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– zwiększanie umiejętności pracowników w radze-
niu sobie z trudnymi kontaktami z innymi ludźmi, 
niepewnością, pośpiechem (treningi asertywnoś-
ci, radzenia sobie ze stresem, zarządzania cza-
sem, relaksacyjne),

 a także
– inwestycje finansowe w poprawę bezpieczeństwa 

pracy, higieny i estetyki stanowisk pracy w zakła-
dach.
Zdaniem inspektorów PIP realizujących program 

w całym kraju, przeszkodami we wprowadzaniu sku-
tecznych działań antystresowych w zakładach pracy, 
poza niewystarczającą wiedzą ogółu pracodawców
i niedostatkiem środków finansowych (szczególnie
w małych firmach) są:

koncentracja wielu zakładów pracy na bieżącej 
działalności i związany z tym brak jakichkolwiek 
analiz oraz planów dot. dalszego rozwoju (brak 
motywacji do podjęcia wysiłku i wprowadzenia 
zmian); 
stosunek niektórych pracodawców (również tych 
dysponujących środkami finansowymi), do oma-
wianej problematyki – wykazują oni brak zainte-
resowania działaniami poprawiającymi warunki 
pracy lub traktują takie przedsięwzięcia jedynie 
w kategoriach zbędnego wydatku finansowego 
(niedostrzeganie korzyści). 
Ze względu na rozmiar problemu oraz odległe 

skutki zdrowotne stresu zawodowego, Państwo-
wa Inspekcja Pracy kontynuować będzie program 
także w 2008 r. Działania prewencyjne skierowane 
zostaną do pracodawców  z banków, agencji pracy 
tymczasowej oraz szczególnej grupy adresatów –
pracowników młodocianych. Planowane jest także 
wydanie specjalnego poradnika dla pracobiorców 
nt. sposobów rozwiązywania najpowszechniejszych 
problemów związanych z pracą.

3. Program promocyjny „Przestrzeganie
prawa pracy w małych zakładach”

Istota programu polega na przeprowadzeniu 
przez najmniejsze firmy, z których działalnością wią-
żą się zagrożenia zawodowe, samokontroli w tym za-
kresie oraz podjęciu praktycznych działań eliminują-
cych lub ograniczających te zagrożenia. Pracodawcy 
korzystają w tym celu z przygotowanych przez PIP 
narzędzi (Lista kontrolna z komentarzem oraz Oce-
na ryzyka w pięciu krokach), identyfikują występują-
ce w zakładzie nieprawidłowości, oceniają ich skalę 
oraz określają sposoby i terminy ich likwidacji. Przez 
cały czas realizacji programu pracodawcy korzy-
stają z eksperckiej pomocy  inspektorów PIP.

W ciągu 2007 r. udział w programie zadeklarowało 
503 pracodawców, a 160 z nich osiągnęło pozytywne 
rezultaty uzasadniające przyznanie Dyplomu Pań-

stwowej Inspekcji Pracy (w 2006 r. okręgowi inspek-
torzy pracy przyznali 165 takich dyplomów). Zostali 
nimi uhonorowani pracodawcy, którzy doprowadzili 
do wyraźnej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy 
w swoich zakładach. Wśród wyróżnionych dyplo-
mem dominowały firmy: budowlane, motoryzacyjne, 
produkcji drewna, handlowe oraz świadczące usługi 
fryzjerskie. 

4. Kampania informacyjno-promocyjna
w rolnictwie indywidualnym

Realizując przedsięwzięcia służące ochronie pra-
cy w rolnictwie indywidualnym, przeprowadzono wi-
zytacje prawie 9,7 tys. gospodarstw rolnych i miejsc
wykonywania prac polowych. Prawie 1,1 tys. wizytacji  
inspektorzy pracy przeprowadzili wspólnie z inspek-
torami KRUS i sołtysami w ramach kolejnej edycji 
konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Podczas wizytacji gospodarstw i prac polowych, 
inspektorzy dokonali przeglądu stanu technicznego 
5,2 tys. ciągników, 5 tys. przyczep rolniczych, 2,8 tys. 
kombajnów oraz 4,6 tys. innych maszyn używanych 
przy pracach rolniczych, w tym: pras do słomy, ko-
siarek, maszyn do zbioru roślin okopowych. Wciąż 
stwierdza się bardzo wysoki odsetek kombajnów, 
ciągników i przyczep ciągnikowych niebezpiecznych 
w użytkowaniu. Najczęściej stwierdzano nieprawidło-
wości takie jak:
– niebezpieczny przewóz ludzi w przyczepach, na 

zaczepach przyczep oraz na błotnikach ciągni-
ków i kombajnów – 1165 przypadków;

