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problematyce eliminowania obciążeń układu mię-
śniowo-szkieletowego przy dźwiganiu i przenosze-
niu ciężarów podczas prac w budownictwie. Dla 
młodzieży budowlanych szkół ponadgimnazjalnych 
zorganizowano konkurs „Mniej dźwigaj” w dwóch 
kategoriach: plakatu i prezentacji multimedialnej 
(OIP Katowice).

Działaniami edukacyjnymi w omawianym ob-
szarze objęte zostały także placówki ochrony zdro-

wia – w 86 szkoleniach i seminariach wzięło udział 
łącznie 3 116 pracodawców i pracowników tych 
zakładów. Szczególną okazją do prezentacji doś-
wiadczeń w zakresie eliminacji lub ograniczania 
ręcznego przemieszczania ciężarów w ochronie 
zdrowia była konferencja nt. „Profilaktyka zagrożeń 
zdrowotnych pielęgniarek i położnych” zorgani-
zowana w Malborku przez Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Gdańsku, Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy w Gdańsku, Okręgową Izbę Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku. 

Poza szkoleniami, Państwowa Inspekcja Pracy 
prowadziła skoordynowane działania kontrolno-
prewencyjne w sektorach objętych kampanią. Jako 
dobry przykład takiego podejścia można wska-
zać działania podjęte w sieci sklepów należących 
do spółki Bresse Pol z Torunia. Inspektorzy pracy, 
na podstawie dokumentacji spółki, przeprowadzili 
analizę przyczyn wypadków we wszystkich 32 za-
rządzanych przez nią placówkach handlowych. 
Następnie wyselekcjonowano 9 sklepów, w któ-
rych: zarejestrowano najwięcej wypadków przy pra-
cy związanych z dolegliwościami układu mięśnio-
wo-szkieletowego lub zatrudniano młodocianych  
w ramach nauki zawodu albo też zatrudniano 
jedynie kobiety. Efektem działań inspektorów PIP 

w tych placówkach było m.in. wyposażenie skle-

pów w sprzęt ułatwiający transport ręczny (np. 
pomosty robocze) oraz stanowiska kasowe do-
stosowane do wymagań przepisów. Pracownicy 

obsługujący wózki elektryczne otrzymali specjal-
ne buty ochronne. Dodać należy, iż dla 35 kierow-
ników sklepów oraz przedstawicieli Zarządu Spółki 
Bresse Pol zorganizowano szkolenie, podczas 
którego przedstawiano dobre praktyki oraz udzie-
lano porad służących rozwiązywaniu konkretnych 
problemów ochrony pracy w sklepach należących 
do Spółki.

Zagadnienia związane z kampanią „Mniej dźwi-
gaj 2008” popularyzowane były podczas 68 targów

i imprez branżowych, w których brała udział Państwo-
wa Inspekcja Pracy. W związku z kampanią, w prasie, 
radiu, telewizji i internecie ukazały się łącznie 154 
informacje i audycje dotyczące tematyki ręcznego 
przemieszczania ciężarów. W okręgowych inspekto-
ratach pracy odbyło się 29 konkursów i quizów dla 
młodzieży, w których wzięło udział 758 osób. 

Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji 
Pracy dostępne są informacje o kampanii, przepisach 
dotyczących transportu ręcznego oraz wydawnic-
twa dla sektorów handlu, budownictwa, transportu 
i ochrony zdrowia.

2.  Kampania informacyjno-promocyjna 
„Ochrona pracy w rolnictwie 
indywidualnym”

Inspekcja pracy prowadzi konsekwentne dzia-
łania, podnoszące poziom wiedzy i świadomości 
zagrożeń występujących przy pracach wykony-
wanych przez rolników indywidualnych i członków 
ich rodzin. W roku 2008 specjalistom z PIP udało 
się dotrzeć do znacznie większej liczby osób pra-
cujących w rolnictwie. Przeprowadzono ponad 14 

tys. wizytacji gospodarstw rolnych i miejsc prowa-

dzenia prac polowych (o 48% więcej niż w roku 
2007), gdzie pracowało łącznie 31,3 tys. rolników 
i członków ich rodzin.

