Apel Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy do Rolników
Poniżej publikujemy apel Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka do rolników.
Szanowni Państwo!
Troska i odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim pracującym bezpiecznych warunków
pracy są fundamentem działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednak
nawet wzmożone działania kontrolno-nadzorcze i prewencyjne, wdrażane przez inspektorów
pracy, nie są w stanie zlikwidować wszystkich zagrożeń, jakie są związane z działalnością
zawodową. Tym bardziej, że możliwości działań PIP w stosunku do niektórych grup
zawodowych są w pewnym stopniu ograniczone. Taką grupę stanowią rolnicy. W
gospodarstwach rolnych pracują bowiem tysiące rolników wspomaganych przez członków
najbliższej rodziny, także dzieci.
Czasy się zmieniają, praca w gospodarstwie rolnym jest coraz częściej wspomagana przez
nowoczesne maszyny i środki transportu. Jednak w czasie wzmożonych prac rolnych, gdy
trwa wyścig z pogodą, w którym stawką jest zebranie plonów, pośpiech, omijanie
zabezpieczeń, nieprzestrzeganie instrukcji stają się elementami potęgującymi ryzyko wypadku.
W tym trudnym czasie, gdy nasz kraj został dotknięty epidemią koronawirusa, zachowanie
normalnego trybu pracy wydaje się szczególnie utrudnione, albowiem pojawiły się dodatkowe
czynniki ryzyka, negatywnie oddziałujące na zdrowie i bezpieczeństwo w pracy. Szerząca się
epidemia u większości z nas budzi uzasadniony lęk, stres, a także frustrację. Wiąże się z tym
duża dawka negatywnych emocji, napięcia i niepewności. Kumulacja narażenia na
niebezpieczne czynniki fizyczne wynikające z pracy rolniczej, oraz zagrożenia
psychospołeczne może negatywnie oddziaływać na zdrowie oraz ujemnie wpływać na
kondycję fizyczną. Spada wtedy koncentracja, trudniej jest zidentyfikować zagrożenia
podczas pracy.

Drodzy Rolnicy!
Zwracam się do Was z prośbą o zachowanie wyjątkowej dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo
podczas wykonywania codziennych zadań. Stosujcie, proszę, zasady bezpiecznej obsługi
maszyn i urządzeń. Starajcie się planować poszczególne czynności, bo dzięki dobrej
organizacji nie będziecie musieli spieszyć się, by zdążyć ze wszystkim na czas. To właśnie
pośpiech i rutyna są częstymi przyczynami tragicznych wypadków, o których w okresie żniw
co roku donoszą media. Wielu z nich można uniknąć. W natłoku obowiązków nie zapominajcie
też o regularnym odpoczynku. Zmęczenie i stres wzmagają ryzyko utraty zdrowia i życia.
Pamiętajcie przy tym, że w czasie żniw dzieci mają wakacje. Najmłodsi często nie zdają sobie
sprawy z niebezpieczeństw związanych z zabawą w gospodarstwie. Zapewnijcie im
odpowiednią opiekę i bezpieczne miejsce zabaw, z dala od pracujących maszyn rolniczych.
Nie ryzykujcie zdrowia i życia Waszych dzieci.
Z uwagi na konieczność ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa podejmijcie
również działania mające na celu ochronę zdrowia Waszego oraz Waszych bliskich.
Ograniczcie wstęp osób postronnych na teren gospodarstwa, myjcie często ręce i stosujcie
środki odkażające, zadbajcie o regularną dezynfekcję często dotykanych przedmiotów, jak:
klamki, kierownice, dźwignie zmiany biegów, hamulce ręczne pojazdów, uchwyty, elementy
sterownicze maszyn. W kontaktach z osobami z zewnątrz zachowujcie bezpieczną odległość,
zalecaną przez służby sanitarne.

Państwowa Inspekcja Pracy we współpracy z Partnerami działającymi na rzecz rolnictwa
prowadzi akcje propagujące bezpieczną pracę na wsi. W tym roku ze względu na epidemię
konieczne było ograniczenie bezpośrednich spotkań poświęconych bezpieczeństwu pracy,
jednak informacje na temat zasad bezpiecznej i higienicznej pracy oraz bezpieczeństwa dzieci
są dostępne na stronach inspekcji pracy: pip.you.pl oraz bhpwrolnictwie.pl. Zachęcam
wszystkie osoby związane ze środowiskiem wiejskim do korzystania z materiałów
edukacyjnych i instruktażowych, które dostępne są pod wskazanymi adresami.
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