– niewłaściwy sprzęg ciągnika z przyczepą – 1033;
– niewłaściwy sprzęg ciągnika z maszyną rolniczą 

– 454;
– usuwanie zapchania słomą przy włączonym na-

pędzie – 110.
Wciąż często lekceważona jest sytuacja braku lub 

niewłaściwej osłony wałka przegubowo-teleskopowe-
go (do odbioru mocy ciągnika) – w trakcie wizytacji 
54 % takich wałków nie posiadało osłon, aczkolwiek 
na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowano pewną 
poprawę sytuacji w tym zakresie. W 2007 r. inspek-
torzy PIP uczestniczyli w organizowanych wspól-
nie  z KRUS pokazach bezpiecznej obsługi ciągni-
ków oraz agregowanych maszyn. Ponadto zorgani-
zowano pokazy bezpiecznej obsługi innych maszyn
i urządzeń używanych w rolnictwie, w tym pił łańcu-
chowych i przerzynarek do drewna. 

Wizytując zabudowania gospodarskie inspekto-
rzy pracy najczęściej zwracali uwagę rolników na:

Jak podkreślają nagrodzeni w konkursie pra-
codawcy, służy on nie tylko ugruntowaniu wiedzy
z zakresu ochrony pracy, ale także uwiarygodnieniu 
firmy na konkurencyjnym rynku pracy.
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2007 r. 2006 r. 2005 r.

Wizytowanie gospodarstw rolników indywidualnych

Liczba wizytacji ogółem 9 679 10 620 10 258

w tym:
wizytacji prac żniwnych,
wizytacji innych prac polowych,
wizytacji gospodarstw (zabudowań)

4 201
981

4 497

5 728
860

4 032

6 094
360

3 804

Liczba osób pracujących podczas wizytacji 9,8 tys. 11,4 tys. 13,8 tys.

Przegląd sprzętu rolniczego i maszyn w zakresie spełniania wymagań bhp
dokonany w czasie wizytowania gospodarstw rolniczych

Odsetek sprzętu rolniczego i maszyn (części maszyn),  w którym 
stwierdzono uchybienia w zakresie bhp

Ciągniki 47 43 51

Przyczepy 48 47 53

Kombajny zbożowe 65 65 64

Inne maszyny 44 50 52

Wały przegubowo-teleskopowe 54 64 71

Działania informacyjno-doradcze

– niewłaściwy stan instalacji i urządzeń elektrycznych,
– brak instalacji odgromowej,
– brak urządzeń ochronnych (zwłaszcza – podsta-

wowych osłon części ruchomych) w użytkowa-
nych pilarkach i szlifierkach tarczowych, często 
własnej produkcji,

– zły stan narzędzi ręcznych, w tym również o napę-
dzie elektrycznym,

– brak zabezpieczeń do pracy na wysokości, stoso-
wanie niewłaściwych drabin i rusztowań,

– brak lub niewłaściwe zabezpieczenie otworów
w stropach, dołach i zbiornikach,

– składowanie zboża i innych produktów na stry-
chach budynków bez uwzględnienia wytrzymało-
ści konstrukcyjnej stropów,

– niestosowanie środków ochrony osobistej, także 
podczas prac ze środkami ochrony roślin.

Inspektorzy podkreślają, że w przypadku tego 
problemu, ich argumentacja niejednokrotnie napoty-
ka na duży opór, wynikający zarówno z tradycyjnego 
podejścia do pracy rolniczej, w której udział dzieci jest 
„naturalny i oczywisty”, jak również z ogólnie niskiego 
poziomu bezpieczeństwa i kultury pracy.

