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Zgodnie z harmonogramem przedsięwzięć Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu,

realizacja zadań podejmowanych w ramach kampanii  „Szanuj życie! Bezpieczna praca w

gospodarstwie rolnym” w 2015 r. 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 prac polowych i

transportu rolniczego w okresie wiosennym, żniw i jesiennym,

 popularyzację zagadnień ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym na targach oraz w

oparciu  o środki masowego przekazu.

I. Działalność szkoleniowa 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.

W 2015 r. przeprowadzono 94 szkolenia dla 3217 osób.

Tematyka szkoleń dotyczyła:

 zagrożeń wypadkowych występujących przy pracy rolniczej,

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

poddozorowych,

 zasad bhp 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,

 zagrożeń wynikających z obecności azbestu w materiale pokryciowym dachów,

 prac i czynności niebezpiecznych, jakie nie powinny być powierzane dzieciom do lat

16 w gospodarstwach rolnych.

Ponadto podczas części szkoleń omawiano także zagadnienia dotyczące obciążeń

układu  mięśniowo-szkieletowego.  W  minionym  roku  szczególnie  akcentowano

tematykę związaną z bezpieczeństwem przy obsłudze zwierząt.
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1. Szkolenia dla rolników i rolników prowadzących praktyki uczniowskie

W 2015 r. przeprowadzono 28 szkoleń dla rolników, w których wzięło udział łącznie 890

osób, w tym 12 szkoleń dla 275 rolników przyjmujących uczniów szkół rolniczych na praktyki

zawodowe.

Wśród szkoleń w zakresie bhp w rolnictwie dla rolników indywidualnych były szkolenia,

które  miały  miejsce  przy  okazji  zebrań  wiejskich  oraz  szkolenia  w  centrum  rehabilitacji

rolników. Szkolenia na wsiach inicjowane były najczęściej przez sołtysów. Prowadzono je w

oparciu o 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  takie  szkolenia  prowadzone  były  już  kolejny  rok.

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 mógł taką

praktykę odbyć w jego gospodarstwie. Na podkreślenie zasługuje to, iż tematyka dotyczyła

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  i  uczniowie  biorący  udział  w  szkoleniach

otrzymywali  ulotki  i  broszury  o  tematyce  bhp  w  rolnictwie  wyd.  PIP,   w  tym  karty

bezpiecznego wykonywania pracy.

   

2. Szkolenia dla uczniów kierunków rolniczych

W 2015 r.  przeprowadzono  28 szkoleń  dla  650 uczniów kierunków rolniczych  szkół

ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Szkolenia  dla  uczniów  szkół  rolniczych  to  kolejna  grupa  szkoleń  prowadzonych  od

szeregu  lat.  I  tak  np.  na  terenie  południowej  Wielkopolski  objęci  zostali  nimi  uczniowie

głównie z klas drugich ze wszystkich szkół rolniczych. Wśród szeroko omawianej tematyki,

były  m.  in.  uregulowania  prawne  dotyczące  praktycznej  nauki  zawodu  w indywidualnych
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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 istotne z uwagi na fakt, iż w szkołach rolniczych nie są realizowane zajęcia w ramach

przedmiotu „bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy”. 

  

3. Szkolenia – pogadanki dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów 

W 2015 roku prowadzono pogadanki dla dzieci wiejskich - uczniów szkół podstawowych

i  gimnazjalnych  w  trakcie  trwania  roku  szkolnego  i  w  czasie  wakacji  na  koloniach  i

półkoloniach, poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży na wsi. W sumie zajęcia takie

odbyły się dla 34 grup uczniów z udziałem w sumie 1619 dzieci i młodzieży.

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, 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
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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 czy placówki

oświatowej. 

   

4. Szkolenia dla innych podmiotów

W  2015  roku  przeprowadzono  4 szkolenia  dla  innych  podmiotów,  w  których

uczestniczyło w sumie 58 osób. Były to: 

   Konferencja dla kierowników szkolenia praktycznego ze szkół ponadgimnazjalnych

województwa  wielkopolskiego  kształcących  na  kierunkach  rolniczych  pn.

„Bezpieczeństwo  uczniów  podczas  odbywania  praktyk  zawodowych  w

gospodarstwach rolnych” z udziałem Okręgowego Inspektora Pracy S. Ziółkowskiej.

Po  przedstawieniu  założeń  kampanii  „Szanuj  życie!  Bezpieczna  praca w

gospodarstwie  rolnym”  25 pedagogów zapoznano  z  analizą  przyczyn  wybranych

wypadków  przy  pracy  w  rolnictwie  w  Wielkopolsce.  Omówiono  także:  wybrane

regulacje  prawne  dotyczące  odbywania praktycznej  nauki  zawodu  w

gospodarstwach  rolnych  oraz  prace  wzbronione  młodocianym  w  gospodarstwie

rolnym,  a  także  tematykę  dotyczącą  spełnienia  wymagań  minimalnych  i

zasadniczych  dla maszyn i  urządzeń w kontekście zapewnienia  przez właścicieli

gospodarstw, w których odbywają się praktyki stanowisk wyposażonych w maszyny

spełniające  wymagania  bezpieczeństwa.  Po  przedstawieniu  najczęstszych
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nieprawidłowości  stwierdzanych  podczas  wizytacji gospodarstw  rolników

indywidualnych, w których uczniowie odbywali praktyki  zawodowe i ich wpływu na

bezpieczeństwo  i zdrowie uczniów – praktykantów nastąpiła wymiana doświadczeń

w  zakresie  dotychczas  podejmowanych  przez  szkoły  działań  na  rzecz

bezpieczeństwa  uczniów  na  praktykach.  Na  zakończenie  konferencji

zaprezentowano wnioski i możliwe do zastosowania działania profilaktyczne służące

poprawie  stanu bezpieczeństwa  w  związku  z  odbywaniem  praktyk  w

gospodarstwach rolników indywidualnych.

