
IV.A.8. Przedsięwzięcia na rzecz ochrony pracy  

w rolnictwie indywidualnym 

Podstawowymi formami prewencji prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w odniesieniu 

do rolnictwa indywidualnego są działania edukacyjne, doradztwo techniczne oraz promocja 

problematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia rolników. 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 9,5 tys. wizytacji stanowisk prac 

polowych i gospodarstw indywidualnych. Odbywały się za zgodą lub na wniosek rolnika i 

dotyczyły: 

w 1 070 przypadkach – komisyjnych lustracji gospodarstw zgłoszonych do konkursów z cyklu 

„Bezpieczne gospodarstwo rolne”, 

w 239 przypadkach – gospodarstw przyjmujących uczniów szkół rolniczych na praktyki zawodowe, 

w 238 przypadkach – badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzonych na ogół 

z inspektorami ds. prewencji KRUS. 

Większość działań o charakterze doradczym stanowiły wizytacje prac żniwnych (6,5 tys.) 

i innych sezonowych prac polowych (1,4 tys.), podczas których inspektorzy pracy wskazywali 

na usterki w stanie technicznym sprzętu rolniczego, doradzali jak je usunąć i jak zachowywać 

się w sytuacjach występowania zagrożeń zawodowych. 

Podczas wizytacji stanowisk pracy przy zbiorze zbóż, na których pracowało 14,4 tys. rolników i 

członków ich rodzin, dokonano przeglądu stanu technicznego użytkowanych ciągników, przyczep 

rolniczych, kombajnów zbożowych i innych maszyn rolniczych. Stwierdzono, że nadal utrzymuje się 

duży odsetek maszyn żniwnych i ciągników stwarzających wysokie ryzyko wypadków. 

• szczegółowe dane – załącznik nr 17 

Zaobserwowano ponadto 1,6 tys. przypadków niebezpiecznego przewozu osób (na ładunkach, 

pomostach i zaczepach oraz błotnikach ciągników) oraz 850 przypadków przejazdu kombajnów i 

innych maszyn po drogach publicznych w pozycji roboczej. 

W dużej mierze zły stan techniczny wynika z wieloletniego użytkowania maszyn. Nierzadko są to 

ciągniki, kombajny lub inne maszyny 30-, 40-letnie, najczęściej już zakupione - jako zdekompletowane 

i wyeksploatowane - od likwidowanych pgr-ów i spółdzielni rolniczych lub sprowadzone z zagranicy. 

W działaniach edukacyjnych szczególną uwagę poświęca się szkoleniom dla rolników 

przyjmujących w swych gospodarstwach praktykantów ze szkół rolniczych. W 2002 r. przeszkolono w 

zakresie bhp prawie 900 z nich. W centrum zainteresowania są także sołtysi-liderzy w środowisku 

wiejskim, a także bliscy partnerzy inspektorów pracy zajmujących się prewencją rolniczą. 

Przeszkolono 1 160 sołtysów, a w konkursach „Sołtys liderem bezpiecznej pracy” uczestniczyło prawie 

300. Coraz częściej inicjatorami i organizatorami tych szkoleń są sami sołtysi i ich organizacje, często 

przy wsparciu lokalnych władz samorządowych i administracyjnych. 

Obserwuje się pozytywny odbiór działań edukacyjnych dot. zasad bezpiecznych zachowań dzieci 

w gospodarstwie rolnym. 

• zbiorcze zestawienie najważniejszych działań edukacyjno-promocyjnych przedstawia 

tabela (załącznik nr 17). 

Zgodnie z przyjętym programem promocji „BHP w rolnictwie – bezpieczne gospodarstwo rolne”, 

stanowiącym od 2000 r. wsparcie działań prewencyjnych w rolnictwie indywidualnym, zwiększyła się 

obecność ww. zagadnień w środkach masowego przekazu, przede wszystkim w Telewizji Polskiej 

S.A. i Polskim Radiu. 

W efekcie uzgodnień z kierownictwami tych mediów, Główny Inspektorat Pracy uczestniczył 

w przygotowaniu programów dla audycji „Agrolinia” i „Tydzień” poświęconych bezpieczeństwu pracy 



w rolnictwie. Program 3 TVP S.A. objął patronatem medialnym i transmitował w programie 

ogólnopolskim cykl imprez pn. „Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”. 

Inne, ciekawe przedsięwzięcia prewencyjne prezentowane były w ośrodkach regionalnych TVP. 

W 2002 r. reaktywowano współpracę z Redakcją Rolną I Programu Polskiego Radia. 

Przygotowano m.in. 10 cyklicznych audycji dotyczących bhp w rolnictwie. Prezentowano materiały 

związane z Nieobozową Akcją Letnią ZHP. 

Wypadki przy pracy rolniczej, bezpieczeństwo dzieci w rolnictwie, bezpieczeństwo pracy przy 

sezonowych pracach w rolnictwie, listy otwarte, apele Głównego Inspektora Pracy o stosowanie się do 

podstawowych zasad bhp przy pracach w rolnictwie były przedmiotem ponad 70 audycji, reportaży, 

wywiadów telewizyjnych, 50 radiowych i ponad 150 artykułów w prasie centralnej i regionalnej. 

W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę z tradycyjnymi partnerami inspekcji, przede 

wszystkim z kręgu sygnatariuszy porozumienia w sprawie współpracy na rzecz poprawy stanu bhp w 

rolnictwie. 

Liczącym się partnerem Państwowej Inspekcji Pracy w działaniach mających na celu 

zapobieganie wypadkom dzieci w gospodarstwach rolnych i patologiom związanym z ich 

zatrudnianiem przy pracach w rolnictwie staje się Związek Harcerstwa Polskiego. W Nieobozowej 

Akcji Letniej uczestniczyło 120 tys. dzieci i młodzieży, w tym 60 tys. dzieci i młodzieży ze wsi. 

W 2002 r. sprawom bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia rolników dużo uwagi poświęcił 

również Parlament, m.in.: 

Rada Ochrony Pracy dobrze oceniła dotychczasowe działania Państwowej Inspekcji Pracy i Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz osiągnięcia Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie w 

zakresie ochrony zdrowia rolników, 

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie przyjęła informację Głównego Inspektora 

Pracy na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Informacja ta, obok oceny stanu bhp w 

rolnictwie, przedstawiała działania prewencyjne w tej dziedzinie gospodarki, z wyeksponowaniem 

współpracy sygnatariuszy przywołanego wyżej porozumienia. 

 


