których poziom 
bezpieczeństwa pozostawia wiele do życzenia. Wiąże się to z tym, iż rolnicy sami mają 
możliwość zgłoszenia do konkursu i wzięcia w nim udziału bez jakiejkolwiek konsultacji i 
weryfikacji stanu takiego gospodarstwa. Stąd duża rola służb działających na rzecz 
rolnictwa – partnerów porozumienia, które winny służyć radą i pomocą w takich 
sytuacjach.   

 Druga grupę konkursów stanowią konkursy dla rolników, których celem jest 
popularyzacja wiedzy z zakresu kultury pracy oraz przepisów i zasad bhp.  Konkursy te 
są także okazją do zorientowania się w stanie wiedzy z zakresu bhp, a tym samym 
planowania tematyki zajęć szkoleniowych. 

 Konkursy dla sołtysów pn. „Sołtys liderem – propagatorem bezpiecznej pracy” to 
konkursy organizowane już od wielu lat, a ich celem jest  poprawa stanu bezpieczeństwa 
pracy  w rolnictwie poprzez inicjowanie i podejmowanie przez liderów wiejskich działań 
służących wzrostowi świadomości rolników, eliminacji nieprawidłowości i zagrożeń, a 
tym samym zmniejszaniu liczby wypadków. Przedmiotem konkursów są: 
o działania w zakresie edukacji wśród rolników w tym szkolenia w zakresie bhp, pokazy 

bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, pokazy stosowania ochron 
indywidualnych, 

o doradztwo w zakresie bhp w rolnictwie, 
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o promocja i popularyzacja gospodarstw bezpiecznych pod względem bhp;  
o działania na rzecz upowszechniania szczególnie niebezpiecznych prac i czynności, 

których nie należy powierzać dzieciom do  lat 16 w gospodarstwie rolnym, 
o oraz popularyzacja tematyki bhp poprzez wykorzystanie i jak najszersze 

rozpropagowanie materiałów w zakresie bezpiecznej pracy w rolnictwie typu broszury 
i ulotki.  

Podejmowane przez sołtysów inicjatywy świadczą o szerokich możliwościach                            
w działaniach na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym. Chodzi tu o działania 
na co dzień, na reagowanie na występujące nieprawidłowości i zagrożenia, a tym samym 
na eliminowanie źródeł potencjalnych zagrożeń wypadkowych wśród rolników i ich 
rodzin, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do dzieci. Wiele z tych działań nie byłoby 
oczywiście możliwe bez zaangażowania pracowników  KRUS, ODR   działających na co 
dzień właśnie na terenie powiatu czy gminy. 

Przykłady konkursów dla rolników: 
Konkurs BGR: 
W związku z ogłoszeniem XII edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne” na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu 
inspektorzy pracy uczestniczyli w ocenie gospodarstw zgłoszonych do konkursu, biorąc 
udział w 60 wizytacjach gospodarstw z 63 zgłoszonych do 5 konkursów regionalnych 
(Poznań – 10 wizytacji na 13 zgłoszonych i ocenianych, Leszno – 14 wizytacji, Konin – 12 
wizytacji, Piła – 7 wizytacji i Ostrów Wlkp. – 17 wizytacji). Po zakończeniu wizytacji 
gospodarstw w konkursach regionalnych, odbyły się posiedzenia komisji konkursowych, 
które dokonały oceny w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu i wyłoniły 
laureatów tego etapu we wszystkich 5 konkursach. Gospodarstwa laureatów pierwszych 
miejsc w konkursach regionalnych były wizytowane także w rozgrywce na etapie 
wojewódzkim (przeprowadzono 5 wizytacji). Przeprowadzono także dodatkowo 6 wizytacji 
gospodarstwa (tzw. rewizytacji), które zostało laureatem 1. miejsca w skali Wielkopolski. 
Miało to na celu doradztwo w zakresie dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa przed oceną 
na poszczególnych dalszych etapach (wojewódzkim i krajowym). I tak: 

 W dniu 24 maja 2014 r. podczas Regionalnych Tragów Rolniczych w Gołaszynie w 
gminie Bojanowo pn. „Targi Rolnicze - Wiosna 2014” odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu regionalnego, na którym wręczono nagrody laureatom tego 
etapu z terenu działania Oddziału w Lesznie. 

 W dniu 8 czerwca 2014 r. podczas konferencji z okazji jubileuszu 20-lecia 
Regionalnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 
Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej, która odbyła się w czasie 
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Wielkopolskiego Święta Wsi w Wysocku Wielkim w powiecie ostrowskim, dokonano 
uroczystego podsumowania wyników szczebla regionalnego XII Ogólnokrajowego 
Konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” z terenu poznańskiego i 
ostrowskiego, a także etapu wojewódzkiego. Tegorocznymi  laureatami pierwszego 
miejsca etapu wojewódzkiego zostało gospodarstwo Państwa Aliny i Tomasza 
Szymczaków z Konarzewa w powiecie krotoszyńskim, które będzie reprezentować 
Wielkopolskę w etapie ogólnopolskim. W uroczystości wręczenia nagród laureatom 
wzięli udział goście obecni na konferencji. 
Laureaci otrzymali imienne dyplomy, okolicznościowe tablety, nagrody rzeczowe 
ufundowane przez KRUS i PIP oraz pamiątkowe tabliczki ufundowane przez WIR. 
Zwycięzcom nagrody wręczyli prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej  poseł na Sejm 
RP Piotr Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski, dyrektor Departamentu Prewencji  i Promocji w Głównym Inspektoracie 
Pracy Krzysztof Bielecki, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Stanisława 
Ziółkowska i dyrektor OR KRUS w Poznaniu Maria Wróblewska.  

 Także na terenie działania Oddziału w Koninie podsumowano etap regionalny 
konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne w regionie. Uroczyste wręczenie 
nagród, które ufundowała również Państwowa Inspekcja Pracy  miało miejsce  w dniu 
29 czerwca 2014 r. podczas Targów Rolnych w Kościelcu. 

 Z kolei konkurs regionalny na terenie działania Oddziału w Pile został uroczyście 
podsumowany w trzecim kwartale przy okazji dożynek.  

Pozostałe konkursy dla rolników: 
 W dniu 27 lutego 2014 r. inspektorzy pracy z Oddziału w Pile przeprowadzili konkurs 

wiedzy z zakresu bhp w rolnictwie pod nazwą „Bezpieczeństwo i ochrona kobiet i dzieci 
w rolnictwie” dla rolniczek - członkiń KGW Sławianowo w gminie Złotów. Celem 
konkursu, w którym uczestniczyły 24 rolniczki z koła gospodyń była popularyzacja 
bezpiecznego wykonywania przez kobiety prac w gospodarstwie rolnym oraz 
upowszechnianie prac uciążliwych i szkodliwych dla ich zdrowia oraz bezpieczeństwa 
dzieci na wsi. Laureatki konkursu otrzymały atrakcyjne książki o tematyce kulinarnej, 
ufundowane przez OIP Poznań. 

 Drugi z konkursów o tej samej tematyce został przeprowadzony  w dniu 5 maja 2014 r. 
dla rolniczek zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich w  Stawnicy w gminie Złotów. 
Wzięło w nim udział 14 członkiń miejscowego koła, a najlepsze otrzymały także nagrody 
książkowe ufundowane przez PIP.  
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 W dniu 18 czerwca 2014 r. inspektor z Oddziału konińskiego wspólnie z 
przedstawicielami  PT KRUS w Koninie po szkoleniu z zakresu bhp dotyczącym 
zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w gospodarstwie rolnym, ze 
szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej upadków osób dla członkiń Koła 
Gospodyń Wiejskich z miejscowości Wilcza Kłoda gm. Wierzbinek, przeprowadził. 
Konkurs pn. „Upadek to nie przypadek”. Uczestniczyło w nim 15 rolniczek – członkiń 
miejscowego koła, a najlepsze otrzymały nagrody i dyplomy. 

 W dniu 28 sierpnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Pleszewie z udziałem 
przedstawiciela Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. dokonano podsumowania 
podejmowanych przez sołtysów inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie 
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym na terenie powiatu pleszewskiego w 
XII edycji konkursu pn. „Sołtys liderem - propagatorem bezpiecznej pracy”. Podczas 
Dożynek Powiatowych w Broniszewicach w dniu 7 września br. dokonano uroczystego 
wręczenia nagród 5 wyróżnionym w konkursie sołtysom. 

 W czasie Powiatowego Święta Plonów, które odbyły się w dniu 14 września 2014 r. w 
Donaborowie w powiecie kępińskim dokonano uroczystego podsumowania inicjatyw i 
przedsięwzięć sołtysów na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. W 
konkursie pod nazwą „Sołtys liderem – propagatorem bezpiecznej pracy” 
zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kępnie, Wielkopolską Izbę Rolniczą, 
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwową Inspekcję Pracy wręczono 
dyplomy i nagrody 5 sołtysom. Byli to liderzy wiejscy, którzy prowadzili działania 
związane ze szkoleniami rolników, organizowali pokazy bezpiecznej obsługi maszyn 
rolniczych, propagowali problematykę bezpieczeństwa dzieci na wsi i podejmowali wiele 
innych przedsięwzięć w celu eliminacji zagrożeń, ograniczania liczby wypadków w tym z 
udziałem dzieci oraz propagowania zasad bezpiecznej pracy.  