    3 szkolenia dla 33 liderów wiejskich, jakimi są sołtysi (część z nich to rolnicy)  z

gmin, w których dochodziło w ostatnich latach do dużej liczby wypadków przy pracy

rolniczej.  Szkolenia  dotyczyło  najczęstszych  nieprawidłowości  i  zagrożeń  przy

pracach w gospodarstwie oraz zasad bezpieczeństwa ze szczególnym zwróceniem

uwagi na upadki osób i przedmiotów, bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń

stosowanych w rolnictwie oraz bezpieczną obsługę zwierząt gospodarskich. Celem

szkoleń dla tej grupy odbiorców jest popularyzacja przekazu kampanii „Szanuj życie!

Bezpieczna  praca  w gospodarstwie  rolnym”,  a  jednocześnie  ułatwienie  sołtysom

podejmowania działań służących ograniczeniu ryzyka wypadkowego oraz poprawy

ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin na terenie poszczególnych

sołectw.

II. Konkursy o tematyce bhp w rolnictwie

Konkursy  w  zakresie  bhp  w  rolnictwie  adresowane  były  podobnie  jak  szkolenia  do

szerokiego grona odbiorców – rolników, uczniów szkół rolniczych oraz dzieci wiejskich. W

2015 r. przeprowadzono 55 konkursów z udziałem 6344 osób.  

1. Konkursy dla rolników 

W 2015 r. przeprowadzono  11  konkursów z zakresu bhp w rolnictwie z udziałem 204

rolników, w tym 10 konkursów wiedzy i 1 konkurs pn. „Powiatowy rolnik roku” (z blokiem
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tematycznym  dotyczącym  oceny  stanu  bezpieczeństwa  gospodarstw  w  nim

uczestniczących). Konkursy wiedzy przeprowadzano na ogół po zakończeniu szkoleń bhp.

Prowadzono  także  działania  w  ramach  XIII  edycji  ogólnopolskiego  konkursu  pn.

„Bezpieczne  gospodarstwo  rolne”  (temat  404F),  w  tym  przeprowadzono  5  etapów

regionalnych, w których uczestniczyło 55 rolników. Inspektorzy pracy uczestniczyli w ocenie

gospodarstw zgłoszonych do konkursu (Poznań – 13 wizytacji, Leszno – 13 wizytacji, Konin

– 6 wizytacji,  Piła  – 8 wizytacji  i  Ostrów Wlkp.  – 15 wizytacji).  Po zakończeniu  wizytacji

gospodarstw na etapach regionalnych, odbyły się posiedzenia komisji konkursowych, które

dokonały oceny w oparciu o kryteria określone w regulaminie konkursu i wyłoniły laureatów.

Gospodarstwa laureatów pierwszych miejsc w etapach regionalnych były wizytowane także

w rozgrywce na etapie wojewódzkim (przeprowadzono 5 wizytacji). Przeprowadzono także

dodatkowo  3  wizytacje  gospodarstw  (tzw.  rewizytacje).  Miało  to  na  celu  doradztwo  w

zakresie  dalszej  poprawy  stanu  bezpieczeństwa  przed  oceną  na  dalszych  etapach

(wojewódzkim  i  krajowym).  Laureaci  konkursu  na  etapie  regionalnym  i  wojewódzkim

otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów, w tym Okręgowy Inspektorat Pracy w

Poznaniu, a okazją do tego były targi rolnicze organizowane w maju i czerwcu br.

  

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

kierunkach rolniczych 

Konkursy dla młodzieży kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych wpisały się już

na  stałe  do  kalendarza  działań.  Spośród  zaplanowanych  na  2015  r.  konkursów

przeprowadzono 11 z udziałem 663 uczniów. 
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Wśród nich są 3 konkursy o zasięgu regionalnym, a uczestniczyła w nich młodzież ze

wszystkich  szkół danego regionu (tj. z terenu działania oddziałów PIP w Lesznie, Ostrowie

Wlkp.  i  Pile,  w  sumie  19  szkół  rolniczych.  Cieszy  fakt  udziału  kilkusetosobowej  grupy

młodzieży w tych konkursach. Młodzież rywalizująca w rozgrywkach musiała wykazać się nie

tylko  wiedzą  teoretyczną,  ale  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.

Innymi  konkursami  przeprowadzanymi  od  kilku  lat  są  konkursy  podczas

Międzynarodowej Wystawy AGRO SHOW w Bednarach, w których w 2015 r. uczestniczyła

młodzież  6  szkół  z  terenu  Wielkopolski.  Z  uwagi  na  duże  zainteresowanie,  co  roku  w

zmaganiach bierze udział młodzież z kolejnych szkół rolniczych odwiedzających targi.

