STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 9 września 2008 r. zapoznała się z informacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych, przygotowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy,
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Rada pozytywnie oceniła działania prewencyjne prowadzone przez KRUS, które przyczyniają się do
systematycznego zmniejszania się liczby wypadków w gospodarstwach rolnych. Równocześnie Rada zwraca
uwagę na fakt, że stan bezpieczeństwa w rolnictwie jest nadal niezadowalający. Wskaźnik częstotliwości
wypadków na 1000 zatrudnionych wynosi 11,6 i jest wyższy od średniego dla poszczególnych sektorów
gospodarki, gdzie kształtował się w 2007 roku na poziomie 8,92. Szczególny niepokój wzbudza utrzymujący się
brak bezpieczeństwa podczas użytkowania maszyn oraz środków transportu rolniczego. Powszechne jest
dopuszczanie dzieci do prac rolniczych, przy czym aż 44% z nich uczestniczy w pracach niebezpiecznych lub
szkodliwych. Skutki tej niedopuszczalnej praktyki trudno ocenić, gdyż od 2004 roku wypadki dzieci w rolnictwie
zostały usunięte ze statystyki. Ograniczone jest rozpoznawanie chorób zawodowych wśród rolników. Problemem
jest także brak ich świadomości o szkodliwości użytkowania materiałów zawierających azbest. U podłoża tych
wysoce niekorzystnych zjawisk leży miedzy innymi niedostateczna edukacja w zakresie bezpieczeństwa na
poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym także zawodowych szkół rolniczych.
W związku z powyższym Rada Ochrony Pracy uważa za niezbędne podjęcie intensywnych działań w celu
poprawy stanu istniejącego, a w szczególności:



Pogłębienie współpracy KRUS z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie kształtowania warunków pracy
w rolnictwie,



Wzmocnienie prowadzonych przez KRUS i PIP działań prewencyjnych ukierunkowanych na
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania maszyn i środków transportu rolniczego,



Wprowadzenie obowiązku badania i rejestrowania wszystkich wypadków w rolnictwie, w tym także
wypadków wśród dzieci,



Zapewnienie lepszej prewencji i rozpoznawania chorób zawodowych wśród rolników, w szczególności
przez lekarzy rodzinnych pracujących na wsi,



Realizację przez KRUS i PIP działań prewencyjnych skierowanych na zapewnienie bezpiecznej
eliminacji materiałów zawierających azbest w gospodarstwach wiejskich,



Zapewnienie kształcenia nauczycieli szkół rolniczych zawodowych oraz szkolnictwa powszechnego
celem realizacji programów nauczania obejmujących zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,



Wprowadzenie mechanizmów ekonomicznych zachęcających do poprawy warunków pracy w
gospodarstwach.

Dla usystematyzowania powyższych działań celowe jest opracowanie przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi
programu poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ludności wiejskiej. Wskazane jest odpowiednie
wykorzystanie w jego realizacji funduszy strukturalnych.
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