 W dniu 31 sierpnia 2014 r. podczas Dożynek Powiatowych w Kleczewie dokonano 
uroczystego podsumowania konkursu pn. „Powiatowy Rolnik Roku” dla rolników z terenu 
powiatu konińskiego. W konkursie tym organizowanym od kilku lat przez Oddział PIP w 
Koninie wspólnie ze Starostwem Konińskim i PT KRUS w Koninie oceniany jest m.in. 
stan bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. W  czerwcu br. komisja 
konkursowa, w której pracach uczestniczył inspektor pracy wizytowała 12 gospodarstw 
zgłoszonych do konkursu. Płaszczyzną oceny gospodarstw dokonywaną przez 
inspektora pracy był stan bezpieczeństwa wizytowanych gospodarstw. Podczas 
Powiatowych Dożynek jeden z laureatów otrzymał nagrodę ufundowaną przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 W dniu 30 września 2014 r. w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Koninie odbyło się 
podsumowanie konkursu prewencyjnego pn. „Zapobiegaj upadkom przy pracach w 
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gospodarstwie rolnym”, w którym wzięło udział 33 rolników.  Do konkursu 
zakwalifikowano rolników, którzy w roku 2013  ulegli wypadkom przy pracy rolniczej, 
spowodowanych upadkami na płaszczyźnie lub z wysokości. Konkurs organizowany był 
przez PT KRUS w Koninie przy współudziale Oddziału PIP w Koninie. Laureaci konkursu 
otrzymali  dyplomy i nagrody ufundowane przez Okręgowego Inspektora Pracy. 

 W dniu 20 listopada 2014 r. inspektor pracy z  Oddziału PIP w Pile po szkoleniu z 
zakresu bhp w rolnictwie przeprowadził konkurs wiedzy pn. „Ochrona pracy kobiet i 
dzieci w gospodarstwie rolnym” dla rolniczek - członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w 
Fanianowie (gmina Łobżenica). W konkursie uczestniczyło 16 kobiet, które wykazały się 
dużą wiedzą w zakresie omawianych zagadnień. Laureatki konkursu otrzymały nagrody 
rzeczowe, a wszystkie uczestniczki - materiały profilaktyczne PIP dotyczące zakresu 
tematycznego szkolenia i konkursu. 

 W dniu 21 listopada 2014 r. w siedzibie PT KRUS w Ostrowie Wlkp. z udziałem 
przedstawiciela Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. dokonano podsumowania 
podejmowanych przez sołtysów inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie 
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym na terenie powiatu ostrowskiego w 
XIII edycji konkursu pn. „Sołtys liderem - propagatorem bezpiecznej pracy”. Uroczyste 
podsumowanie inicjatyw i przedsięwzięć sołtysów z powiatu ostrowskiego na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych w ramach konkursu pod 
nazwą  „Sołtys liderem – propagatorem bezpiecznej pracy”, zorganizowanym przez, 
Państwową Inspekcję Pracy, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Wielkopolską Izbę Rolniczą, zaplanowano w czasie Noworocznego Spotkania Środowisk 
Rolniczych, które odbędzie się  w Ostrowie Wlkp. w dniu 17 styczna 2015 r. 

 W drugiej połowie listopada i na początku grudnia 2014 r. przedstawiciel Oddziału PIP w 
Ostrowie Wlkp. uczestniczył wspólnie z pracownikami placówek KRUS z regionu w 
szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie w szkołach rolniczych dla 
uczniów kierunków rolniczych i rolników przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe. 
Po zakończeniu szkoleń przeprowadzonych zostało 5 konkursów wiedzy z zakresu 
omawianej tematyki  z udziałem 133 rolników. Konkursy pod nazwą „Bezpieczna i 
higieniczna praca w gospodarstwie rolnym” odbyły się: w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach w dniu 
18.11.2014 r. (uczestniczyło 22 rolników), w Zespole Szkół Przyrodniczo-
Politechnicznych w Marszewie w dniu 19.11.2014 r. (uczestniczyło 65 uczniów i 49 
rolników), w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim w dniu 
25.11.2014 r. (uczestniczyło 30 uczniów i 24 rolników), w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie w dniu 27.11.2014 r. (uczestniczyło 15 rolników) oraz 
w dniu 4.12.2014 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie (uczestniczyło 23 rolników). 
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Rolnicy, którzy wykazali się najlepszą znajomością tematyki otrzymali nagrody 
ufundowane przez KRUS. 

 Kolejnym konkursem dla rolników po szkoleniu był konkurs wiedzy z zakresu bhp w 
gospodarstwie rolnym w Pleszówce (gm. Gołuchów), w którym wzięło udział 7 rolników, 
którzy poza nagrodami otrzymali gadżety z logo kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna 
praca w gospodarstwie rolnym” wyd. PIP.   

 W dniu 12 grudnia 2014 r. po szkoleniu dla rolników indywidualnych - słuchaczy Zespołu 
Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU  w Bojanowie, Oddział PIP w Lesznie wspólnie z 
KRUS i Wielkopolską Izbą Rolniczą przeprowadził konkurs pn. „Znam zasady 
bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”. W konkursie udział wzięło 41 rolników 
indywidualnych. Laureatom konkursu wręczono nagrody rzeczowe ufundowane przez 
KRUS i PIP. 

2. Konkursy o tematyce bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących na 
kierunkach rolniczych  

Konkursy dla młodzieży kształcącej się na kierunkach rolniczych wpisały się już na stałe 
do kalendarza działań. Spośród 14 konkurów z udziałem 828 uczniów, trzy z nich są 
konkursami o zasięgu regionalnym, a uczestniczy w nich młodzież ze wszystkich  szkół z 
regionów (oddziały w Lesznie, Ostrowie Wlkp. i Pile). Cieszy fakt udziału kilkusetosobowej 
grupy młodzieży w tych konkursach. Młodzież rywalizująca w rozgrywkach musiała wykazać 
się także umiejętnościami praktycznymi związanymi z przygotowaniem maszyn i urządzeń 
do pracy, doborem ochron indywidualnych związanych z obsługą urządzeń rolniczych, 
usunięciem nieprawidłowości czy oceną stanu technicznego (ujawnieniem jak największej 
liczby nieprawidłowości) przygotowanych zestawów maszyn. 
Przykłady konkursów dla uczniów szkół rolniczych: 
 W dniu 11 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Przygodzicach w powiecie ostrowskim odbył się finał XX edycji 
regionalnego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie 
dla uczniów kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych z południowej Wielkopolski. 
Konkurs został zorganizowany w ramach działań Regionalnej Komisji ds. 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski 
Południowej przez: Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, 
Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie 
Wielkopolskim, Wielkopolską Izbę Rolniczą przy współudziale Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych.  
Finał poprzedziły eliminacje szkolne, które zostały przeprowadzone w marcu bieżącego 
roku w 8 zespołach szkół rolniczych regionu, a uczestniczyło w nich 312 uczniów. W 
finale regionalnym wystartowało 24  najlepszych uczniów, którzy rywalizowali zarówno w 
klasyfikacji indywidualnej, jak i drużynowej.  
Wszyscy uczestnicy zmagań konkursowych odpowiadali w części pisemnej na pytania 
testowe. W ścisłym finale rywalizowało ze sobą 6 najlepszych uczniów, wyłonionych po 
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części testowej.  Każdy z finalistów odpowiadał na pytania związane z problematyką 
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, podzielone na bloki tematyczne.  
Pierwszych sześciu uczniów, którzy wykazali się najlepszą znajomością zagadnień z 
zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie, otrzymało dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Placówkę Terenową Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim i Oddział Państwowej Inspekcji 
Pracy w Ostrowie Wielkopolskim. Ponadto laureat pierwszego miejsca otrzymał puchar 
ufundowany przez posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba. 
Poza klasyfikacją indywidualną uczniowie rywalizowali w punktacji drużynowej. Poza 
wynikami z testu wiedzy, poszczególne trzyosobowe zespoły oceniały stan techniczny 
maszyn i  urządzeń rolniczych  oraz narzędzi stosowanych w gospodarstwach, a ich 
zadaniem było ujawnienie występujących nieprawidłowości i zagrożeń przy tych 
maszynach czy ich zestawach. 
W klasyfikacji drużynowej najlepszą okazała się młodzież z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach. W 
klasyfikacji drużynowej za zajęcia trzech pierwszych miejsc szkoły otrzymały pamiątkowe 
puchary, ufundowane przez posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, 
prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego i Starostę 
Ostrowskiego. Uczniowie ze zwycięskiej drużyny nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Państwową Inspekcję Pracy. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali upominki ufundowane 
przez Powiat Ostrowski.  
W przerwie zmagań pomiędzy częścią testową, a ścisłym finałem młodzież 
uczestnicząca w konkursie wraz z opiekunami zwiedziła Chatę Regionalną w 
Przygodzicach. 