Kolejny ciekawy konkurs to Turniej Młodego Mechanizatora, będący inicjatywą jednej ze

szkół  rolniczych  (Zespół  Szkół  w  Opatówku),  w  którym  brało  udział  23  uczniów

reprezentujących zarówno klasy technikum mechanizacji rolnictwa, technikum ogrodniczego

oraz  zasadniczej  szkoły  zawodowej.  Cele  turnieju  było  propagowanie  wśród  młodzieży 

wiedzy  z zakresu techniki rolniczej,  popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i

higieny  pracy  w rolnictwie,  w  tym  propagowanie  kultury  i  bezpiecznego  zachowania  się

podczas  obsługi  i  użytkowania  maszyn  rolniczych,  popularyzowanie  wśród  uczniów

znajomości  przepisów  ruchu  drogowego  oraz  przygotowanie  uczniów  do  egzaminów

potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Młodzież rywalizująca w turnieju rozwiązywała test

teoretyczny  z  przepisów  ruchu  drogowego,  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  oraz

przepisów  bhp  przy  obsłudze  ciągników  i  maszyn  rolniczych.  Wynik  testu  decydował  o

zakwalifikowaniu się do konkurencji praktycznych, jakimi były jazda sprawnościowa na czas

ciągnikiem rolniczym z "Talerzem Stewarta"  z uwzględnieniem zasad bhp oraz obsługa i

przygotowanie  do pracy   zagregowanego ciągnika  rolniczego  z  opryskiwaczem.  Laureaci

otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów. Pozostali uczestnicy również

otrzymali  drobne upominki,  w  tym  gadżety kampanii  „Szanuj  życie!  Bezpieczna  praca w

gospodarstwie rolnym”.  Uzgodniono, że turniej ten zostanie przeprowadzony w 2016 roku

jako turniej regionalny, a chęć uczestnictwa w nim wyraziły wszystkie szkoły z terenu.
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3. Konkursy o tematyce bhp dla dzieci  wiejskich – uczniów szkół podstawowych i

gimnazjów

W 2015 r. zorganizowano w sumie 30 konkursów dla dzieci, przy czym były to konkursy

wiedzy o zasadach związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na wsi (7 konkursów

dla 355 uczniów), jak i konkursy plastyczne (19 konkursów dla 4990 uczniów stanowiących

konkursy regionalne w ramach V Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpiecznie na wsi. Zwierzaki

to nie pluszaki” oraz 4 inne konkursy plastyczne z udziałem 97 uczniów, w tym 1 na plakat o

tematyce bhp w rolnictwie. We wszystkich konkursach wzięło udział w sumie 5442  dzieci.   

W II kwartale br. odbyło się szereg imprez podczas, których podsumowano i uroczyście

wręczano  dyplomy  i  nagrody  laureatom  i  wyróżnionym  w  poszczególnych  konkursach

regionalnych  oraz  podczas  gali  finału  wojewódzkiego  V  Ogólnopolskiego  Konkursu

„Bezpiecznie na wsi. Zwierzaki to nie pluszaki”. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu był

fundatorem nagród dla laureatów trzecich miejsc we wszystkich konkursach regionalnych i

wojewódzkim w obu kategoriach wiekowych.

  

4. Konkursy dla innych podmiotów

W 2015 r. zorganizowano także  3 konkursy dla innych podmiotów, a były to konkursy

wiedzy z bhp w rolnictwie dla 35 sołtysów objętych szkoleniami (o których jest mowa w p. I.4.

sprawozdania).
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III. Stoiska, punkty informacyjne PIP oraz wystawy i pokazy

W 2015 r. zorganizowano 7 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 5350 osób, udzielono około 530 porad i

wydano ponad 7000 broszur i ulotek wyd. PIP. 

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, dni

otwartych czy forów rolniczych, 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. 

Uzupełnieniem oferty wydawniczej  PIP była ulotka pn.  „Chemia w gospodarstwie rolnym”

wydana przez Okręgowy Inspektorat  Pracy w Poznaniu w ramach Strategii  Ograniczania

Zagrożeń Zawodowych,  a adresowana dla rolników odwiedzających stoisko PIP podczas

wystawy  AGRO SHOW Bednary  2015.  Ulotkę  otrzymało  ok.  1400  osób.  Ulotka  zawiera

podstawowe informacje dotyczące zagrożeń, przechowywania i magazynowania oraz zasad

bezpiecznej pracy i stosowania: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin,  środków

utrzymania higieny i czystości, a także paliw silnikowych. 

  

Poza stoiskami - punktami informacyjnymi w 2015 r. zorganizowano także 2  wystawy

związane  z  bezpieczeństwem  pracy  w  rolnictwie.  Pierwszą  z  nich  była  wystawa

pokonkursowa plakatów na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie w czasie Wiosennych

Targów  Rolno-Ogrodniczych  w  Zespole  Szkół  im.  St.  Mikołajczyka  w  Opatówku,  którą

obejrzało ponad 200 osób. Druga wystawa to wystawa dobrych praktyk w rolnictwie, w tym

związanych  z  bezpieczeństwem  przy  obsłudze  zwierząt  na  stoisku  PIP  podczas

Międzynarodowej  Wystawy  AGRO  SHOW  2015  w  Bednarach.  Szacunkowo  w  ciągu

czterech dni trwania targów wystawę obejrzało ok. 4200 osób.
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Ponadto  podczas  AGRO  SHOW  2015  Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Poznaniu

zorganizował wspólnie z Państwową Strażą Pożarną 3 pokazy ratowania i ewakuacji osoby

nieprzytomnej ze zbiornika. Pokazy w dniu 18 i 19.09.2015 r. obejrzało ok. 750 osób. 