Wizytacje w rolnictwie indywidualnym 2008 2007 2006

wizytacje ogółem, w tym: 14 352 9 679 10 620

–  prac żniwnych 5 892 4 201 5 728

–  innych prac polowych 1 867 981 860

wizytacje gospodarstw ogółem, w tym dotyczące: 6 593 4 497 4 032

–  badania wypadków 157 125 102

–  praktyk uczniowskich 161 61 101

–  uczestniczących w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne” 1 138 1 092 1 399

liczba pracujących podczas wizytacji 31,3 tys. 9,8 tys. 11,4 tys.

Wizytacje w rolnictwie indywidualnym w latach 2006–2008
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Podczas wizytacji gospodarstw, miejsc prowa-
dzenia prac polowych i transportowych pracowni-
cy Inspekcji dokonali przeglądu stanu techniczne-

go 9,2 tys. ciągników, 8,8 tys. przyczep rolniczych, 
3,9 tys. kombajnów oraz 9,3 tys. innych maszyn 
i urządzeń technicznych używanych przy pracach 
rolniczych (piły tarczowe do cięcia drewna, pra-
sy do słomy, kosiarki, maszyny do zbioru roślin 
okopowych, opryskiwacze, rozrzutniki obornika). 
W rolnictwie nieustannie funkcjonuje duży odse-
tek maszyn, których zły stan techniczny może ge-
nerować poważne zagrożenia dla użytkujących je
rolników. Co druga maszyna lub sprzęt rolniczy 

oceniona przez pracowników Inspekcji w trakcie

wizytacji, posiadała uchybienia w stanie technicz-

nym, mające wpływ na bezpieczeństwo obsługi. 
70% ocenionych pił – maszyn powszechnie sto-
sowanych w gospodarstwach rolnych – nie po-
siadało przede wszystkim osłon tarczy piły lub 
osłon napędu tarczy. Co drugi ciągnik sprzęgnięty 

z maszyną nie posiadał wymaganej osłony wału 

przegubowo-teleskopowego. 141 ciągników wyko-
nanych było we własnym zakresie przez rolników
(tzw. „samy”). Urządzenia te nie spełniały wymo-
gów bhp i stwarzały bardzo duże zagrożenia wy-
padkowe.

Jednocześnie, z relacji pracowników Inspekcji 
wizytujących gospodarstwa wynika, że część rolni-
ków skorzystała ze środków unijnych przy zakupie 
maszyn, wymieniając tym samym stary sprzęt na 
nowszy, bezpieczniejszy, choć często wcześniej 
już używany. 

Pozytywnym zjawiskiem jest fakt znacznego 
wyeliminowania wieloetapowego zbioru zbóż z uży-
ciem wiązałek i kosiarek, na rzecz zbioru kombaj-
nowego. Oznacza to zmniejszenie nakładów pracy 
ludzkiej, co powinno przełożyć się na zmniejszone 
ryzyko wypadkowe.

W dalszym ciągu wysoki jest poziom zagrożeń 

wynikających z nieprawidłowego transportu i po-

ruszania się po drogach publicznych. Zaobser-
wowano 925 przypadków (68% objętych oceną) 
transportu maszyn w pozycji roboczej (ponadwy-
miarowej, z wystającymi elementami ostrymi), prawie 
740 przypadków braku sygnalizacji świetlnej (57%) 
oraz prawie 500 pojazdów nieposiadających homo-
logacji (przyczepy-samoróbki). 

Problemem ciągle nierozwiązanym jest wystę-

powanie azbestu w środowisku wiejskim. Są to 

głównie płyty azbestowo-cementowe, używane 
do pokryć dachowych budynków mieszkalnych 
i inwentarskich. Z obserwacji inspektorów pracy 
wynika, że świadomość zagrożeń kancerogennych 
ze strony azbestu jest niewielka, a powszechność 
jego występowania wskazuje na bardzo duże nie-
bezpieczeństwo zachorowań rolników i ich rodzin 
w przyszłości. O stopniu nieświadomości za-

grożeń świadczy niefrasobliwość rolników we 

wtórnym wykorzystaniu azbestu do utwardzania 

dróg polnych, budowy wiat na podwórzach, czy 

napraw dachów innych budynków z użyciem na-

rzędzi mechanicznych. 

Rolnictwo indywidualne jest dziedziną gospodar-
ki, gdzie dość powszechnie powierza się dzieciom 
i nieletnim wykonywanie różnorodnych prac. Zjawisko 
to niesie ze sobą szereg zagrożeń dla ich zdrowia i ży-
cia. Szczególnie rażące są przypadki dopuszczania 

nieletnich do wykonywania prac niebezpiecznych 
– kierowania ciągnikami, oporządzania niebezpiecz-
nych dużych zwierząt gospodarskich, pozostawania 
w pobliżu pracujących – bez osłon – maszyn czy 
w trakcie zabiegów chemizacyjnych.