 W dniu 2 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie w 
gminie Stare Miasto przeprowadzono konkurs wiedzy z bhp w rolnictwie dla uczniów, 
którzy w marcu uczestniczyli w szkoleniu z tego zakresu. W konkursie pn. „Stawiam na 
Bezpieczeństwo” wzięło udział 19 uczniów technikum o kierunku agrobiznes – dzieci 
rolników. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.  

 Podczas XVI Wystawy Rolniczej AGRO SHOW w Bednarach na stoisku Państwowej 
Inspekcji Pracy w dniu 19 września br. dla młodzieży kierunków rolniczych ze szkół 
ponadgimnazjalnych Wielkopolski zorganizowane zostały 2 konkursy pn. „Szanuj życie!. 
Bezpieczna praca w rolnictwie”, w których wzięło w sumie udział 56 uczniów. Tematyka 
konkursów obejmowała zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z zapobieganiem wypadkom przy 
eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych. Laureaci konkursów otrzymali atrakcyjne 
nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy upominki. 

 W dniu 28 października 2014 r., w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Wyrzysku Filia w Nieżychowie, odbył się regionalny finał konkursu pn. Znajomość 
przepisów bhp w rolnictwie”. Organizatorami konkursu była KRUS oraz Państwowa 
Inspekcja Pracy przy współudziale szkoły rolniczej. W konkursie wzięło udział 21 
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uczniów reprezentujących 7 szkół o profilu rolniczym z powiatów: czarnkowsko-
trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego – wyłonionych w drodze 
wewnętrznych eliminacji szkolnych. Zwycięska drużyna - CSCKR w Brzostowie, została 
uhonorowana pucharem, natomiast zdobywca I miejsca w klasyfikacji indywidualnej 
otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.  

 W drugiej połowie listopada 2014 r. przedstawiciel Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. 
uczestniczył wspólnie z pracownikami placówek KRUS z regionu w szkoleniach z 
zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie w szkołach rolniczych dla uczniów kierunków 
rolniczych i rolników przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe. Po zakończeniu 
szkoleń przeprowadzone zostały 2 konkursy wiedzy z zakresu omawianej tematyki, z 
udziałem 95 uczniów. Konkursy pod nazwą „Bezpieczna i higieniczna praca w 
gospodarstwie rolnym” odbyły się: w Zespole Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w 
Marszewie w dniu 19.11.2014 r. (uczestniczyło 65 uczniów) i w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wielkopolskim w dniu 25.11.2014 r. (uczestniczyło 30 
uczniów). Uczniowie, którzy wykazali się najlepszą znajomością tematyki otrzymali 
nagrody ufundowane przez KRUS. 

 W dniu 30 października 2014 r. w Zespole Szkół w Objezierzu inspektor pracy z sekcji w 
siedzibie OIP wspólnie z przedstawicielami KRUS zorganizował konkurs pn. pt. ''Znam 
zasady bhp w rolnictwie''.. W trzyetapowym konkursie wżęło udział 46 uczniów klas o 
profilu rolniczym. W I etapie uczniowie odpowiadali na pytania testowe,. Następnie  
uczniowie z najlepszymi wynikami  brali udział w części praktycznej, w której wskazywali 
na nieprawidłowości w przygotowanym zestawie maszyn: ciągnik rolniczy - rozsiewacz 
nawozów. W ostatnim etapie ustnym ci sami uczniowie odpowiadali na 3 pytania. 
Laureaci miejsc 1-3 otrzymali nagrody, w tym ufundowane przez Państwową Inspekcję 
Pracy.   

 W dniu 17  listopada 2014 r. w Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w 
Poznaniu inspektor pracy z sekcji w siedzibie OIP wspólnie z przedstawicielami OR 
KRUS w Poznaniu zorganizował konkurs pn. pt. „Znam zasady bhp w rolnictwie''.. W 
trzyetapowym konkursie wzięło udział 32  uczniów klas o profilu rolniczym. W I etapie 
uczniowie odpowiadali na pytania testowe,. Następnie  pięciu uczniów z najlepszymi 
wynikami  brało udział w części praktycznej, w której wskazywali na nieprawidłowości w 
przygotowanym zestawie maszyn rolniczych. W finale uczniowie odpowiadali na pytania, 
które wyłoniły laureatów. Najlepsi otrzymali nagrody, w tym ufundowane przez 
Państwową Inspekcję Pracy.   

 W dniu 26 listopada 2014 r. po szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie 
dla uczniów III klasy zasadniczej o kierunku operator pojazdów i maszyn rolniczych z 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie przeprowadzony został konkurs pn. 
„Bezpiecznie na Wsi” zorganizowany przez Oddział koniński. Uroczyste podsumowanie 
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konkursu i wręczenie nagród ufundowanych przez Państwową Inspekcję Pracy miało 
miejsce w dn. 3 grudnia 2014 r. w siedzibie szkoły. 

 W czwartym kwartale 2014 r. na terenie działania Oddziału Leszno przeprowadzono XIX 
edycję czteroetapowego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie 
indywidualnym, którego uczestnikami byli uczniowie 4 szkół kształcących na kierunkach 
rolniczych w regionie:  
 w dn. 20, 21, 23 i 27 października 2014 r. przeprowadzono testy, będące 

sprawdzianem wiedzy teoretycznej dla uczniów czterech szkół rolniczych w 
regionie – ZS Przyrodniczo-Technicznych w Bojanowie (42 uczniów), ZSP w 
Nietążkowie  (11 uczniów), Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie (42 
uczniów) oraz ZSR w Grabonogu (27 uczniów), kwalifikując po 3 najlepszych do 
drugiego etapu; 

 w ramach drugiego etapu przeprowadzono wizytacje 12 gospodarstw rolników 
indywidualnych – opiekunów uczniów, u których odbywają oni praktyki; 

 w dniu 9 grudnia 2014 r. przeprowadzono dwa kolejne etapy konkursu – etap 
trzeci jakim był test wiedzy dla 12 rolników - opiekunów  uczniów i etap czwarty, 
jakim była część ustna, w której 4 uczniów wyłonionych we wcześniejszej 
rywalizacji i ich opiekunowie odpowiadali na wylosowane pytania związane z 
zagadnieniami z zakresu bhp w rolnictwie. 
Finał konkursu, w czasie którego wręczono nagrody jego laureatom miał  miejsce 
w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu. W sumie w konkursie uczestniczyło 
122 uczniów kierunków rolniczych z regionu. Finalisci i laureaci konkursu otrzymali 
nagrody ufundowane przez OIP Poznań i KURS. 

 W dniu 12 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół Techniczno-Ogólnokształcących we Wrześni 
inspektor pracy z sekcji w siedzibie OIP wspólnie z przedstawicielami PT KRUS we 
Wrześni zorganizował konkurs pn. ,,Znam zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie 
rolnym’’ dla  19 uczniów IV klasy technikum rolniczego. Laureaci miejsc 1-3 otrzymali 
nagrody, w tym  ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 W dniu  15 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej  
przeprowadzono dwa konkursy wiedzy pn. „Znam zasady bezpiecznej pracy w 
gospodarstwie rolnym”. W konkursach zorganizowanych wspólnie z PT KRUS w Środzie 
Wlkp.  wzięło udział 39 uczniów klas I i II  technikum rolniczego  i 35 uczniów klas III i IV 
technikum rolniczego, architektury krajobrazu i agrobiznesu. Laureaci obu konkursów 
otrzymali nagrody ufundowane przez KURS i PIP. 

3. Konkursy o tematyce bhp dla dzieci wiejskich 
W 2014 r. zorganizowano w sumie 36 konkursów dla dzieci, przy czym były to konkursy  
wiedzy o zasadach związanych z bezpieczeństwem dzieci na wsi (3 konkursy dla 78 
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uczniów) , jak i konkursy plastyczne (21 konkursów dla 3095 uczniów stanowiących konkursy 
regionalne w ramach IV Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpiecznie na wsi. Nie zbliżaj się 
zuchu do maszyn w ruchu!”, 12 innych konkursów plastycznych z udziałem 390 uczniów). 
Wzięło w nich udział w sumie 3563  dzieci.    
 