Także na zakończenie 3 szkoleń z zakresu bhp w rolnictwie zorganizowanych wspólnie

z KRUS i Państwową Strażą Pożarną miały miejsce pokazy udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej,  a  uczestnicy  szkoleń  mieli  okazję  praktycznie  wykonać  proste  gesty

ratujące życie, w tym ocenić stan poszkodowanego, wykonać masaż serca, czy też ułożyć

ofiarę wypadku w pozycji bocznej ustalonej. W pokazach i ćwiczeniach tych uczestniczyły w

sumie 33 osoby.

  

IV. Działalność wizytacyjno – instruktażowa

W I kwartale 2015 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 2015 r.

1. Dane dotyczące przeprowadzonych wizytacji

1. W okresie  wiosny,  żniw i  jesieni  2015 roku przeprowadzono  826  wizytacji  rolników

indywidualnych  przy  czym  czynnością  „wizytacja”  objęto  817  podmiotów,  w  tym

przeprowadzono: 
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 wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych – 104;

 wizytacji  gospodarstw rolników indywidualnych w ramach konkursu pn.  „Bezpieczne

gospodarstwo  rolne”  na etapach regionalnych  –  55 z  55  zgłoszonych  do konkursu

gospodarstw i  5 wizytacji na etapie wojewódzkim oraz  3 tzw. rewizytacje gospodarstw w

ramach  doradztwa  na  kolejnych  etapach  konkursu  w  celu  dalszej  poprawy  stanu

bezpieczeństwa – czyli w sumie 63 wizytacje;

 wizytacji  w  gospodarstwach  w  związku  z  odbywaniem  praktyk  przez  uczniów

kierunków rolniczych szkół ponadgimnazjalnych - 8;

 wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych w związku z wypadkami przy pracy – 0,

 wizytacji  prac  polowych  -  651 w  tym  89  wizytacji  wiosennych  prac  polowych,  448

wizytacji prac polowych w okresie żniw i 114 wizytacji jesiennych prac polowych.

W czasie  wizytacji  prace wykonywało  w sumie  1254 rolników i  8 praktykantów.  W

związku z wizytacjami prac polowych, które stanowiły ponad 78 % 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.  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.

2. Wizytacjami objęto także pomoc w gospodarstwie w sumie 37 dzieci, które wykonywały

różne  prace  gospodarcze,  bądź  przebywały  w  miejscach  zagrożenia,  przy  czym

stwierdzono:

 wykonywanie prac nieodpowiednich do ich sił i możliwości przez 5 dzieci,

 przebywanie w strefach bezpośredniego zagrożenia przez 9  dzieci.

Było to zdecydowanie mniej obserwacji niż w latach wcześniejszych.

3. W  74 przypadkach  odnotowano  prace  w  wymuszonej  pozycji  ciała  i  grożące

dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi, w których uczestniczyło w sumie  112  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
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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

postaci  pras  belujących,  a  później  załadunek  na przyczepy  przy użyciu  ładowaczy  i

rozładunek przy wykorzystaniu tej samej technologii.

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.

Podczas  wizytacji  zwracano  uwagę  na  stan  bezpieczeństwa  maszyn  i  urządzeń

eksploatowanych  podczas prac polowych  wiosennych  i  żniwnych.  Wizytacje  potwierdzają

obserwowaną od kilku lat tendencję związaną  z poprawą stanu bezpieczeństwa  podczas

prac tych prac. Na polach jest coraz więcej nowych maszyn rolniczych, takich jak ciągniki,

przyczepy, prasy, czy kombajny zbożowe, opryskiwacze oraz maszyny uprawowe.  Wynika

to  w dużej mierze z  właściwego wykorzystania przez rolników funduszy unijnych, w tym

głównie  dopłat  bezpośrednich  do  upraw  rolnych.  Nowe  maszyny  na  naszych  polach

powodują, że zostaje  podniesiony poziom  bezpieczeństwa pracy związanego z obsługą

tych maszyn.  Jednak w dalszym ciągu  obserwowane  są przypadki niewłaściwego stanu

technicznego  eksploatowanych  maszyn.  Dotyczą  one  głównie:  niewłaściwego  stanu

technicznego  starszego  typu  kombajnów  zbożowych  (gł.  Bizon),  takich  jak  brak  osłon

przekładni  napędu  przyrządu  tnącego,  jak  też  brak  osłon  pasowych  przekładni  napędu

młocarni, czy wialni; niewłaściwego  stanu technicznego ciągników rolniczych (gł. Ursus C-

330,  Ursus  C-360),  takich  jak  brak  kabin  lub  ram ochronnych,  zabezpieczeń  przekładni

pasowych  alternatorów i  prądnic,  nieporządek  w kabinach,  brak  lusterek  zewnętrznych  i

wewnętrznych; złego stanu technicznego przyczep transportowych, takich jak skorodowane

podłogi  i  burty,  brak  zabezpieczeń  zamków  łączących  burty  przyczep  i  sprężyn  przy

zaczepach ułatwiających bezpieczne połączenie z ciągnikiem, a także brak zabezpieczenia

wałków przegubowo-teleskopowych. Częstym widokiem było także używanie przez rolników

niewłaściwego  obuwia  roboczego,  a  także  brak  podręcznego  sprzętu  ppoż.  głównie  na

wyposażeniu ciągników. Zwracano także uwagę na bezpieczeństwo dzieci przebywających

na polach i wykonujących różnego rodzaju prace, niekiedy im. wzbronione. 
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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 połowę wszystkich wizytowanych gospodarstw w omawianym okresie). 

