Krzysztof Bielecki

Od 20 lat zajmuje się prewencją wypadkową i promocją dobrych praktyk rolniczych. Obecnie w Centrali KRUS, a wcześniej w Oddziale Regionalnym w Chełmie. Współtworzył ponad 300 audycji PR nt. bezpiecznej pracy na wsi. Jest jednym z inicjatorów Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
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Czy to prawda, że aby być skutecznym w działaniach prewencyjnych wśród rolników, trzeba się z nimi identyfikować?
Praca w terenie, którą wykonywałem przez wiele lat, pozwoliła na poznanie realiów wsi i problemów, które
napotykają rolnicy. Empatia, zrozumienie trudu pracy w rolnictwie, specyfiki
środowiska decydują o skuteczności
działań prewencyjnych. Warto było poświęcić więcej czasu każdemu z rolników, by nawiązać właściwe relacje. To
przynosi dobre efekty.
Zmniejsza się liczba wypadków
wśród pracujących w rolnictwie. Czy
można powiedzieć, w jakiej mierze
jest to zasługa przedsięwzięć prewencyjnych?
Statystyki pokazują, że liczba zgłaszanych wypadków w rolnictwie,
od powstania KRUS-u na początku
lat 90., z przeszło 60 tys. – zmniejszyła
się w roku ubiegłym do 26 tys. Przyjęte
założenia przynoszą zatem oczekiwane efekty. Ten spadek należy również
wiązać z wymianą sprzętu i technologii
na nowsze i bezpieczniejsze. Nastąpiła
także zmiana pokoleniowa właścicieli.
Młodsi mają lepsze przygotowanie
do zawodu rolnika.
Wpływ na to miała chyba również
zmiana w 2004 r. przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, które spowodowały wyłączenie pewnej
grupy osób ulegających wypadkom
w rolnictwie z ochrony ubezpieczeniowej?
Myślę, że dużo ważniejsza była wieloletnia praca nad zmianą świadomości rolników, ich przyzwyczajeń czy na-

wyków, które prowadziły do wypadków. Chodziło o to, żeby sami rolnicy
potrafili dostrzec zagrożenia, by usuwali je i nie dopuszczali do wypadków.
Większość z tych działań nie wymaga
dużych nakładów finansowych, a wiąże się ze zwyczajnymi czynnościami
gospodarskimi, jak np., bieżące porządkowanie obejścia i miejsca pracy.
A ma Pan jakiś patent na skuteczność prewencji wśród rolników?
Rzeczowa rozmowa i wskazywanie
dobrych przykładów. Pomysł na Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne okazał się trafnym
przedsięwzięciem. Odwiedzając przez
lata gospodarstwa rolników biorących
udział w tym konkursie, obserwujemy,
że nawet ci, którzy nie uczestniczą
w nim, dążą także do poprawy bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie,
choćby na zasadzie że „skoro sąsiad
może, to dlaczego nie ja?”
Czy to oznacza, że etap uczenia
się na cudzych błędach rolnicy mają
już za sobą?
Informacje, że rolnik stracił rękę pochwyconą przez maszynę, że inny
upadł i złamał nogę, a jeszcze inny
został poturbowany przez gospodarskie zwierzę, najbardziej przemawiają
do rolników. Takie historie, dzięki
współpracy z mediami, mogą być pomocne w prewencji, ale korzystniejsze
dla rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa byłoby usuwanie zagrożeń
przed zaistnieniem wypadku. Pracuje
nad tym w Oddziałach Regionalnych
KRUS i jego Centrali wiele zaangażowanych osób, bo przecież nie da się
tego zrobić samodzielnie.
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