Konkursy plastyczne w ramach IV Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpiecznie na wsi. Nie 
zbliżaj się zuchu do maszyn w ruchu!”: 

 na terenie działania sekcji w siedzibie OIP inspektorzy pracy uczestniczyli w 7 
konkursach z udziałem 589 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych – klas 
młodszych i starszych:  

 w dn. 04.2014 r. dla dzieci z powiatu szamotulskiego (25 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 w dn. 4.04.2014 r. dla dzieci z powiatu międzychodzkiego  (40 uczniów w tym 
6 laureatów; 

 w dn. 8.04.2014 r, dla dzieci z powiatu śremskiego  (228 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 w dn. 9.04.2014 r. dla dzieci z powiatu gnieźnieńskiego  (69 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 w dn. 11.04.2014 r. dla dzieci z powiatu wrzesińskiego  (49 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 w dn. 14.04.2014 r. dla dzieci z powiatu średzkiego  (70 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 w dn. 17.04.2014 r. dla dzieci z powiatu poznańskiego  (108 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 na terenie działania Oddziału w Lesznie inspektor pracy uczestniczył w pracach 
komisji konkursowych 5 konkursów regionalnych, w których uczestniczyło 989 
uczniów w dwóch kategoriach wiekowych – klas młodszych i starszych: 

 w dn. 7.04.2014 r. dla dzieci z powiatu kościańskiego  (21 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 w dn. 9.04.2014 r. dla dzieci z powiatu leszczyńskiego  (36 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 w dn. 10.04.2014 r. dla dzieci z powiatu rawickiego  (278 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 w dn. 11.04.2014 r. dla dzieci z powiatu gostyńskiego  (363 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 w dn. 14.04.2014 r. dla dzieci z powiatu wolsztyńskiego  (291 uczniów w tym 6 
laureatów; 
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 na terenie działania Oddziału w Koninie inspektor pracy wziął udział w pracach 
komisji w 4 konkursach regionalnych z udziałem 196 uczniów: 

 w dn. 9.04.2014 r. dla dzieci z powiatu słupeckiego  (17 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 w dn. 15.04.2014 r. dla dzieci z powiatu konińskiego i kolskiego (w 2 
konkursach 122 uczniów w tym 12 laureatów; 

 w dn. 16.04.2014 r. dla dzieci z powiatu tureckiego  (57 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 na terenie działania Oddziału w Pile inspektorzy uczestniczyli w przeprowadzeniu 3 
konkursów z udziałem w sumie 389 uczniów; 

 w dn. 18.03..2014 r. dla dzieci z powiatu złotowskiego  (112 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 w dn. 3.04.2014 r. dla dzieci z powiatu pilskiego  (247 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 w dn. 10.04.2014 r. dla dzieci z powiatu wągrowieckiego  (30 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 na terenie działania Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim  przedstawiciel oddziału 
uczestniczył w pracach komisji w 2 konkursach regionalnych z udziałem 932 uczniów: 

 w dn. 7.04.2014 r. dla dzieci z powiatu kaliskiego  (126 uczniów w tym 6 
laureatów; 

 w dn. 14.04.2014 r. dla dzieci z powiatu ostrowskiego  (806 uczniów w tym 6 
laureatów). 

W II kwartale br. odbyło się szereg imprez podczas których podsumowano i uroczyście 
wręczano dyplomy i nagrody laureatom i wyróżnionym w poszczególnych konkursach 
regionalnych. Okręgowy inspektorat Pracy w Poznaniu był fundatorem nagród dla laureatów 
trzecich miejsc we wszystkich konkursach regionalnych w obu kategoriach wiekowych. 
 
Pozostałe konkursy wiedzy i plastyczne: 

  Pierwsze dwa konkursy plastyczne odbyły się na terenie działania Oddziału Piła w  dniu 
28 lutego i 21 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej  w Skórce po zajęciach dla uczniów 
tej szkoły. W konkursach bhp pn. „Pracuj Bezpiecznie” uczestniczyło 29 uczniów klasy 
pierwszej i 18 uczniów klasy trzeciej. 

 Kolejne konkursy plastyczne odbyły się w dn. 5 maja w SP w Głubczynie dla 17 uczniów 
klas 1 – 3 i w dn. 13 czerwca 2014 r. w SP w Krajence dla 122 uczniów miejscowej 
szkoły. 

 Na terenie działania oddziału pilskiego przeprowadzono także konkurs dla 41 dzieci ze 
SP w Szydłowie pn. Bezpieczeństwo dzieci w szkole i zagrodzie”. 
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 W dn. 15 maja 2014 r. inspektor pracy z Oddziału w Lesznie zorganizował wspólnie z 
pracownikami KRUS konkurs wiedzy z bhp w gospodarstwie dla 25 uczniów Gimnazjum 
w Bordzewie.  

 Także na terenie działania oddziału leszczyńskiego dla uczestników półkolonii  w dniach 
18 i 20 sierpnia br. przeprowadzono 2 konkursu plastyczne, które obejmowały dwie 
kategorie wiekowe – dzieci młodsze (do lat 9.) i starsze (do lat 15.). W dwóch 
konkursach wzięło udział 42 dzieci, a ich laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu. 

 W dniu 24 września 2014 r. inspektor z Oddziału PIP w Koninie przeprowadził konkurs 
typu krzyżówka dla 36 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Kucharach 
Kościelnych. Celem konkursu pn. „Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym – nie daj się 
wkręcić” było propagowanie zasad bezpiecznej pracy przy użytkowaniu maszyn i 
urządzeń rolniczych. 

 W dniach 7 i 17 listopada 2014 r. inspektor pracy z Oddziału PIP w Lesznie wspólnie z 
pracownikami PT KRUS w Gostyniu i Lesznie przeprowadził konkursy plastyczne, w 
których wzięło udział 27 uczniów Szkoły Podstawowej z Bułakowa (gm. Pogorzela) i  20 
uczniów  Szkoły Podstawowej w Nowym Belęcinie (gm. Krzemieniewo). Tematami 
konkursów były zagrożenia występujące podczas prac polowych, w obejściu i zagrodzie 
oraz podczas gier i zabaw. Laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu i KRUS. 

 Także w dniu 17 listopada 2014 r. w Gimnazjum w Nowym Belęcinie (gm. 
Krzemieniewo) inspektor z Oddziału w Lesznie wspólnie z pracownikiem PT KRUS w 
Lesznie przeprowadził konkurs wiedzy o tematyce bhp w rolnictwie. Wzięło w nim udział 
17 uczniów , a najlepsi otrzymali nagrody ufundowane przez OIP Poznań. 

 Kolejne konkursy plastyczne odbyły się na terenie działania oddziału pilskiego. W dniach 
1, 2 i 17 października 2014 r.  w szkołach podstawowych w Stawnicy, Kleszczynie i 
Skórce. W konkursach pn. „Niebezpieczne miejsca/zachowania dzieci na wsi” wzięło w 
sumie udział 74 uczniów, a najciekawsze prace zostały wyróżnione  nagrodami. 
 

IV. Popularyzacja zagadnień ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym 
Przykłady podejmowania problematyki bezpieczeństwa pracy w rolnictwie w prasie, radiu i 
telewizji to: 
 W  2014 r. dziewiąty rok z rzędu kontynuowano cykl audycji poświeconych 

bezpieczeństwu i higienie pracy w rolnictwie indywidualnym, w tym bezpieczeństwu 
dzieci na wsi, na antenie Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. W audycjach tych bierze 
udział przedstawiciel OIP Poznań i KRUS Ostrów Wlkp.. W omawianym okresie miało 
miejsce  dziesięć  audycji, które trwają po ok. 30 minut i nadawane są w godzinach 
popołudniowych, a powtarzane następnego dnia rano. I tak: 
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1. W dniu 15 stycznia 2014 r. miała miejsce pierwsza w tym roku audycja  z udziałem 
przedstawiciela PIP. W czasie audycji omówiono przykłady wypadków do jakich 
dochodzi przy posługiwaniu się narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami w czasie 
prac warsztatowych w gospodarstwach rolnych,  zwrócono uwagę na najczęstsze 
nieprawidłowości i zagrożenia związane z ich użytkowaniem oraz omówiono 
podstawowe zasady bezpiecznej eksploatacji. 

2. W dniu 19 lutego 2014 r. miała miejsce druga w tym roku audycja  z udziałem 
przedstawiciela Oddziału PIP. Tematyka audycji obejmowała zagadnienia, o których 
była mowa w audycji styczniowej i była jej kontynuacją. Przedstawiono kolejne 
przykłady wypadków podczas prac warsztatowych związane z użytkowaniem 
narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, wykonywaniem prac spawalniczych. Omówiono 
główne przyczyny tych zdarzeń  oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące 
eliminacji tych zagrożeń i zasady bezpiecznego wykonywania tego rodzaju prac. 

3. W dniu 12 marca 2014 r. przedstawiciel Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. wziął udział w 
nagraniu audycji poświeconej bezpieczeństwu i higienie pracy w rolnictwie 
indywidualnym w rozgłośni  Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej (103,1 fm).  Audycja 
została wyemitowana w dniu 19 marca 2014 r. na antenie radiowej o godz. 1630 i 
została powtórzona  w godzinach porannych w dniu następnym.  W czasie audycji 
omawiano zagadnienia bezpieczeństwa pracy podczas wiosennych prac polowych. 