Dane  dotyczące  bezpieczeństwa  podwórza  i  obejścia,  budynków  inwentarskich   i

gospodarczych, stanu drabin, schodów, bezpieczeństwa pożarowego oraz szeregu innych

elementów ocenianych podczas wizytacji w 2015 roku, wskazują na pewną poprawę w tych

obszarach. 
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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. 

Część wizytacji prowadzono wspólnie z przedstawicielami KRUS, policji, straży pożarnej

oraz z sołtysami.
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V. Popularyzacja zagadnień ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, w tym

przez środki masowego przekazu       

W  2015 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu skierował po raz kolejny dwa apele do

rolników zawierające podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wiosennych prac w polu

i  obejściu  jak  i  prac  żniwnych  oraz  bezpieczeństwa  dzieci  na  wsi  (pierwszy  apel  był

wspólnym  apelem  z  OR  KRUS  w  Poznaniu).  Apele  zostały  umieszczone  na  stronie

internetowej  Okręgowego  Inspektoratu  Pracy  i  Wielkopolskiej  Strategii  Ograniczania

Zagrożeń  Zawodowych i  przekazane  do wszystkich  starostw powiatowych  oraz  wójtów i

burmistrzów  na  terenie  województwa  wielkopolskiego  (apel  wiosenny  do  248  jednostek

samorządowych,  a  apel  żniwny  do  252  jednostek)  w  celu  popularyzacji  w  środowisku

wiejskim  wśród  rolników i  członków ich  rodzin.   Ponadto  apel  wiosenny  przekazano  do

wszystkich rolników ubezpieczonych w KRUS na terenie jednego z powiatów Wielkopolski

(powiat poznański).

Apele przekazano także do kilkudziesięciu redakcji  na terenie Wielkopolski (m. in. do

Gazety  Wyborczej,  Głosu  Wielkopolskiego,  telewizji  TVP  Info  i  telewizji  WTK,  telewizji

PROART Ostrów Wlkp., radia "Merkury", radia "Emaus", radia RFM MAXX, radia CENTRUM

Kalisz,  radia  RODZINA,  radia  ESKA  radia  i  telewizji  SUD  Kępno).  Szereg  z  tytułów

prasowych zamieściło treść apelu czy to na łamach gazety, czy to na stronie internetowej, a

jego treść prezentowano na antenie rozgłośni radiowych.

Ciekawą  formą rozpowszechnienia  treści  apelu  żniwnego  było  zamieszczenie  go  na

łamach  „Siewcy  wielkopolskiego”  w  numerze  lipcowo-sierpniowym  (dwumiesięcznika

Wielkopolskiej  Izby Rolniczej,  ukazującego  się  na terenie  Wielkopolski  w  nakładzie  kilku

tysięcy  egzemplarzy)  i  w „Poradniku Gospodarskim” – gazecie  Wielkopolskiego  Ośrodka

Doradztwa Rolniczego (nakład 2 tyś. egzemplarzy).

Apele 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 sołectw, w sklepach, salach wiejskich,

remizach. Otrzymywali je także rolnicy podczas prowadzonych wizytacji.
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W  2015  r.  dziesiąty  rok  z  rzędu  kontynuowano  cykl  audycji  poświęconych

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.  W  omawianym  okresie  miało  miejsce   jedenaście

audycji, które trwały po ok. 30 minut i nadawane były w godzinach popołudniowych.

Ponadto  w okresie  żniw  udzielono  kilku  wywiadów  redaktorom stacji  telewizyjnych  i

rozgłośni radiowych na temat bezpieczeństwa w czasie prac żniwnych oraz bezpieczeństwa

dzieci. Między innymi były to wywiady dla:  Telewizji TRWAM – wywiad był częścią materiału

na wyżej wymieniony temat i był emitowany kilkakrotnie na antenie telewizyjnej; dla telewizji

PROART  obejmującej  zasięgiem  teren  kilku  powiatów  w  regionie  południowej  części

Wielkopolski  także na wyżej  wymieniony temat oraz kolejny wywiad  dla tej  stacji  będący

także częścią szerszego materiału na temat bezpieczeństwa dzieci na wsi, w tym prac jakich

nie należy powierzać dzieciom do lat 16 w gospodarstwie rolnym (w oparciu o uaktualniony

wykaz prac i list Głównego Inspektora Pracy w tej sprawie), a także wywiad dla radia ESKA.