Państwowa Inspekcja Pracy, obok doradztwa 
realizowanego podczas wizytacji w gospodars-

Wykres 66. Odsetek maszyn rolniczych i urządzeń technicznych, w których stwierdzono uchybienia w zakresie bhp
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twach rolnych, prowadzi działalność o charakte-

rze edukacyjnym dla społeczności wiejskiej (dzieci 
i dorośli), w zakresie najczęściej występujących 
podczas pracy zagrożeń. Edukacji towarzyszą 

konkursy (plastyczne, olimpiady wiedzy) oraz inne 
formy interaktywne mające na celu budowanie za-
interesowania i zaangażowania na rzecz ochrony 
pracy i zdrowia.

Ponad połowę ze zorganizowanych spotkań 
szkoleniowych dla społeczności wiejskiej pracow-
nicy Inspekcji Pracy przeprowadzili samodzielnie. 
Ponadto współuczestniczyli w organizacji szkoleń 
w szczególności z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, 
Stowarzyszeniami Rolników. 

W czasie ww. spotkań z rolnikami poruszane były 
szeroko zagadnienia bezpieczeństwa podczas prac 
z użyciem środków ochrony roślin, właściwych za-
chowań podczas prac transportowych oraz problem 
bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwach rolnych. 
Omawiano również kwestie związane ze zdrowiem 
– dotyczące zabezpieczania i usuwania azbestu 
z gospodarstw, dolegliwości mięśniowo-szkieleto-
wych oraz chorób zawodowych.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadziła także 
działania zachęcające rolników do poprawy stanu 
technicznego maszyn rolniczych, współuczestnicząc 
w akcjach wymiany starych osłon wałków odbioru mo-
cy ciągników (w liczbie ponad 150 sztuk) oraz organi-
zując pokazy bezpiecznej obsługi ciągników i agrego-
wanych maszyn, pilarek, pił łańcuchowych (łącznie dla 
1,5 tys. rolników i uczniów szkół rolniczych).

W roku 2008 zorganizowano o ponad 75% więcej 
spotkań z rolnikami niż w roku 2007, przeszkalając 
blisko 28% więcej rolników. Dzięki zaangażowaniu 
sołtysów w realizację spotkań oraz rozszerzeniu 
współpracy z partnerami społecznymi na poziomie re-
gionalnym – w ramach Powiatowych Komisji ds. BHP 
w Rolnictwie – możliwe było zgromadzenie chętnych 

do przekazania im elementarnej wiedzy w zakresie 
bezpieczeństwa pracy i przebywania na wsi. 

Wspólnie z KRUS i samorządami terytorialnymi 
zorganizowano kolejną edycję konkursu „Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne”. Gospodarstwa biorące udział 
w konkursie są przykładem dla innych rolników, 
wzorem do naśladowania i często służą jako gospo-
darstwa pokazowe w trakcie pogadanek i szkoleń 
przeprowadzanych przez pracowników inspekcji.

Od wielu lat Państwowa Inspekcja Pracy prowa-
dzi działania edukacyjne skierowane do młodego 
pokolenia, które są długoterminową inwestycją 
w standardy bezpieczeństwa pracy na wsi. Przedsię-
wzięcia tego rodzaju organizowane są przy udziale 
i wsparciu szerokiego grona podmiotów działających 
w środowisku wiejskim.

Z pomocą nauczycieli szkół podstawowych i gim-
nazjów przeprowadzono w 2008 roku pogadanki dla 

ponad 32 tys. dzieci. Ponadto pracownicy inspekcji 
zorganizowali 500 konkursów (olimpiad, konkursów 
wiedzy i konkursów plastycznych) dla prawie 53 tys. 
dzieci i młodzieży wiejskiej. Prowadzono również 
działania w miejscach wypoczynku dzieci – ko-
lonii letnich, zimowisk, wypoczynku organizowanego 
w ramach Nieobozowej Akcji Letniej przez ZHP 
i ZHR. W trakcie 185 spotkań przeprowadzono 
pogadanki i prelekcje na tematy związane z bezpie-
czeństwem na wsi, połączone z zaprezentowaniem 
wykazu prac, których nie mogą wykonywać dzieci na 
wsi i projekcją filmów o tematyce bhp – łącznie dla 

Wybrane działania edukacyjne i promocyjne w rolnictwie indywidualnym w latach 2006–2008

Wybrane działania edukacyjne i promocyjne 
w rolnictwie indywidualnym

2008 2007 2006

Spotkania szkoleniowe dla rolników
–  uczestnicy szkoleń

798
18,6 tys.