4. W dniu 21 maja 2014 r. w czwartej w tym roku audycji na antenie rozgłośni radia 
Rodzina kontynuowano tematykę bezpieczeństwa pracy podczas wiosennych prac 
polowych. Omówiono zagadnienia dotyczące zagrożeń i przykłady wypadków oraz 
zasady bezpieczeństwa przy pracach kosiarką rotacyjną.  

5. W dniu 18 czerwca 2014 r. przedstawiciel Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. wziął udział 
w kolejne piątej w roku bieżącym  audycji, która poświęcona została bezpieczeństwu 
dzieci na wsi.  

6. W dniu 16 lipca 2014 r. przedstawiciel Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. wziął udział w 
nagraniu kolejnej szóstej w roku bieżącym  audycji, która poświęcona została 
bezpieczeństwu prac żniwnych. Audycja została wyemitowana na antenie w dniu 23 
lipca br. 

7. W dniu 17 września 2014 r. miała miejsce siódma audycja z udziałem przedstawiciela 
Oddziału PIP w Ostrowie Wlkp. Pierwsza część audycji poświęcona była omówieniu 
tematyki bezpieczeństwa pracy podczas minionych żniw. Omówiono zagadnienia 
dotyczące najczęstszych nieprawidłowości  i zagrożeń, które stwierdzano w czasie 
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wizytacji prac polowych w okresie tegorocznych żniw oraz przykłady pozytywne. 
Podsumowano także statystykę wypadkową związaną ze zdarzeniami do jakich 
doszło przy pracach żniwnych w regionie i omówiono niektóre z wypadków. W drugiej 
części audycji przedstawiciele KRUS i PIP omawiali zagadnienia związane z 
bezpieczeństwem podczas jesiennych prac polowych. 

8. W dniu 15 października 2014 r. miała miejsce ósma audycja poświęcona omówieniu 
tematyki bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwie i prac polowych w okresie 
jesiennym. W czasie audycji podawano przykłady wypadków, do jakich doszło w 
ostatnim okresie podczas prac w polu i na terenie gospodarstwa podając ich 
przyczyny, omawiano najczęstsze nieprawidłowości i zagrożenia towarzyszące tego 
typu pracom oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa. 
 9. W dniu 19 listopada 2014 r. w kolejnej audycji  z udziałem przedstawiciela Oddziału 
PIP w Ostrowie Wlkp. przypomniano podstawowe zasady związane ze zgłaszaniem 
do KRUS zdarzeń wypadkowych do jakich doszło podczas prac w gospodarstwie, a w 
drugiej części audycji zaproponowano rolnikom podejmowanie działań w celu 
poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie w oparciu o listę kontrolną 
bhp i wskazano na możliwe do podjęcia działania na terenie podwórza i obejścia, w 
tym dotyczące stanu nawierzchni, zabezpieczenia otworów w ziemi, a ponadto 
budynków inwentarskich i gospodarczych w tym związane z bezpieczeństwem prac 
na wysokości (zabezpieczenia otworów technologicznych stropowych i ściennych, 
krawędzi stropów, drabin i schodów. 
 10. W dniu 17 grudnia 2014 r. kontynuowano tematykę związaną omówieniem możliwych 
do podjęcia działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w gospodarstwie w 
oparciu o listę kontrolną bhp. 

 W dniu 6 lutego 2014 r. rzecznik prasowy OIP udzielił wywiadu dziennikarzowi 
miesięcznika „TOP AGRAR” na temat  zagrożeń wypadkowych w rolnictwie i działań 
prewencyjnych i promocyjnych podejmowanych przez PIP w tym zakresie. 

 W dniu 28 kwietnia 2014 r. rzecznik prasowy OIP udzielił wywiadu dla radia „Merkury” na 
temat wypadków przy pracy w rolnictwie indywidualnym. 

 W dniu 5 maja 2014 r. kierownik Oddziału PIP w Ostrowie Wielkopolskim udzielił 
wywiadu redaktorom „Głosu Wielkopolskiego” i radia CENRTUM Kalisz na temat 
przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie na terenie 
regionu podejmowanych na przestrzeni blisko dwudziestu lat funkcjonowania 
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Regionalnej Komisji do Sprawa Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 
Indywidualnym. 

 Na łamach majowego numeru „Życia Rawicza” i na antenie radio „ELKA” ukazały się 
relacje poświęcone uroczystemu podsumowaniu etapu regionalnego XII 
ogólnopolskiego konkursu pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” podczas targów w  
Gołaszynie w dniu 24 maja br. 

 W trzecim w tym roku numerze „Siewcy Wielkopolskiego” , gazecie Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej (numer 125,  maj-czerwiec 2014 r.) ukazał się artykuł na temat działalności 
Regionalnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 
Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej z okazji 20-lecia jej funkcjonowania.  

 W dniu 8 czerwca 2014 r. koordynator działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy 
w rolnictwie indywidualnym w OIP  Andrzej Zalewski  udzielił wywiadu  redaktor  telewizji 
kablowej „PROART”  Ostrów Wlkp. na temat działań podejmowanych na rzecz 
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie w związku z konferencją z okazji jubileuszu 20 - lecia 
Regionalnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 
Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej. Wywiad będący częścią relacji z 
konferencji został wyemitowany na antenie telewizji kablowej w dn. 9.06. br. i dniach 
kolejnych. 

 W związku z konferencją z okazji jubileuszu 20-lecia Regionalnej Komisji do Spraw 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski 
Południowej, która miała miejsce w dn. 8.06.2014 r. w Wysocku Wielkim w programie 
informacyjnym TELESKOP w TVP 3 Poznań ukazała się relacja z konferencji, w której 
była mowa o działaniach na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy wśród rolników i 
członków ich rodzin na terenie Wielkopolski.  

 W dniu 11 czerwca 2014 r. rzecznik prasowy OIP udzielił wywiadu telewizji TVP Info na 
temat kampanii prewencyjnej PIP „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie 
rolnym”.  

 W numerze czerwcowym gazety  „Ziemia Kępińska” ukazał się artykuł na temat działań 
jednego z sołtysów z terenu powiatu kępińskiego na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pracy rolników oraz dzieci na wsi podejmowanych w ramach konkursu „Sołtys liderem – 
propagatorem bezpiecznej pracy” autorstwa wiceprezesa Stowarzyszenia Sołtysów 
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Województwa Wielkopolskiego. W artykule jest min. mowa o zajęciach dla dzieci 
prowadzonych przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy.  

 Temu samemu tematowi poświęcony został artykuł w numerze lipcowym „Gazety 
Sołeckiej” autorstwa wiceprezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów 

 W dniu 18 lipca 2014 r. koordynator działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w 
rolnictwie indywidualnym w OIP  Andrzej Zalewski  udzielił informacji redaktor „Życia 
Pleszewa” w związku z wypadkiem śmiertelnym zatrucia siarkowodorem 7 osób w 
gospodarstwie rolnym na terenie woj. lubuskiego, na temat zasad bezpieczeństwa 
podczas prac w zbiornikach na gnojówkę, szambach. W numerze z 25 lipca 2014 r. 
„Życia Pleszewa” jest artykuł pt. „Nie ratować za wszelką cenę” poświęcony  
zagrożeniom jakie niesie ze sobą opróżnianie w gospodarstwach rolnych zbiorników na 
gnojowicę, szamb i podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

 W dniu  22 lipca 2014 r. Marcin Jedwabny z OIP Poznań udzielił wywiadu redaktor TVP 
Poznań na temat działań prewencyjnych PIP podejmowanych w ramach kampanii 
„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” w związku z wypadkiem 
jakiemu w dn. 21 lipca uległa 17-letnia dziewczyna przy usuwaniu zapchania prasy w 
czasie prac żniwnych w Milinie koło Kramska. 

 W numerze 30 Przeglądu Konińskiego z 29 lipca 2014 r. ukazał się artykuł pt. 
„Nieszczęście wynika z pośpiechu”, w którym w związku z tragicznym wypadkiem 17-
latki z gminy Kramsk pochwyconej przez podbieracz prasy, inspektor pracy Grzegorz 
Dutkiewicz z oddziału PIP w Koninie zwraca uwagę na podstawowe nieprawidłowości i 
zagrożenia w czasie wykonywania prac  żniwnych oraz przypomina podstawowe zasady 
bezpieczeństwa przy tych pracach. 

 W numerze z dn. 12 sierpnia 2014 r. ukazał się artykuł pt. „W czasie żniw jest 
bezpieczniej” inspektora pracy Zbigniewa Ćwikły w oddziału pilskiego o najczęstszych 
zagrożeniach podczas prac żniwnych i stwierdzanych w czasie wizytacji tych prac 
nieprawidłowościach oraz o przestrzeganiu przepisów i zasad bhp.  

