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Krzysztof Bielecki

Od 20 lat zaj mu je się pre wen cją wy pad ko wą i pro mo cją do brych prak tyk rol ni -
czych. Obec nie w Cen tra li KRUS, a wcze śniej w Od dzia le Re gio nal nym w Cheł -
mie. Współ two rzył po nad 300 au dy cji PR nt. bez piecz nej pra cy na wsi. Jest jed -
nym z ini cja to rów Ogól no kra jo we go Kon kur su Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne.
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Czy to praw da, że aby być sku -
tecz nym w dzia ła niach pre wen cyj -
nych wśród rol ni ków, trze ba się z ni -
mi iden ty fi ko wać?

Pra ca w te re nie, któ rą wy ko ny wa -
łem przez wie le lat, po zwo li ła na po -
zna nie re aliów wsi i pro ble mów, któ re
na po ty ka ją rol ni cy. Em pa tia, zro zu mie -
nie tru du pra cy w rol nic twie, spe cy fi ki
śro do wi ska de cy du ją o sku tecz no ści
dzia łań pre wen cyj nych. War to by ło po -
świę cić wię cej cza su ka żde mu z rol ni -
ków, by na wią zać wła ści we re la cje. To
przy no si do bre efek ty. 

Zmniej sza się licz ba wy pad ków
wśród pra cu ją cych w rol nic twie. Czy
mo żna po wie dzieć, w ja kiej mie rze
jest to za słu ga przed się wzięć pre -
wen cyj nych?

Sta ty sty ki po ka zu ją, że licz ba zgła -
sza nych wy pad ków w rol nic twie,
od po wsta nia KRUS -u na po cząt ku
lat 90., z prze szło 60 tys. – zmniej szy ła
się w ro ku ubie głym do 26 tys. Przy ję te
za ło że nia przy no szą za tem ocze ki wa -
ne efek ty. Ten spa dek na le ży rów nież
wią zać z wy mia ną sprzę tu i tech no lo gii
na now sze i bez piecz niej sze. Na stą pi ła
ta kże zmia na po ko le nio wa wła ści cie li.
Młod si ma ją lep sze przy go to wa nie
do za wo du rol ni ka.

Wpływ na to mia ła chy ba rów nież
zmia na w 2004 r. prze pi sów o ubez -
pie cze niu spo łecz nym rol ni ków, któ -
re spo wo do wa ły wy łą cze nie pew nej
gru py osób ule ga ją cych wy pad kom
w rol nic twie z ochro ny ubez pie cze -
nio wej?

My ślę, że du żo wa żniej sza by ła wie -
lo let nia pra ca nad zmia ną świa do mo -
ści rol ni ków, ich przy zwy cza jeń czy na -

wy ków, któ re pro wa dzi ły do wy pad -
ków. Cho dzi ło o to, że by sa mi rol ni cy
po tra fi li do strzec za gro że nia, by usu -
wa li je i nie do pusz cza li do wy pad ków.
Więk szość z tych dzia łań nie wy ma ga
du żych na kła dów fi nan so wych, a wią -
że się ze zwy czaj ny mi czyn no ścia mi
go spo dar ski mi, jak np., bie żą ce po -
rząd ko wa nie obej ścia i miej sca pra cy.

A ma Pan ja kiś pa tent na sku tecz -
ność pre wen cji wśród rol ni ków?

Rze czo wa roz mo wa i wska zy wa nie
do brych przy kła dów. Po mysł na Ogól -
no kra jo wy Kon kurs Bez piecz ne Go -
spo dar stwo Rol ne oka zał się traf nym
przed się wzię ciem. Od wie dza jąc przez
la ta go spo dar stwa rol ni ków bio rą cych
udział w tym kon kur sie, ob ser wu je my,
że na wet ci, któ rzy nie uczest ni czą
w nim, dą żą ta kże do po pra wy bez pie -
czeń stwa w swo im go spo dar stwie,
choć by na za sa dzie że „sko ro są siad
mo że, to dla cze go nie ja?”

Czy to ozna cza, że etap ucze nia
się na cu dzych błę dach rol ni cy ma ją
już za so bą?

In for ma cje, że rol nik stra cił rę kę po -
chwy co ną przez ma szy nę, że in ny
upadł i zła mał  no gę, a jesz cze in ny
zo stał po tur bo wa ny przez go spo dar -
skie zwie rzę, naj bar dziej prze ma wia ją
do rol ni ków. Ta kie hi sto rie, dzię ki
współ pra cy z me dia mi, mo gą być po -
moc ne w pre wen cji, ale ko rzyst niej sze
dla rze czy wi stej po pra wy bez pie czeń -
stwa by ło by usu wa nie za gro żeń
przed za ist nie niem wy pad ku. Pra cu je
nad tym w Od dzia łach Re gio nal nych
KRUS i je go Cen tra li wie le za an ga żo -
wa nych osób, bo prze cież nie da się
te go zro bić sa mo dziel nie.


