
Założenia i cele związane  

z kontynuacją kampanii  

„Szanuj życie! Bezpieczna praca  

w gospodarstwie rolnym” przez PIP 

w roku bieżącym  
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 dążenie do ograniczania  zagrożeń wypadkowych związanych  
z obsługą zwierząt gospodarskich 
 dążenie do ograniczania  zagrożeń wypadkowych związanych  
z obsługą zwierząt gospodarskich 

 rolnicy indywidualni i członkowie ich rodzin oraz inne osoby 
narażone na utratę zdrowia i życia w związku z wykonywaniem pracy 
rolniczej 

 rolnicy indywidualni i członkowie ich rodzin oraz inne osoby 
narażone na utratę zdrowia i życia w związku z wykonywaniem pracy 
rolniczej 

 dotarcie w krótkim czasie do większej grupy odbiorców, 

 jasny przekaz, w formie łatwej do przyswojenia i zapamiętania  – spoty reklamowe, 

 nagłośnienie sprawy w mediach – zachęcenie partnerów do współdziałania, 

 komunikat widoczny – mass media są najlepszym środkiem komunikacji społecznej. 

 dotarcie w krótkim czasie do większej grupy odbiorców, 

 jasny przekaz, w formie łatwej do przyswojenia i zapamiętania  – spoty reklamowe, 

 nagłośnienie sprawy w mediach – zachęcenie partnerów do współdziałania, 

 komunikat widoczny – mass media są najlepszym środkiem komunikacji społecznej. 

KAMPANIA „SZANUJ ŻYCIE! BEZPIECZNA PRACA  

W GOSPODARSTWIE ROLNYM” 2015 

CEL 

GRUPA 

DOCELOWA 

KORZYŚCI 

AKCJI 

MEDIALNEJ 
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Narzędzia tegorocznej edycji kampanii 
KAMPANIA W MEDIACH KAMPANIA W MEDIACH WIZYTACJE I DORADZTWO WIZYTACJE I DORADZTWO 

TECHNICZNE 

SZKOLENIA BHP I KONKURSY DLA SZKOLENIA BHP I KONKURSY DLA 
ROLNIKÓW 

PRELEKCJE  I KONKURSY  PRELEKCJE  I KONKURSY  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

STRONA WWW STRONA WWW 



Narzędzia tegorocznej edycji kampanii 

wydawanie  
i dystrybucja 

publikacji 
prewencyjnych 

opracowywanie 
materiałów do 

samokształcenia 
dla rolników 

publikacje 
prasowe, 

wywiady/reportaże 
radiowe  

i telewizyjne 

organizacja 
punktów 

informacyjno-
doradczych 

podczas 
masowych imprez 

rolniczych 
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Materiały promujące przekaz kampanii 2015 

STRONA WWW STRONA WWW 

PLAKATY PLAKATY 

BANER INTERNETOWY BANER INTERNETOWY 



6 



7 

Kampania w mediach 

EMISJA RADIOWA EMISJA 

TELEWIZYJNA 
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Hasło przewodnie 

BO 
95% wypadków z udziałem zwierząt 

gospodarskich zdarza się podczas ich 

codziennej obsługi 

do wypadków dochodzi z winy 

człowieka, przez niedostateczną uwagę, 

lekceważenie zagrożeń, „rutynowe” 

wykonywanie czynności obsługowych 
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wskazanie 
podstawowych  
i najczęstszych 

błędów 
występujących przy 
obsłudze zwierząt 

upowszechnianie 
wiedzy nt. 

bezpiecznej pracy 

podejmowanie 
inicjatyw na rzecz 
bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży 

Zadania działań informacyjno-edukacyjnych  

w ramach tegorocznej kampanii 
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Okładka opracowywanej 

publikacji zawierającej wykaz 

czynności szczególnie 

niebezpiecznych, związanych  

z prowadzeniem gospodarstwa 

rolnego, których nie wolno 

powierzać dzieciom  

poniżej 16 lat 
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