Z myślą o promocji problematyki ochrony pracy 
wśród rolników, Państwowa Inspekcja Pracy uczestni-
czy w corocznych imprezach masowych związanych 
ze środowiskiem wiejskim; organizowane są punkty 
informacyjno-doradcze na targach rolnych, pokazy 
maszyn, wystawy, dni otwarte. Wśród wielu imprez 
rolniczych, w których biorą udział przedstawiciele PIP 
wymienić można np. dożynki, lokalne targi rolnicze 
czy Międzynarodowe Targi Rolnicze „POLAGRA”.
W sumie w roku sprawozdawczym 152 stoiska PIP 
poświęcone problematyce ochrony pracy w gospo-
darstwie rolnym odwiedziło prawie 53 tys. osób. 

W ramach działań o charakterze edukacyjnym 
zorganizowano szereg szkoleń i spotkań ze spo-
łecznością wiejską, na których omawiano najczęś-
ciej występujące podczas pracy rolniczej zagroże-
nia oraz popularyzowano praktyczne rozwiązania 
zwiększające bezpieczeństwo pracy. Działania te 
często uzupełniane były o zabawy i konkursy – tak, 
by zachęcić jak największą liczbę rolników i ich ro-
dzin do zapoznania się z ważnymi dla ochrony pracy 
zagadnieniami.

Szkolenia dla rolników obejmowały najczęściej 
takie zagadnienia jak: stosowanie środków ochrony 
osobistej podczas prowadzenia prac z użyciem środ-
ków ochrony roślin; właściwe zachowania w trakcie 
prowadzenia prac transportowych; bezpieczeństwo 
dzieci w gospodarstwach rolnych, szczególnie pod-

Realizując zadania informacyjno-doradcze in-
spektorzy PIP szczególną uwagę poświęcają 
udziałowi dzieci w pracach rolniczych. W 2007 r. 
stwierdzili powierzanie dzieciom wykonywania róż-
norodnych prac w 15% wizytowanych gospodarstw. 
Najbardziej niepokojące były przypadki wykony-
wania przez dzieci prac im wzbronionych, w tym 
m.in. kierowanie sprzętem i maszynami rolniczymi, 
przemieszczanie ciężarów o masie przekraczającej 
dopuszczalne wartości, prace przy preparatach 
ochrony roślin (407 przypadków) lub przebywa-
nie w strefach bezpośredniego zagrożenia – w po-
bliżu pracujących ciągników, kombajnów, innych 
maszyn (646).
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czas pomagania w gospodarstwie. Omawiano rów-
nież kwestie związane z zabezpieczaniem i usu-
waniem azbestu z gospodarstw oraz przeciwdzia-
łaniem chorobom zawodowym, a w szczególności 
dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym, które 
w środowisku rolniczym są niemal powszechne. 

W 2007 r., dzięki zaangażowaniu sołtysów oraz roz-
szerzeniu współpracy z partnerami społecznymi na
poziomie regionalnym w ramach Powiatowych Komi-
sji ds. BHP w Rolnictwie, możliwe było zgromadze-
nie znacznie większej liczby chętnych rolników do 
uczestniczenia w szkoleniach.

lata

2007 2006 2005

Szkolenia bhp dla rolników
– uczestnicy szkoleń

454
14,5 tys.

404
11,4 tys.

449
13,8 tys.

Szkolenia u rolników prowadzących praktyczną
naukę zawodu

– uczestnicy szkoleń

43

943

34

757

30

318

Wykłady w szkołach o profilu rolniczym
– uczestnicy wykładów

272
10,3 tys.

232
8,4 tys.

290
9,4 tys.

Prelekcje wśród dzieci szkół podstawowych i gimnazjów
– uczniowie – słuchacze prelekcji

1103
40 tys.

1001
46,5 tys.

988
45,3 tys.

Konkursy o tematyce bhp dla rolników
– uczestnicy

104
4,4 tys.

95
4,3 tys.

118
5,2 tys.

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

– uczestnicy

289

32,5 tys.