 W dniu 17 listopada 2014 r. koordynator działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pracy w rolnictwie indywidualnym w OIP Andrzej Zalewski po zakończonym szkoleniu 
dla rolników w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu udzielił wywiadu redaktor E. 
Hahnel z Tygodnika Rolniczego na temat szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy w rolnictwie prowadzonych przez PIP i KRUS na terenie regionu. Redaktor 
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rozmawiała także z rolnikami uczestniczącymi w szkoleniu, którzy wcześniej ulegli 
wypadkom przy  pracy rolniczej. Artykuł poświęcony powyższej tematyce ukaże się na 
łamach tygodnika. 
W lipcu 2014 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu skierował apel do rolników 

zawierający zasady bezpieczeństwa podczas prac żniwnych oraz bezpieczeństwa dzieci na 
wsi. Apel został umieszczony na stronie internetowej Wielkopolskiej Strategii Ograniczania 
Zagrożeń Zawodowych i przekazany do wszystkich starostw powiatowych oraz wójtów i 
burmistrzów na terenie województwa wielkopolskiego (242 jednostki samorządowe) w celu 
popularyzacji w środowisku wiejskim wśród rolników i członków ich rodzin.   
Apel przekazano także do redakcji: Gazety Wyborczej, Głosu Wielkopolskiego, radia 
"Merkury", radia "Emaus", radia RFM MAXX, telewizji TVP Info i telewizji WTK. Ponadto apel 
przesłano  także kierownikom oddziałów do przekazania lokalnym i regionalnym mediom w 
celu popularyzacji na łamach prasy, radia i telewizji. I tak np. na terenie działania Oddziału w 
Ostrwie Wielkopolskim treść apelu  wysłano do 15 redakcji gazet, 5 rozgłośni radiowych i 
telewizyjnych. Szereg z tytułów prasowych zamieściło treść apelu czy to na łamach gazety, 
czy to na stronie internetowej, a jego treść prezentowano na antenie radiowej. 

 W numerze „Życia Pleszewa” z 25 lipca 2014 r. ukazał się artykuł pt. „Żeby żniwa nie 
były tragiczne”, w którym Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu w swoim apelu do 
rolników zwraca się o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas 
prac żniwnych i zapewnienie opieki szczególnie najmłodszym dzieciom. W artykule 
przypomniano także podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego. 

 Także apel prezentowano w numerze  z dnia 22 lipca 2014 r. na łamach „Tygodnika 
Pilskiego” i w numerze z dnia 25 lipca 2014 r. na łamach „Ziemi Kalskiej” – w materiale 
pt. „Aby żniwa były bezpieczne” . 

Apel otrzymali także inspektorzy pracy przeprowadzający wizytacje do wykorzystania  w celu 
jak najszerszej popularyzacji. Apele były przekazywane przez przeprowadzających wizytacje 
do wywieszenia np. na tablicach ogłoszeń w sklepach, remizach, czy też sołtysom. 
Otrzymywali je także rolnicy podczas prowadzonych wizytacji. 

 
V. Stoiska - punkty informacyjne PIP oraz wystawy 

W 2014 r. zorganizowano 5 stoisk PIP, na których udzielano porad z zakresu ochrony 
pracy i przekazywano zainteresowanym materiały wydawnictwa PIP, w tym z zakresu bhp               
w rolnictwie. Łącznie stoiska PIP odwiedziło ponad 6300 osób, udzielono około 580 porad.  

Broszury, ulotki, apele, czy afisze o tematyce bhp w rolnictwie przekazywano odbiorcom, 
jakimi są rolnicy, uczniowie szkól rolniczych czy dzieci wiejskie nie tylko podczas targów, 
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dożynek czy festynów, ale także w czasie różnego rodzaju szkoleń, pogadanek i innych 
zajęć oraz w czasie wizytacji gospodarstw jak i prac polowych.  

Wydawnictwa PIP adresowane do rolników, młodzieży i dzieci cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Zdaniem wielu odbiorców są ciekawe z uwagi na prosty i zrozumiały 
język oraz bogatą szatę graficzną.  
– W czasie Regionalnych Targów Rolniczych „Wiosna 2014” w Gołaszynie (gm. Bojanowo) 

w dniu 24 maja 2014 r. inspektorzy pracy  z Oddziału w Lesznie zorganizowali stoisko 
PIP, na którym udzielono ok. 30 porad, a zainteresowanym przekazywano materiały o 
tematyce bhp wydawnictwa PIP (przekazano 100 egz. wydawnictw). 

– W dniu 8 czerwca 2014 r. odbyło się Wielkopolskie Święto Wsi w Wysocku Wielkim w 
powiecie ostrowskim, a  wzięło w nich udział kilkadziesiąt  firm związanych z rolnictwem. 
Wśród wystawców znaleźli się także przedstawiciele agencji rządowych i instytucji 
działających na rzecz rolnictwa oraz prasy fachowej. Swoje stoisko informacyjno-
doradcze zorganizował także Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wlkp. Na 
stoisku wyposażonym w materiały informacyjno – promocyjne zainteresowane osoby 
otrzymywały materiały wydawnictwa PIP w zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, 
w tym popularyzujące tematykę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Obsługujący stoisko 
w rozmowach z rolnikami udzielał odpowiedzi na pytania związane m.in. z usuwaniem 
azbestu z obiektów inwentarskich, czy wymogami w zakresie zatrudniania osób w 
gospodarstwie rolnym. Na stoisku, które odwiedziło ok. 60 osób udzielono 15 porad i 
wydano 200 egzemplarzy materiałów wydawnictwa PIP). 

– W dniu 13 lipca 2014 r. podczas pikniku współorganizowanego  z  Komendą 
Wojewódzką Policji w Poznaniu pt. ,,Niedziela w Muzeum" na terenie Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie, Okręgowy 
Inspektorat  Pracy w Poznaniu zorganizował stoisko, na którym popularyzowano 
zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w rolnictwie min. poprzez udzielanie 
porad technicznych. Stoisko odwiedziło ok. 100 osób, udzielono 20 porad. 
Zainteresowani otrzymywali materiały wydawnictwa PIP o tematyce bhp w rolnictwie 
(wydano ok. 700 egz. naszych wydawnictw). Na stoisku zorganizowano zajęcia 
rysunkowe dla dzieci i ta forma popularyzacji tematyki bezpieczeństwa dzieci na wsi 
cieszyła się sporym zainteresowaniem. Dzieciaki otrzymywały także adresowane do nich 
książeczki o gadżety. 

– W dniach 19 do 22  września 2014 r. w Bednarach k/Poznania odbyła się XVI edycja 
Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW, która obejmowała najbogatszą w 
Polsce ofertę maszyn rolniczych i osiągnięć nowoczesnej techniki. W tym 
najważniejszym i największym wydarzeniu w branży uczestniczyło ok. 800 wystawców z 
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ponad 20 krajów oraz instytucje skupione wokół rolnictwa. Na stoisku Państwowej 
Inspekcji Pracy dyżury pełnili eksperci z zakresu: wymagań bezpieczeństwa maszyn i 
urządzeń rolniczych, bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, bezpieczeństwa 
przy pracach związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, jak i 
bezpieczeństwa dzieci na wsi. Inspektorzy pracy udzielali porad, a zainteresowani 
otrzymywali wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące zagadnień 
bezpieczeństwa, w tym dobrych praktyk w pracy rolnika, czy bezpieczeństwa dzieci na 
wsi. Stoisko odwiedziło ok. 6000 osób udzielono ok. 500 porad i wydano ok. 6800 
egzemplarzy materiałów wydawnictwa PIP 

– W dniu 28.09.2014 r. na terenie XIX Gminnego Jarmarku Rolniczego oraz XVI 
Powiatowej Wystawy Koni Hodowlanych w Bukowcu Górnym (gm. Włoszakowice) 
zorganizowano stoisko promocyjne w celu realizacji zadań kampanii informacyjno 
prewencyjnej „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Stoisko 
odwiedziło ok. 150 osób, udzielono ok. 15. porad dotyczących bezpieczeństwa pracy. 
Zainteresowanym przekazano materiały informacyjno-prewencyjne: „Rolnictwo. 
Bezpiecznie ciągnikiem”, „Rolnictwo. Uwaga azbest”, „ Rolnictwo. Rolnik zawód 
niebezpieczny”, „Przygoda na wsi. Zobacz co ci zagraża”, „Pracuj bezpiecznie „Poradnik 
dla rolników”. 
Poza stoiskami - punktami informacyjnymi w 2014 r. zorganizowano także wystawy 

związane z bezpieczeństwem pracy w rolnictwie. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
zorganizowanie wystawy podczas targów AGRO SHOW w Bednarach w dniach 19 – 22 
września 2014 r., która  była doskonałą formą popularyzacji dobrych praktyk w zakresie bhp 
w gospodarstwie rolnym, które to praktyki  warto propagować w jak najszerszym zakresie. 
Wystawę obejrzało ok. 1000 osób. 
– W dniu 3 marca 2014 r. uczestnicy odbywającego się w Zespołu Szkół im. St. 