Na łamach prasy lokalnej i regionalnej ukazywały się informacje na temat konkursów dla

dzieci (np. „Życia Rawicza”, czy „Życie Gostynia”), a także relacje z oceny gospodarstw w

ramach  konkursu  „Bezpieczne  Gospodarstwo  Rolne”  i  uroczystego  podsumowania  tego

konkursu (np. na antenie radia ELKA Leszno).

Ponadto przygotowano także we współpracy z Państwową Strażą Pożarną klip filmowy na

temat ewakuacji osoby nieprzytomnej ze zbiornika, które był prezentowany na stoisku PIP i

przy wejściach na teren wystawy AGRO SHOW 2015 w Bednarach. Klip obejrzało ok. 12000

osób.
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VI. Spotkania  (posiedzenia)  w  ramach  komisji  do  spraw  bezpieczeństwa  i

higieny pracy w rolnictwie oraz spotkania z partnerami społecznymi        

Forum współdziałania  w zakresie przedsięwzięć na rzecz ochrony pracy w rolnictwie

indywidualnym są komisje do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Na terenie działania

OIP działają dwie komisje regionalne (na terenie działania oddziału w Lesznie i Ostrowie

Wielkopolskim) i dwie komisje powiatowe (na terenie działania oddziału w Pile – dla powiatu

czarnkowsko-trzcianeckiego i na terenie oddziału w Koninie – dla powiatu konińskiego). W

minionym okresie odbyły się posiedzenia jednej z komisji regionalnych i komisji powiatowej

(w Ostrowie Wlkp. i Koninie). 

W  sierpniu  2015  r.  zainaugurowała  swoją  działalność  także  komisja  wojewódzka

Inauguracyjne  posiedzenie  z  udziałem  dyrektora  Departamentu  Prewencji  Głównego

Inspektoratu Pracy miało  miejsce w dn. 27.08.2015 r.

W  dn.  27  listopada  2015  r.  odbyło  się  drugie  posiedzenie  komisji  wojewódzkiej.  W

trakcie posiedzenia zaproponowano powołanie zespołu do spraw analizowania wypadków

przy pracy rolniczej. Materiały z prac tego zespołu mają być wykorzystywane w działalności

prewencyjnej  i  promocyjnej  z  uwagi  na  potrzebę  popularyzacji  wiedzy  dotyczącej

bezpiecznego posługiwania się maszynami rolniczymi, szczególnie wśród młodych rolników i

uczniów szkół rolniczych.  Ponadto omówiono przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i

Gospodarki  Żywnościowej  z  dnia  12  stycznia  1998  r.  w  sprawie  bhp  przy  obsłudze

ciągników,  maszyn,  narzędzi  i  urządzeń  technicznych  stosowanych  w  rolnictwie  w

odniesieniu  do  aktualnego  stanu  faktycznego  związanego  z  postępem technicznym  oraz

dezaktualizacją niektórych zapisów w rozporządzeniu. Wiąże się to z potrzebą wystąpienia

do  Ministerstwa  Rolnictwa  o  nowelizację  zapisów wyżej  wymienionego  rozporządzenia  z

uwagi na duży postęp techniczny.
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Spotkania z partnerami społecznymi:

 Ze  spotkań  z  partnerami  społecznymi  wymienić  należy  między  innymi  spotkania  z

wójtami gmin m.in.   Przygodzice,  Gołuchów i  Bralin   (są to gminy,  każda na terenie

innego powiatu, gdzie doszło w minionych latach do największej liczby wypadków), w

których  uczestniczył  kierownik  oddziału  ostrowskiego  oraz przedstawiciele  placówek

KRUS.  Tematem  spotkań  było  omówienie  wspólnych  przedsięwzięć  służących

ograniczeniu  ryzyka  wypadkowego  oraz  poprawie  ochrony  życia  i  zdrowia  wśród

rolników indywidualnych  i  członków ich rodzin  oraz włączenie  w te działania  liderów

wiejskich  w  ramach  ogłoszonych  konkursów   pn.  „Sołtys  liderem  –  propagatorem

bezpiecznej pracy”.

 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 pierwszym półroczu 2015 r. przeprowadzono także szereg działań popularyzatorskich

adresowanych  do  przedszkolaków,  a  było  to  8 pogadanek  z  udziałem  452 dzieci  i  6

konkursów plastycznych dla 262 dzieci z kilku przedszkoli oraz 1 zajęcie edukacyjne dla 23

dzieci. Tematyka dotyczyła bezpieczeństwa dzieci na wsi.

Ponadto w połowie 2015 r. we współpracy z samorządami gminnymi i placówkami KRUS

na terenie trzech gmin, w których doszło w ostatnich latach do największej liczby wypadków

w  południowej  Wielkopolsce  podjęto  działania  których  celem  jest  poprawa  stanu

bezpieczeństwa  pracy  wśród  rolników.  W  związku  z  tym  przeprowadzono  3 zajęcia

edukacyjne  w  ramach  działań  popularyzatorskich  dla  48 sołtysów  z  gmin:  Przygodzice,

Gołuchów i Bralin na temat wybranych zagadnień z bhp w rolnictwie, w tym najczęstszych

nieprawidłowości  przy  pracach  w  gospodarstwie  oraz  zasad  bezpieczeństwa.  Sołtysom

przekazano materiały wyd.  PIP dotyczące bhp w rolnictwie.  Na spotkaniach dla sołtysów

ogłoszono konkursy pn. „Sołtys liderem – propagatorem bezpiecznej pracy” (podsumowanie

zaplanowano  na  lipiec  2016  r.),  a  ich  celem  jest  zaangażowanie  sołtysów  w  działania
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służące wzrostowi świadomości rolników i członków ich rodzin, eliminacji nieprawidłowości i

zagrożeń, a tym samym zmniejszaniu liczby wypadków.