213

28,6 tys.

214

23,5 tys.

Konkursy plastyczne dla dzieci wiejskich
– uczestnicy

183
16,8 tys.

142
19,8 tys.

138
20,4 tys.

Punkty informacyjno-doradcze na masowych imprezach 
rolniczych (np. targi)

– zwiedzający punkty na imprezach masowych

152

53 tys.

228

121 tys.

332

120 tys.

Działania edukacyjne i promocyjne

Corocznie z bardzo dobrym odbiorem spotyka-
ją się wykłady dla uczniów szkół rolniczych oraz 
pogadanki dla dzieci ze szkół wiejskich. Są to działa-
nia długofalowe, skutkujące efektami w przyszłości. 
W 2007 roku przeprowadzono wykłady dla 10,3 tys. 
młodych ludzi ze szkół o profilu rolniczym.

Ponadto z pomocą nauczycieli szkół podstawo-
wych i gimnazjów, którzy z pełnym zrozumieniem 
rangi problematyki bhp na wsi wspierają działania 
przedstawicieli PIP, przeprowadzono pogadanki dla 
ponad 40 tys. dzieci.

W myśl zasady „przez zabawę do wiedzy”, PIP 
zorganizowała w 2007 r. 472 konkursy (konkursy wie-
dzy i konkursy plastyczne) dla prawie 50 tys. dzieci 
i młodzieży wiejskiej. Konkursy tego typu mają na celu 
uświadomienie młodemu pokoleniu zagrożeń zwią-
zanych z pracami w gospodarstwie; często poprze-
dzane są pogadankami na tematy bhp, uwrażliwiają 
dzieci na błędy popełniane w tej sferze przez ich rodzi-
ców, a tym samym przekładają się na oddziaływanie 
na poziomie rodzic-dziecko, co może niejednokrotnie 
uchronić oboje przed nieszczęśliwym wypadkiem.

Jak co roku, bardzo owocnie układała się współ-
praca z ZHP dot. działalności profilaktyczno-prewen-
cyjnej wśród dzieci wiejskich przebywających na 
koloniach i półkoloniach organizowanych w ramach 

Nieobozowej Akcji Letniej. W roku 2007, w trakcie 114 
spotkań, przeprowadzono pogadanki i prelekcje na 
tematy związane z bezpieczeństwem na wsi, połą-
czone z zaprezentowaniem wykazu prac, których nie 
mogą wykonywać dzieci i projekcją filmów o powyż-
szej problematyce.

Państwowa Inspekcja Pracy propaguje idee bez-
piecznej pracy (a także bezpiecznej zabawy dzieci 
na wsi) również poprzez wydawanie broszur i ulotek, 
które są przekazywane przez inspektorów podczas 
wizytacji, szkoleń, spotkań; rozwieszane w urzędach 
gmin i parafiach wiejskich. Materiały informacyjne
i szkoleniowe przesyłane są także do redakcji gazet,
celem jeszcze szerszego rozpropagowania. Z uwagi 
na niewielkie w stosunku do potrzeb środki finanso-
we, które Inspekcja Pracy może przeznaczyć na po-
pularyzację problematyki bhp w środowisku wiejskim, 
nakład wydawanych broszur i ulotek nie pokrywa 
zapotrzebowania na te materiały i dlatego niezwykle 
istotna jest współpraca okręgowych inspektoratów 
pracy z regionalnymi mediami.

W roku sprawozdawczym ukazało się 207 publi-
kacji prasowych dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 
w rolnictwie indywidualnym. Stacje radiowe nadały 
163 audycje poświęcone szerzeniu zasad bezpiecz-
nej pracy w trakcie prac polno-gospodarczych,
a telewizyjne – ponad 50.
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Mimo licznych działań prewencyjnych PIP wciąż 
wypadkowość przy pracy rolniczej należy do najwyż-
szych wśród sektorów gospodarki narodowej. Od 
2004 r. opinia publiczna jest pozbawiona informacji 
statystycznej o liczbie wypadków przy pracy rolniczej, 
w tym także śmiertelnych, którym ulegają corocznie 
dzieci wiejskie do lat 15. Jedynym źródłem informacji 
na ten temat są media – poruszone wiekiem ofiar 
i drastycznością okoliczności tych zdarzeń.