Mikołajczyka w Opatówku Forum Rolniczego rolników powiatu kaliskiego, jak i 
członkowie Regionalnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 
Indywidualnym, którzy brali udział  w zebraniu sprawozdawczym Komisji (w sumie ok. 
150 osób) oraz uczniowie szkoły  mieli okazję obejrzeć wystawę poświęconą tematyce 
bezpieczeństwa pracy zorganizowaną w hollu szkoły w ramach kampanii „Szanuj Życie! 
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, dotyczącej ochrony zdrowia i życia rolników 
i członków ich rodzin. 

– W dniu 8 czerwca 2014 r. w holu i  na sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury, 
gdzie odbyła się uroczysta konferencja z okazji 20-lecia Komisji do Spraw 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski 
Południowej uczestniczące z nie osoby  mogły obejrzeć 2 wystawy: wystawę prac 
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plastycznych dzieci na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie oraz wystawę dobrych 
praktyk w czasie prac w gospodarstwie rolnym. W sumie wystawy obejrzało ponad 200 
osób.  
Wystawy te były także prezentowane w dniu 9 czerwca podczas uroczystego spotkania z 
okazji Święta Sołtysów powiatu ostrowskiego, odbywającego się także w GOK z 
udziałem ponad 150 osób – sołtysów i zaproszonych gości. 
 

VI. Spotkania (posiedzenia) w ramach komisji do spraw bhp w rolnictwie                          
oraz spotkania z partnerami społecznymi         
Forum współdziałania w zakresie przedsięwzięć na rzecz ochrony pracy w rolnictwie 

indywidualnym są komisje ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Na terenie działania OIP 
działają trzy komisje regionalne (na terenie działania Oddziałów w Koninie, Lesznie i 
Ostrowie Wielkopolskim) i komisja powiatowa (na terenie działania Oddziału w Pile – dla 
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego).  

Komisje skupiają w swoich szeregach przedstawicieli wielu instytucji i organizacji - 
sygnatariuszy Porozumienia z 2001 roku. Oparcie Komisji o osoby kierujące szeregiem 
urzędów, stowarzyszeń i organizacji, pozwala bowiem na realizację wielu skutecznych 
zadań, wynikających z zakresu przedmiotowego działalności poszczególnych członków 
Komisji. Wymiernym efektem współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy 
w rolnictwie indywidualnym jest możliwość koordynowania działań, tak aby w ramach 
ograniczonej dostępności sił i środków nie powielać zadań i rozdzielać je stosownie do 
możliwości.  

Z uwagi na potrzebę podejmowania decyzji związanych z realizacją zadań bieżących, 
pracami Komisji kierują kilkuosobowe Prezydia, reprezentowane przez instytucje wiodące, 
takie jak PIP, KRUS czy WIR. Komisje współpracują także z szeregiem instytucji, urzędów i 
osób zainteresowanych realizacją powyższej tematyki, bez formalnego ich udziału  w 
pracach Komisji na prawie członka. 
Posiedzenia w ramach komisji:   
 W dniu 3 marca 2014 r. w Zespole Szkół  im. Stanisława  Mikołajczyka w Opatówku w 

powiecie kaliskim odbyło się zebranie sprawozdawcze Regionalnej Komisji ds. 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski 
Południowej,  w którym wzięło udział 17 osób. Pierwszą część zebrania prowadził 
wiceprzewodniczący Komisji, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim Andrzej Cieślak. Po przyjęciu 
porządku zebrania,  w pierwszej jego części inspektor ds. prewencji PT KRUS w 
Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Będzieszak przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa 
w regionie południowej Wielkopolski w oparciu o informację o wypadkach przy pracy 
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rolniczej i chorobach zawodowych rolników na terenie działania PT KRUS w Ostrowie 
Wlkp. i w nadzorowanych placówkach w Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, 
Ostrzeszowie i Pleszewie. Sekretarz Komisji A. Zalewski przedstawił sprawozdanie z 
działalności Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej 
za 2013 rok. Po dyskusji nad sprawozdaniem omówiony został projekt planu pracy 
Komisji na 2014 rok, który przyjęto do realizacji. W dalszej części  zebrania 
przewodniczący Komisji, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej  poseł Piotr  Walkowski 
omówił sprawy związane z organizacją konferencji z okazji jubileuszu 20-lecia Komisji, 
planowaną podczas Wielkopolskiego Święta Wsi.  

 W dniu 14 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Komisji ds. BHP w 
Rolnictwie, funkcjonującej na terenie działania Oddziału PIP w Lesznie. Na posiedzeniu 
komisji inspektor pracy Bolesław Wolniewicz omówił realizację planu prewencji na rzecz 
rolnictwa indywidualnego w roku 2013. Z kolei kierownik Oddziału PIP Danuta 
Goździewicz - Suchanek przedstawiła  propozycję planu działań na rzecz rolnictwa 
Indywidualnego w 2014 r., która została zatwierdzona przez członków Komisji.  

 W dniu 19 grudnia 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie odbyło się 
posiedzenie Powiatowej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie 
Indywidualnym. W posiedzeniu Komisji wzięło udział 13 członków, w tym 9 rolników, 
Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, przedstawiciele Policji oraz  KRUS. 
Posiedzenie poświęcone podsumowaniu działań na rzecz ochrony pracy w rolnictwie na 
terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego  w 2014 roku  prowadził inspektor pracy 
Zbigniew Ćwikła, będący sekretarzem Komisji. Wszystkim uczestnikom posiedzenia 
wręczono materiały profilaktyczne PIP, w tym broszury i ulotki o tematyce bhp w 
rolnictwie. 

 Ponadto w dniu 17 kwietnia 2014 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w 
Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy do Spraw 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w czasie którego koordynator działań na 
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie na terenie OIP Poznań Andrzej 
Zalewski przedstawił temat „Bezpieczeństwo uczniów w czasie odbywania praktyk 
zawodowych w gospodarstwach rolników indywidualnych na podstawie doświadczeń z 
terenu Wielkopolski”, zwracając uwagę na problem zapewnienia warunków materialnych 
do realizacji praktycznej nauki zawodu, a w szczególności stanowisk szkoleniowych 
wyposażonych w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały, uwzględniających 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na przestrzeganie przepisów 
dotyczących ochrony młodocianych. Przedstawił także najczęstsze nieprawidłowości 
stwierdzane podczas wizytacji gospodarstw, w których uczniowie odbywali praktyki 
zawodowe i ich wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, a także propozycje służące 
poprawie istniejącego stanu rzeczy. 



 42

 
Spotkania z partnerami społecznymi: 
 W dniu 25 lutego 2014 r. koordynator tematu 106P na terenie OIP Poznań Andrzej 

Zalewski wziął udział w spotkaniu z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży 
Pożarnej w Pleszewie i inspektorem ds. prewencji PT KRUS w Pleszewie na temat  
wspólnych przedsięwzięć służących ograniczeniu ryzyka wypadkowego oraz poprawie 
ochrony życia i zdrowia wśród rolników indywidualnych i członków ich rodzin na terenie 
powiatu pleszewskiego.  

 Wśród innych spotkań wymienić należy spotkania z prezesem Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, czy przedstawicielami KRUS dotyczące uzgadniania wspólnych przedsięwzięć 
na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy wśród rolników i członków ich rodzin. 

VII. Inne działania na rzecz ochrony pracy w rolnictwie 
 W dniu 7 marca 2014 r. na zaproszenie sołtys wsi Strzyżew (gm. Sieroszewice) 

przedstawiciel  Oddziału PIP w Ostrowie Wielkopolskim wziął udział w zebraniu wiejskim z 
udziałem 40 mieszkańców - rolników sołectwa oraz władz samorządowych powiatu i 
gminy. W ramach popularyzacji zagadnień ochrony pracy w rolnictwie omówił  wybrane 
zagadnienie bezpieczeństwa pracy rolników i członków ich rodzin oraz zainteresowanym 
rolnikom przekazał materiały wydawnictwa PIP w tym listy kontrolne bhp w 
gospodarstwie, listy - bezpieczeństwo dzieci na wsi, broszury: „Praca rolnika - dobre 
praktyki”, „Bezpiecznie na wsi”, „Bądź bezpieczny w gospodarstwie”, ulotki: „Rolnik zawód 
niebezpieczny”, „Bezpieczna obsługa zwierząt”, „Dźwigaj bezpiecznie”, „Azbest.” 