W czerwcu 2015 r.  zorganizowano także 1 naradę roboczą zespołu do opracowania

materiałów służących ocenie gospodarstw rolników indywidualnych, w których odbywać będą

praktyki  zawodowe  uczniowie  kierunków  rolniczych  szkół  ponadgimnazjalnych  z

Wielkopolski. W pracach zespołu z ramienia OIP uczestniczyły dwie osoby oraz kierownicy

szkolenia praktycznego w trzech szkół rolniczych z Wielkopolski  (z Grzybna,  Brzostowa i

Przygodzic).

Ponadto w lipcu 2015 r. przedstawiciel OIP uczestniczył w posiedzeniu członków Komisji

Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego  Rady  Powiatu  Ostrowskiego,  poświęconej

bezpieczeństwu pracy w rolnictwie. W czasie posiedzenia przedstawił stan bezpieczeństwa

w  gospodarstwach  rolnych  na  terenie  regionu  ze  szczególnym  uwzględnieniem  powiatu

ostrowskiego, a także dane dotyczące zdarzeń wypadkowych wśród rolników. Członkowie

Komisji  zapoznani  zostali  z  założeniami  kampanii  „Szanuj  życie!  Bezpieczna  praca  w

gospodarstwie  rolnym”,  a  także  z  działaniami  prewencyjnymi  Okręgowego  Inspektoratu

Pracy podejmowanymi na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa wśród rolników i członków

ich rodzin. Radnym przekazano materiały wydawnictwa PIP, w tym broszury, ulotki, i listy

kontrolne kampanii „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

VIII. Współpraca  z  lokalnymi  partnerami,  instytucjami  związanymi  z
rolnictwem oraz władzami samorządu terytorialnego

Współpraca  z  wieloma  partnerami  i  instytucjami  działającymi  na  rzecz  rolnictwa  ma

charakter stały.  Płaszczyzną tej współpracy są m. in. komisje do spraw bezpieczeństwa i

higieny  pracy  w  rolnictwie  zarówno  o  zasięgu  regionalnym,  jak  i  powiatowym  oraz

reaktywowana  latem  2015  roku  komisja  wojewódzka.  Komisje  te  skupiają  w  swoich

szeregach przedstawicieli wielu instytucji i organizacji, o których jest mowa w „Porozumieniu

w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie z

2001 roku”.  Założeniem komisji wojewódzkiej, w składzie której są przedstawiciele KRUS,

WODR,  inspekcji  ochrony roślin  i  nasiennictwa,  Wielkopolskiej  Izby  Rolniczej,  marszałka

Województwa  Wielkopolskiego,  stowarzyszenia  sołtysów,  czy  konwentu  starostów  jest

inicjowanie i koordynowanie działań w sferze ochrony pracy w rolnictwie w Wielkopolsce.

Zamiarem tegorocznym jest  zaproszenie  do współpracy  innych  partnerów,  jak  chociażby

przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Współpraca z KRUS odnosi się do większości obszarów naszych działań prewencyjnych

i  przynosi  pożądane  efekty  z  uwagi  na  możliwość  koordynowania  przedsięwzięć  przy

ograniczonej dostępności sił i środków.

Dzięki  współpracy  z  Wielkopolską  Izbą  Rolniczą,  która  jest  samorządem  rolników

wielkopolskich istnieje możliwość popularyzacji problematyki ochrony pracy w rolnictwie np.

w czasie forów rolniczych, konferencji, targów. Współpraca z Zarządem Wojewódzkim WIR i
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biurami  powiatowymi  to  także  ich  udział  w  organizacji  konkursów  i  partycypowanie  w

fundowaniu  nagród.  Po  raz  kolejny  w  2015  r.  na  łamach  „Siewcy  wielkopolskiego”

zamieszczono tekst apelu do rolników na temat bezpieczeństwa podczas żniw.

Współpraca  z  Wielkopolskim  Ośrodkiem  Doradztwa  Rolniczego  dotyczy  najczęściej

udziału ich przedstawicieli w składach komisji oceniających gospodarstwa w konkursach na

bezpieczne gospodarstwo rolne. Z kolei targi rolne organizowane przez WODR są miejscem,

gdzie odbywają się bardzo często uroczyste podsumowania i wręczenia nagród laureatom

konkursów zarówno dla rolników (BGR), jak i dzieci. Dzięki uprzejmości WODR mamy także

możliwość zorganizowania naszych stoisk w czasie imprez targowych. W 2015 r. na łamach

„Poradnika Gospodarskiego” zamieszczono apel żniwny do rolników.

