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Kampania „Szanuj życie! Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym” w 2014 roku – II etap realizacji

Cel kampanii społecznej w 2014 r. –
ograniczenie liczby wypadków związanych z 

obsługą maszyn i urządzeń rolniczych

Realizacja celu:
 ukierunkowane działania prewencyjne (OIP), 

ogólnopolska akcja uświadamiająca
w mediach

Wsparcie inicjatyw:
 działania non-profit realizowane przez 

patronów i partnerów Kampanii
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Kampania „Szanuj życie! Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym” w 2014 roku – II etap realizacji

Emisje 
spotów 

radiowych

Emisje 
spotów 

telewizyjnych

Łącznie 240 emisji w 4 rozgłośniach
radiowych w czerwcu 2014 r.

Łącznie 1100 emisji w 4 stacjach telewizyjnych
w okresie czerwiec – lipiec 2014 r.
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Kampania „Szanuj życie! Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym” w 2014 roku

Promocja przekazu 
kampanii 

na portalach 
internetowych oraz na 

stronie kampanii: 
www.bhpwrolnictwie.pl

Wydawanie 
i bezpłatna 

dystrybucja publikacji 
prewencyjnych, 

opracowanie 
materiałów do 

samokształcenia

Liczba zarejestrowanych odsłon wszystkich form
reklamy w internecie: 2 310 506

Prawie 20 tytułów publikacji + plakaty promujące przekaz
kampanii oraz filmy edukacyjne i instruktażowe
dystrybuowane na płytach DVD
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Plakaty kampanii – edycja 2014
Poznaj receptę na bezpieczną obsługę maszyn
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Kampania „Szanuj życie! Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym” w 2014 roku – II etap realizacji

Zaangażowa
nie patronów 
i partnerów 
kampanii

Współpraca 
non-profit 

z branżowymi 
mediami 
lokalnymi

 75 publikacji prasowych,
 ponad 42 audycje poświęcone tematyce bhp

w rolnictwie w stacjach telewizyjnych oraz 
 108 audycji w rozgłośniach radiowych

 akcja informacyjna w sieci sklepów rolniczo-technicznych
 bezpłatne emisje filmów instruktażowych PIP na antenie TVR
 promocja na portalach internetowych oraz w wydawnictwach 
periodycznych partnerów i patronów
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Efektywność akcji medialnej „Szanuj życie! Bezpieczna 
praca w gospodarstwie rolnym” w 2014
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Efektywność akcji medialnej „Szanuj życie! 
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” w 2014
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Efektywność akcji medialnej „Szanuj życie! 
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” w 2014
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Znajomość działań Państwowej Inspekcji Pracy wśród 
rolników indywidualnych – badania społeczne 2014
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Oczekiwania rolników indywidualnych wobec 
Państwowej Inspekcji Pracy
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Podsumowanie działalności PIP na rzecz ograniczania zagrożeń 
zawodowych w rolnictwie indywidualnym w 2014 r. 

– inicjatywy informacyjno-edukacyjne

DZIAŁANIE 2014
szkolenia dla rolników 280

wykłady dla uczniów szkół o profilu rolniczym 94

prelekcje dla dzieci wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów 415

konkursy dla rolników 128

konkursy dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich 248

wizytacje indywidualnych gospodarstw rolnych i prac polowych 4,7 tys.

stoiska informacyjno-doradcze PIP 130
dystrybucja wydawnictw PIP 51,8 tys.
publikacje w prasie lokalnej 75

audycje, wywiady w lokalnych stacjach tv 42

audycje, wywiady w lokalnych rozgłośniach radiowych 108
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Cele i korzyści działań PIP
na rzecz rolnictwa indywidualnego

Wizytacje u rolników

obserwacja nieprawidłowości

diagnostyka i analiza
przyczyn wypadkowych

doradztwo techniczne przeciwdziałanie zagrożeniom
zawodowym

promowanie dobrych praktyk



15

Szkolenia bhp

przekazywanie wiedzy

wymiana doświadczeń 
i dobrych praktyk

kształtowanie świadomości

budowanie kultury
bezpiecznej pracy

dążenie do zmiany postaw

Cele i korzyści działań PIP
na rzecz rolnictwa indywidualnego
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Prelekcje i wykłady
dla dzieci i młodzieży

edukacja wczesnoszkolna

zachęcenie uczniów i studentów
szkól rolniczych do pogłębiania

wiedzy nt. prewencji
wypadkowej w rolnictwie

inicjowanie zmian postaw
kolejnych pokoleń rolników

kreowanie pożądanych 
postaw w zakresie 

przestrzegania zasad bhp

Cele i korzyści działań PIP
na rzecz rolnictwa indywidualnego
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Konkursy i olimpiady wiedzy z zakresu bhp w rolnictwie

dla dorosłych rolników dla dzieci i młodzieży

udział w konkursach daje
możliwość zdobycia atrakcyjnych

nagród oraz zaprezentowania własnego
gospodarstwa innym rolnikom

edukacja poprzez zabawę
– konkursy plastyczne

popularyzacja wiedzy nt. zagrożeń wypadkowych
i chorobowych związanych z praca rolniczą,

a także zasad bezpiecznej pracy oraz ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych

Cele i korzyści działań PIP
na rzecz rolnictwa indywidualnego
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Wyniki działalności wizytacyjnej w 2014 roku

3,9 tys. wizytacji gospodarstw 
rolnych, prac polowych 
i transportu rolniczego

ocena bezpieczeństwa 
pracy 5 tys. osób
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Wyniki działalności wizytacyjnej w 2014 roku

wizytowanych gospodarstw nie posiadało 
podziału na część produkcyjną i część 
mieszkalną

50%

gospodarstw nie posiadało wyznaczonych 
bezpiecznych miejsc odpoczynku i zabawy 
dzieci

budynków gospodarskich posiadało progi 
w wejściach

drabin użytkowanych w gospodarstwach 
nie spełniało technicznych wymogów bhp

ocenianych przypadków pracy na 
wysokości nie było wykonywane w sposób 
bezpieczny

40%

40%

40%

66%
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Wyniki działalności wizytacyjnej w 2014 roku

przeglądy stanu technicznego 
3,6 tys. ciągników rolniczych,
1 tys. kombajnów, 3,5 tys. innych 
maszyn i urządzeń (w tym 
pilarek, pras, rozrzutników 
obornika, kosiarek, 
opryskiwaczy, siewników) 
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Odsetek maszyn i urządzeń rolniczych, w których stwierdzono uchybienia 
w zakresie bezpieczeństwa obsługi

Wyniki działalności wizytacyjnej w 2014 roku
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Wyniki działalności wizytacyjnej w 2014 roku

NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA 
OBSŁUGI MASZYN DOTYCZYŁY:

USTEREK I WAD KONSTRUKCYJNYCH MASZYN

NIEWŁAŚCIWYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNICZNYCH I ERGONOMICZNYCH

BRAKU LUB STOSOWANIA NIEWŁAŚCIWYCH 
OSŁON I ZABEZPIECZEŃ

DUŻEGO STOPNIA ZUŻYCIA MASZYN 
I POJAZDÓW ROLNICZYCH
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Wyniki działalności wizytacyjnej w 2014 roku

NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
W KOMBAJNACH ZBOŻOWYCH:

NIEKOMPLETNE DRABINKI I PORĘCZE 
WIODĄCE NA POMOST OPERATORA

NIEKOMPLETNE LUB USZKODZONE OSŁONY

BRAK PODPÓR ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED 
SAMOCZYNNYM OPADNIĘCIEM 

HYDRAULICZNIE UNIESIONEGO HEDERA

NIESTOSOWANIE OSŁON I ZABEZPIECZEŃ NA 
NIEBEZPIECZNYCH ELEMENTACH RUCHOMYCH 

MASZYN
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Wyniki działalności wizytacyjnej w 2014 roku

65% ocenianych pilarek 
nie spełniało wymagań 
bezpieczeństwa pracy

większość stosowanych 
maszyn to „samoróbki” 
niespełniające podstawowych 
wymogów bhp

pilarki nie są wyposażane
w podstawowe elementy 
ochronne, takie jak osłony 
tarczy piły, czy osłona 
przekładni napędu
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Wyniki działalności wizytacyjnej w 2014 roku

43% użytkowanych przez 
rolników wałów 
przegubowo-teleskopowych 
nie posiadało odpowiednich 
zabezpieczeń

rejestrowane są liczne 
przypadki całkowitego braku 
osłon na wałach

często osłony WOM są 
niekompletne lub 
uszkodzone, a więc nie 
spełniają swojej roli
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Wyniki działalności wizytacyjnej PIP 
w 2014 roku

41% użytkowanych przez 
rolników przyczep 
rolniczych było w złym 
stanie technicznym

przewody elektryczne 
i hamulcowe przyczep 
najczęściej nie były 
podłączane, brakowało także 
trójkątów ostrzegawczych 
na tylnych burtach przyczep

nieprawidłowości dotyczyły 
także złego stanu burt 
przyczep lub braku 
podwyższonych burt 
podczas transportu 
ładunków objętościowych 
oraz braku zabezpieczeń burt
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Wyniki działalności wizytacyjnej PIP 
w 2014 roku

605 ZAOBSERWOWANYCH PRZYPADKÓW 
PRZEWOZU LUDZI W SPOSÓB ZAGRAŻAJĄCY 

ICH ŻYCIU I ZDROWIU

ORAZ NIEBEZPIECZNY PRZEJAZD (TAKŻE 
DZIECI!) NA ZACZEPACH, POMOSTACH 
I BŁOTNIKACH MASZYN I POJAZDOW 

ROLNICZYCH

REJESTROWANO PRZEWÓZ OSÓB NA 
ZAŁADOWANYCH PRZYCZEPACH I WOZACH
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Wyniki działalności wizytacyjnej PIP 
w 2014 roku

184 PRZYPADKI PRACY DZIECI 
ZAREJESTROWANE PODCZAS 

WIZYTACJI PIP

94 ZAOBSERWOWANE PRZYPADKI 
WIĄZAŁY SIĘ Z PRZEBYWANIEM DZIECI 

W POBLIŻU PRACUJĄCYCH MASZYN 
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

W 83 PRZYPADKACH DZIECI 
WYKONYWAŁY PRACE WZBRONIONE 

MŁODOCIANYM
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