W celu eliminowania poważnych zaniedbań i nie-
prawidłowości występujących podczas pracy rolni-
czej, konieczne więc jest:

inicjowanie nowych przedsięwzięć prewencyj-
nych z pomocą liderów społeczności wiejskiej
i we współpracy z partnerami reprezentowanymi 
w Wojewódzkich i Powiatowych Komisjach ds. 
BHP w Rolnictwie;
dalsze uatrakcyjnienie programów szkoleniowych 
adresowanych do rolników;
rozwijanie współpracy z Kuratorium Oświaty w ce-
lu nadania właściwej rangi przedsięwzięciom pro-
mocyjnym realizowanym na poziomie szkół szcze-
bla podstawowego i średniego;
zwiększenie obecności zagadnień ochrony pra-
cy w rolnictwie na kierunkowych uczelniach wyż-
szych, poprzez organizowanie wykładów, a także 
konkursu na pracę magisterską związaną z tema-
tyką bhp i wypadkowością na wsi;
przygotowanie materiałów audiowizualnych w ce-
lu emisji w telewizjach regionalnych i telewizji 
ogólnopolskiej (dotarcie do jeszcze większej gru-
py odbiorców);
zwiększenie nakładu wydawnictw PIP oraz uatrak-
cyjnianie ich treści;
opracowanie sposobu monitorowania wypadków 
dzieci przy pracach rolniczych, poprzez współ-
działanie z policją, prokuraturą i innymi instytucja-
mi posiadającymi informacje w tym zakresie.

5. Program edukacyjny
„Kultura bezpieczeństwa”

Państwowa Inspekcja Pracy, korzystając z doś-
wiadczeń kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny 
start” prowadzonej w 2006 roku, podjęła w 2007 ro-
ku kolejną edycję programu edukacyjnego „Kultu-
ra bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. 

Nauczyciele chętni do wzięcia udziału w pro-
wadzeniu programu edukacyjnego rekrutowani byli 
przez okręgowe inspektoraty pracy. Podczas 21 
szkoleń, które odbyły się we wrześniu i październiku 
2007 roku, 597 uczestników zostało zapoznanych 
ze szczegółowymi założeniami programu i otrzy-
mało materiały pomocnicze do prowadzenia lekcji
z młodzieżą. W toku realizacji programu nauczyciele 
mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia ze strony 
inspekcji pracy, na przykład w postaci wizyty inspek-
tora pracy na lekcji. 

Na potrzeby programu zakupionych zostało 
1000 kompletów materiałów edukacyjnych opra-
cowanych przez zespół ekspertów Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytu-
tu Badawczego. Komplet materiałów potrzebnych 
do przygotowania zajęć składał się z podręcznika 
oraz płyty CD. Znalazły się w nim konspekty lekcji

Ilustracja 2. Apel Głównego Inspektora Pracy

Działalność prewencyjna Państwowej Inspekcji 
Pracy adresowana do rolników indywidualnych jest 
wciąż doskonalona i urozmaicana. Jednak trzeba 
podkreślić, że – bez regulacji prawnych umożliwiają-
cych egzekwowanie bezpiecznej i higienicznej pra-
cy – polega ona wyłącznie na prowadzeniu przed-
sięwzięć ukierunkowanych na wskazywanie błędów
i uchybień oraz kształtowaniu świadomości zagrożeń 
i potrzebie zapobiegania nim. Ze względu na ogra-
niczenia kadrowe, inspektorzy pracy bardzo rzadko 
dokonują rewizytacji gospodarstw w celu stwierdze-
nia stopnia poprawy stanu bhp, odwiedzając wciąż 
nowych rolników i ich gospodarstwa, gdzie napoty-
kają się  corocznie na te same problemy. Tymcza-
sem z bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami 
zagranicznych inspekcji pracy wynika, że posiadają 
one niezbędne narzędzia prawne do reagowania na 
nieprawidłowości i wymuszania poprawy stanu bhp.