Współpraca z samorządem terytorialnym to poza udziałem przedstawicieli  samorządu

powiatowego  i  gminnego  oraz  wojewódzkiego  w  pracach  komisji  ds.  bhp  w  rolnictwie,

współdziałanie  dotyczące  popularyzacji  problematyki  ochrony pracy.  Przykładem  tego  są

coroczne  apele  kierowane  do  rolników i  członków ich  rodzin  za  pośrednictwem  wójtów,

burmistrzów i starostów w terenu Wielkopolski. Ponadto współpraca z samorządem gminnym

daje możliwość dotarcia do liderów wiejskich jakimi są sołtysi, a poprzez nich do rolników i

członków ich  rodzin.  Współpraca  z  sołtysami  to  z  kolei  organizacja  przez  nich  zebrań  i

szkoleń dla mieszkańców wsi - rolników, czy organizacja pogadanek, prelekcji dla uczniów

szkół  wiejskich.  Sołtysi  uczestniczą  także  w  wizytacjach  gospodarstw  rolników

indywidualnych  i  to  dzięki  nim  istnieje  możliwość  wstępu  do  gospodarstwa,  a  także

podejmują  szereg  innych  działań  służących  poprawie  bezpieczeństwa  ich  lokalnych

społeczności.

Współpraca  z  Państwową  Strażą  Pożarną  i  Policją  to  działania  związane  z

prowadzeniem wspólnych wizytacji prac polowych, transportu rolniczego i gospodarstw. Ma

ona jeszcze mocno ograniczony zakres i wskazane jest podjęcie działań na większą skalę.

Ponadto wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w 2015 r. zorganizowano pokazy ratowania

osoby  ze  zbiornika,  przygotowano  materiał  filmowy  prezentujący  te  działania  a  także

zorganizowano pokazy i ćwiczenia z pierwszej pomocy (jest o tym mowa w sprawozdaniu).
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Współprac ze szkołami rolniczymi to m. in. organizacja szkoleń nie tylko dla uczniów ale

i  rolników z zakresu bhp w rolnictwie  orz konkursów (z częścią szkół  jest  to współpraca

stała),  wspólne wizytacje  z  kierownikami  szkolenia  praktycznego gospodarstw,  w których

odbywają się praktyki uczniowskie (póki co jest to ograniczony zakres do kilku szkół) oraz

konferencja dla kierowników szkolenia praktycznego ze szkół Wielkopolski (jest o tym mowa

w sprawozdaniu). 

Wszyscy  partnerzy,  z  którymi  taka  współpraca  miała  miejsce  w  2015  r.  podkreślali

potrzebę dalszych wspólnych działań na rzecz ochrony życia i zdrowia  na wsi.

IX. Informacja o wypadkach z udziałem dzieci

W okresie wakacji do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu dotarła informacja o

tragicznym w skutkach wypadku w rolnictwie z udziałem 12-letniego chłopca. Do wypadku

doszło w dniu 12 sierpnia 2015 r. w m. Grabienice (gmina Rzgów). Dwunastolatek próbował

dokonać samodzielnie sprzęgnięcia ciągnika z przyczepą platformową do transportu słomy.

Ciągnik zostawił na biegu, prawdopodobnie wstecznym polowym i wyszedł z kabiny by spiąć

zaczep. Dostał się w niewyjaśnionych okolicznościach pod koła i został przejechany przez

ciągnik.

X. 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.
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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

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. 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  miarę

możliwości prowadzić szkolenia dla rodziców dzieci wiejskich, wykorzystując w tym celu

zebrania – wywiadówki w szkołach.

6. Popularyzować zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy rolników i członków ich

rodzin w oparciu o środki przekazu. 

7. Powołać  na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu  zespół  do

analizowania  wypadków  przy  pracy  rolniczej  złożony  z  przedstawicieli  instytucji

działających na rzecz rolnictwa, a opracowane analizy z przykładami wykorzystywać w

działalności  prewencyjnej  i  promocyjnej  służącej  popularyzacji  wiedzy  dotyczącej

bezpiecznego  posługiwania  się  maszynami  rolniczymi,  szczególnie  wśród  młodych

rolników i uczniów szkół rolniczych.

XI. Materiały  i  wydawnictwa  wspierające  działania  promocyjne  i
prewencyjne 

 
Materiały  i  wydawnictwa  wspierające  nasze  dotychczasowe  działania  w  ramach

kampanii  „Szanuj  życie!  Bezpieczna  praca  w gospodarstwie  rolnym”  cieszyły  się  dużym

zainteresowaniem  odbiorców  ze  wszystkich  grup,  do  których  adresowane  były  nasze

działania.  W 2015  roku  brakowało  gadżetów  kampanii,  jakimi  dysponowaliśmy  w  latach

wcześniejszych.  Wśród  materiałów  przydatnych  w  naszych  działaniach  będą:  czapeczki,

breloki, latarki, opaski odblaskowe, zakładki do książek, plany lekcji, koszulki, kamizelki.

Ponadto spośród wydawnictw należy kontynuować serię wydawniczą  kart  dotyczącą

bezpiecznego  wykonywania  pracy  (obsługa  zwierząt,  kolejne  z  serii  prac  przy  obsłudze

maszyn,  prace  warsztatowe,  ochrona  ppoż.  w  gospodarstwie).  W  broszurze  „Bądź

bezpieczny  w  gospodarstwie”  ciekawą  i  przydatną  była  wkładka  w  postaci  plakatu  z

naklejkami od oznaczania miejsc niebezpiecznych w gospodarstwie.
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Opracował:

Andrzej Zalewski
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