454
14,5 tys.

404
11,4 tys.

Spotkania szkoleniowe u rolników prowadzących praktyczną naukę 
zawodu
–  uczestnicy szkoleń

75

1 294

43

943

34

757

Wykłady w szkołach o profilu rolniczym
–  uczestnicy wykładów

242
9,2 tys.

272
10,3 tys.

232
8,4 tys.

Konkursy o tematyce bhp dla rolników
–  uczestnicy

127
6,2 tys.

104
4,4 tys.

95
4,3 tys.

Olimpiady i konkursy nt. wiedzy o bhp wśród młodzieży i dzieci wiejskich
–  uczestnicy

301

31,8 tys.

289

32,5 tys.

213

28,6 tys.

Konkursy plastyczne dla dzieci wiejskich
–  uczestnicy

198
21,2 tys.

183
16,8 tys.

142
19,8 tys.
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6,7 tys. dzieci (harcerzy, dzieci wiejskich – uczestni-
ków kolonii i obozów).

Wśród pozostałych działań Państwowej Inspekcji 
Pracy w omawianym obszarze, należy również wy-
mienić organizowanie punktów wystawienniczych 

i punktów porad w trakcie wiejskich imprez maso-
wych, tj. na targach, pokazach maszyn, wystawach, 
dniach otwartych itp. W sumie 264 stoiska PIP odwie-
dziło, szacunkowo, 60 tys. osób; udzielono ponad 
8,5 tys. porad z zakresu technicznego bezpieczeń-
stwa pracy.

PIP propaguje idee bezpieczeństwa pracy na 
wsi także poprzez wydawanie broszur i ulotek kol-
portowanych przez pracowników inspekcji podczas 
wizytacji, szkoleń, spotkań, oraz udostępnianych 
w urzędach gmin i wiejskich parafiach. Materiały in-
formacyjne i szkoleniowe przesyłane są również do 
redakcji gazet, celem dotarcia do jeszcze większej 
liczby osób. Z uwagi na niewielkie środki finansowe, 
nakład wydawanych broszur i ulotek nie pokrywa 
zapotrzebowania na te materiały; dlatego niezwykle 
istotna jest współpraca PIP z mediami – rozgłośniami 
radiowymi, redakcjami gazet, stacjami telewizji regio-
nalnych i ogólnokrajowych.

W roku 2008 ukazało się 211 publikacji pra-

sowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa 

i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym (w tym 
np. wywiady z inspektorami pracy, teksty Apeli Głów-
nego Inspektora Pracy, czy Wykazu Prac Wzbronio-
nych Dzieciom). W telewizjach regionalnych, kablo-
wych i kilkakrotnie w sieci ogólnopolskiej ukazały się 
felietony i wywiady w łącznej liczbie 44. Za pośred-
nictwem radia nadano 138 audycji, poświęconych 
propagowaniu zasad bezpieczeństwa podczas prac 
w gospodarstwie rolnym.

Dużym zainteresowaniem cieszą się strony 
internetowe Państwowej Inspekcji Pracy – witryny 

poświęcone rolnictwu odnotowały ponad 145 tys. 

odwiedzin.

Podsumowując działania PIP na rzecz ochrony 
pracy w rolnictwie indywidualnym należy stwier-
dzić, że przy braku możliwości nadzoru nad pracą 
wykonywaną w gospodarstwach rolników indywi-
dualnych, konieczne jest wzmacnianie działań pro-
mocyjnych o największym zasięgu oddziaływania, 
przy zaangażowaniu partnerów instytucjonalnych 
i medialnych, w tym w szczególności:
 kontynuowanie działań zapobiegawczych w śro-

dowisku rolników indywidualnych, we współpracy 
z partnerami reprezentowanymi w komisjach ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, a tak-
że poszukiwanie nowych partnerów zainteresowa-
nych poprawą warunków pracy polskich rolników;