 W dniu 8 czerwca w Wysocku Wielkim w powiecie ostrowskim odbyła się konferencja 
podsumowująca 20 lat działań Regionalnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla Wielkopolski Południowej. Honorowy patronat nad 
uroczystością objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. 
Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Posła na Sejm RP Piotra Walkowskiego w jubileuszowym spotkaniu udział wzięli Andrzej Grzyb Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
Senator RP Andżelika Możdżanowska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Krzysztof Bielecki Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji 
w Głównym Inspektoracie Pracy, Ministra Rolnictwa reprezentował Ernest Nasrterniak. W konferencji udział wzięli także: Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, Maria Wróblewska Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS, Andrzej Bobrowski 
Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, Mieczysław Szempiński Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w 
Poznaniu, Adam Błochowiak Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, Rafał Klimek Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu oraz Lech Janicki Przewodniczący Konwentu Starostów 
Województwa Wielkopolskiego. Gości spotkania byli także członkowie Komisji, samorządowcy, członkowie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Regionalnego Związku Rolników, Kółek i 
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Organizacji Rolniczych oraz rolnicy laureaci konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, 
sołtysi, przedstawiciele szkół kształcących na kierunkach rolniczych. Przewodniczący Komisji Poseł Piotr Walkowski zaprosił do pełnienia roli współgospodarzy 
uroczystości, inicjatora powołania Komisji, długoletniego kierownika Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Janusza Kurzydłowskiego oraz Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Ostrowie Wielkopolskim Andrzeja Cieślaka, który od 
początku funkcjonowania Komisji jest jej wiceprzewodniczącym. Jubileusz stał się okazją do podsumowania działań podjętych w czasie dwudziestolecia 
pracy Komisji. Prezentacje podjętych inicjatyw przedstawił Andrzej Zalewski sekretarz Komisji, który zaprezentował najważniejsze wydarzenia z prac Komisji.  Następnie nadszedł czas na podziękowania i wyróżnienia dla tych wszystkich, którzy 
wspierają działalność Komisji. Na wniosek Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżnił odznaką honorową 
„ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” inspektorów działających na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w rolnictwie na wielkopolskiej wsi. Odznaki z rąk Posła Piotra 
Walkowskiego otrzymali m. in.:  Stanisława Ziółkowska Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu;  Jacek Stendera, Juliusz Chorąży i Jacek Smykała - inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Poznaniu; Odznaki honorowe „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” otrzymali także pedagodzy ze 
szkół kształcących na kierunkach rolniczych zaangażowani w działania na rzecz edukacji uczniów i rolników zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa wśród rolników i członków ich 
rodzin, a także rolnicy, laureaci konkursu „Bezpieczne Gospodarstwom Rolne” oraz sołtysi i samorządowcy zaangażowani w działania na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa pracy w rolnictwie wśród lokalnych społeczności.  Podczas uroczystości wręczono także odznaki honorowe  „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRACY”, którymi  uhonorowano dwóch inspektorów KRUS.  

  W czwartym kwartale 2014 r. do 32 szkół ponadgimnazjalnych kształcących na 
kierunkach rolniczych na terenie województwa wielkopolskiego wystosowano pismo 
profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa uczniów w czasie odbywania praktyk w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych w celu podjęcia działań w celu eliminacji 
występujących nieprawidłowości i zapewnienia bezpiecznych warunków do realizacji 
praktycznej nauki zawodu. 
 VIII. Informacja o wypadkach z udziałem dzieci 

 
W okresie wakacji do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu dotarły informacje o 

tragicznych w skutkach wypadkach w rolnictwie z udziałem dzieci.  
 Do najtragiczniejszego  z wypadków doszło w dniu 21 lipca 2014 r. w Milinie (gmina 

Kramsk), gdzie podczas prasowania słomy 16-letnia dziewczyna została wciągnięta 
do środka prasy SIPMA zagregowanej z ciągnikiem Zetor. W związku z zapchaniem 
prasy nastolatka najprawdopodobniej chciała usunąć zapchanie nogą i wówczas 
doszło do pochwycenia przez podbieracz. Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz 
Zespołu Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon dziewczyny. 

 Drugi wypadek wydarzył się 23 sierpnia 2014 r. na polu w miejscowości Korzkwy 
(gmina Pleszew).  Podczas wykonywania prac polowych. doszło do pochwycenia i 
wkręcenia ręki 12 letniego chłopca w mieszadło znajdujące się w zbiorniku siewnika 



 44

zbożowego. W jednej chwili doszło do zakleszczenia i zmiażdżenia dłoni dziecka. 
Przybyli na miejsce zdarzenia strażacy natychmiast podjęli działania polegające na 
wycięciu mieszadła przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Akcja 
wycinania ręki  prowadzona była przez blisko pół godziny, a prowadziło ją 5 
strażaków. W chwili wypadku chłopiec znajdował się na pomoście roboczym, a 
pokrywa zbiornika siewnika była podniesiona. Zdarzenie miało miejsce na polu 
sąsiada, Ciągnikiem zagregowanym z siewnikiem kierował właściciel gospodarstwa. 
W efekcie tego zdarzenia chłopiec stracił dłoń. 

 Do kolejnego wypadku doszło dwa dni później – 25 sierpnia 2014 r. w miejscowości 
Będzieszyn (gmina Ostrów Wlkp.) także podczas prac polowych z użyciem siewnika. 
Tutaj w podobnych okolicznościach poszkodowany został 16-latek. Chłopak pracował 
z ojcem i także jeździł na pomoście roboczym siewnika. O ile 12-latek stracił tylko 
dłoń, u starszego z chłopców trzeba było amputować część przedramienia z uwagi na 
poważne uszkodzenia dłoni i przedramienia. 

 Podsumowanie i wnioski do dalszych działań w zakresie prewencji w rolnictwie 
indywidualnym 

Utrzymujący się nadal zły stan bezpieczeństwa oraz wciąż duża liczba wypadków wśród 
rolników i członków ich rodzin, w tym także dzieci to potrzeba realizacji już wcześniej  
formułowanych wniosków zmierzających do ograniczenia liczby nieprawidłowości i zagrożeń 
zawodowych w rolnictwie indywidualnym. Dlatego też należy: 
1. Kontynuować działania edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w rolnictwie indywidualnym przy współudziale sygnatariuszy „Porozumienia w sprawie 
współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie” z dnia 
6 marca 2001 roku, których adresatem są rolnicy, w tym rolnicy przyjmujący uczniów 
kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych na praktyki zawodowe. 

2. W działania profilaktyczne służące poprawie stanu bezpieczeństwa pracy na wsi 
włączać w dalszym ciągu liderów wiejskich, jakimi są sołtysi. W tym celu należy 
kontynuować spotkania z sołtysami (narady, szkolenia, pokazy) poświęcone 
popularyzacji tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym. 

3. Prowadząc wizytacje gospodarstw rolników indywidualnych (przy udziale liderów 
wiejskich, kierowników szkolenia praktycznego ze szkół rolniczych), starać się osiągnąć 
choć w części z nich efekt w postaci usunięcia przez właściciela gospodarstwa 
chociażby najistotniejszych nieprawidłowości, które rzutują na poprawę stanu 
bezpieczeństwa w gospodarstwie. 

4. Nawiązywać kontakt ze wszystkimi szkołami, które kierują uczniów na praktyki do 
gospodarstw rolników indywidualnych, by te zwracały większą uwagę na stan 
bezpieczeństwa typowanych do praktyk gospodarstw. Pomocna może być przy tym lista 
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kontrolna bhp. Realizacja wynikających z niej zaleceń mogłaby być jednym z warunków 
podpisania z rolnikiem umowy na odbycie praktyki uczniowskiej. Pozwoliłoby to na 
wyeliminowanie nieprawidłowości i zagrożeń stwierdzonych na podstawie samokontroli 
czy oceny dokonanej przez osoby z zewnątrz (np. szkoły, KRUS, czy PIP). 

5. Nawiązać współpracę z kolejnymi szkołami rolniczymi pod kątem prowadzenia edukacji 
nauczycieli przygotowujących do zawodu rolnika. Celem takich zajęć powinno być 
zapoznanie jego uczestników z oceną czynników rolniczego środowiska pracy, także 
tych, które mogą powodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia uczniów podczas 
zajęć praktycznych np. w trakcie odbywanych przez uczniów praktyk w gospodarstwach 
rolników. Dzięki temu nauczyciele będą mogli zwrócić większą uwagę na 
bezpieczeństwo prac i czynności wykonywanych w czasie praktyk, w kontekście 
obowiązujących w tym zakresie przepisów, również w oparciu o analizę zapisów z 
dzienników praktyk. 

6. Kontynuować edukację najmłodszych poprzez prowadzenie pogadanek i prelekcji dla 
uczniów wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów, poświęconych bezpieczeństwu 
dzieci w czasie zabawy i pracy w rodzinnym gospodarstwie wiejskim. W większym 
wymiarze realizować także zajęcia na koloniach, półkoloniach i obozach w czasie 
wakacji. W miarę możliwości prowadzić szkolenia dla rodziców dzieci wiejskich, 
wykorzystując w tym celu zebrania – wywiadówki w szkołach. 

7. Popularyzować zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy rolników i członków ich 
rodzin w oparciu o środki przekazu.  

 
Opracował: 
główny specjalista                
Andrzej Zalewski 