Ilustracja 2. Spotkanie młodzieży wiejskiej z inspektorami PIP (lato 2008)
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 większe niż dotychczas angażowanie mediów 
w promocję ochrony pracy na wsi, w tym włą-
czenie się telewizji publicznej w podejmowanie 
działań non-profit adresowanych do rolników 
indywidualnych,

 dalsze prowadzenie szeroko zakrojonych działań 
uświadamiających zagrożenia, adresowanych do 
młodzieży i dzieci wiejskich; zwiększenie atrak-
cyjności spotkań poprzez np. przygotowanie lub 
adaptację filmów popularyzujących bezpieczne 
zachowania,

 zwiększenie środków finansowych przeznaczo-
nych na druk i dystrybucję publikacji Państwowej 
Inspekcji Pracy, przy wykorzystaniu funduszu 
prewencyjnego ZUS i KRUS,

 opracowanie sposobu szerszego monitorowania 
zagrożeń wypadkowych i samych wypadków 
w środowisku wiejskim, z uwagi na zmienione 
przepisy w zakresie odszkodowań z tytułu wy-
padku przy pracy dla członków rodziny rolnika 
(brak ośrodka mającego możliwość ewidencjo-
nowania wypadków wśród dzieci wiejskich).
W przyszłości niezbędne wydaje się stworzenie 

mechanizmu finansowego stymulującego poprawę 
warunków pracy w rolnictwie, na przykład poprzez 
modyfikację założeń przyznawania pomocy publicz-

nej ze środków UE dla rolników indywidualnych, tak 
aby jej otrzymanie uzależnione było od faktycznego 
spełnienia przez gospodarstwo – ubiegające się 
o dopłaty – podstawowych wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.  Program informacyjno-edukacyjny 
„Kultura bezpieczeństwa”

W 2008 roku zakończona została II edycja pro-
gramu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, 
realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy 
w szkołach ponadgimnazjalnych, w ramach którego 
wykorzystywano m.in. materiały edukacyjne Cen-
tralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego 
Instytutu Badawczego oraz materiały własne. Celem 
działań prowadzonych od 2006 roku jest informowa-
nie młodych ludzi o różnorodnych aspektach prawnej 
ochrony pracy oraz edukacja młodzieży w dziedzinie 
zagrożeń zawodowych. W roku szkolnym 2007/2008 
do programu przystąpiło 317 placówek (szkół po-
nadgimnazjalnych) ze wszystkich regionów Polski 
– najwięcej z województw: podkarpackiego, lubuskie-
go, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. 

W okresie tym w realizację programu zaangażo-

wało się 802 nauczycieli (w tym 179, którzy kon-
tynuowali prowadzenie zajęć z młodzieżą już drugi 
rok). Przez okres od października 2007 do końca 
kwietnia 2008 roku we wspomnianych szkołach 
odbyło się 2 901 lekcji, na których uczniowie mogli 
się zapoznać z zagadnieniami dotyczącymi bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony 
pracy. Z dokumentacji przekazanej ze szkół wynika, 
że w lekcjach tych uczestniczyło ponad 44 tys. 

uczniów, najwięcej w województwach: pomorskim 
(5 470), łódzkim (4 780), lubuskim (3 768) i warmiń-
sko-mazurskim (3 707). Przy przygotowaniu zajęć 
z młodzieżą, nauczyciele korzystali z pomocy in-
spektorów pracy oraz pracowników merytorycznych 
inspekcji. Ponad 250 lekcji zostało przeprowadzo-
nych z udziałem pracownika PIP. 

Nauczyciele, którzy zaangażowali się w realizację 
programu, otrzymali od Państwowej Inspekcji Pracy 
specjalne świadectwa. Warunkiem ich otrzymania 
było przeprowadzenie i udokumentowanie przynajm-
niej dwóch lekcji o tematyce bhp lub prawa pracy,
a także – w przypadku nauczycieli po raz pierwszy bio-
rących udział w programie „Kultura bezpieczeństwa” 
– odesłanie do Państwowej Inspekcji Pracy ankiety 
oceniającej program edukacyjny. Warunki te spełni-
ło 721 nauczycieli, którzy w maju 2009 r., podczas
dni otwartych organizowanych w okręgowych inspek-
toratach pracy, odebrali świadectwa uczestnictwa
w programie. Dni otwarte były dodatkową okazją do 
spotkań z młodzieżą i prezentowania tematyki bhp,

Ilustracja 3. Publikacja PIP we współpracy
z Komendą Główną Policji

oraz Państwową Strażą Pożarną


