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1. Wprowadzenie
Zintegrowana diagnoza potrzeb opiera się na sprawozdaniu pochodzącym z wyników
ankiet w krajach partnerskich: Hiszpania (lider) i Polska, Rumunia oraz Bułgaria.

Kraje partnerskie na mapie UE.

Cele zintegrowanej diagnozy:
- przedstawienie wstępnej sytuacji rolnictwa w krajach partnerskich biorących udział
projekcie,
- przedstawienie sytuacji partnerów które są istotne dla projektu,
- przedstawienie wskaźników badania zastosowanych przy analizie potrzeb projektu
AgriSAFETY,
- zdiagnozowanie potrzeb beneficjentów projektu AgriSAFETY.

Ogólna prezentacja sytuacji rolnictwa w krajach partnerskich
POLSKA
Polska jest krajem nizinnym. Prawie 96% terytorium leży poniżej 350 m npm, a tylko
2,9% jest powyżej 500 m npm. Cały kraj pozostaje w strefie oddziaływania kontynentalnego i
morskiego (Atlantic) klimatu.
Powierzchnia Polski to 31.268.5 ha, a jego populacja w 2005 r. wynosiła 38.157
tysięcy osób, tj. 8,3% ogółu ludności Unii Europejskiej (UE-25).
Na obszarach wiejskich mieszka 38,6% ogółu ludności, tj. 14.733 tysięcy osób, z
czego 7.334 tys to mężczyźni, a 7.399 tysięcy to kobiety.
Polska wieś ukształtowana historycznie charakteryzuje się rozproszoną siecią
osadniczą, tym samym istnieje około 53000 miejscowości wiejskich, w tym 42800 wsi i
10200 kolonii i osad. Średnia wielkość pod względem ludności to 277 mieszkańców na jedną
miejscowość wiejską; w wielu miejscowościach liczba ta nie przekracza 100 osób.
Obszary wiejskie w Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje 93,2% powierzchni kraju i są
one bardzo ważne z gospodarczego, społecznego i środowiskowego punktu widzenia.
Obszary wiejskie w Rzeczypospolitej Polskiej są zdefiniowane jako tereny położone
poza administracyjnymi granicami obu miast, co oznacza, że są to gminy wiejskie lub
miejsko-wiejskie.
Struktura polskich gospodarstw jest zróżnicowana z punktu widzenia powierzchni
użytków rolnych. Ponadto, w wyniku koncentracji, liczba gospodarstw największych
(powyżej 20 ha) oraz gospodarstw najmniejszych (poniżej 5 ha) rośnie, a liczba gospodarstw
o powierzchni od 5 do 20 ha maleje.
Gospodarstwa rodzinne dominują w Polsce, są zróżnicowane pod względem
kierunków produkcji. Wysoce wyspecjalizowane gospodarstwa stanowią tylko niewielki
procent.
W Polsce obserwuje się rosnące zainteresowanie w wyspecjalizowanej produkcji,
takich jak produkty regionalne, rolnictwo ekologiczne i zintegrowane. Istnieje duży potencjał
rozwoju tych nisz ze względu na warunki środowiskowe, nadwyżkę pracy oraz czynniki
kulturowe. Szczególnie w ostatnich latach, stały trend wzrostowy odnotowano w odniesieniu
do rolnictwa ekologicznego.

Instytucje, które pracują na rzecz Bezpieczeństwa Pracy na obszarze rolnictwa to:
-stowarzyszenia
-fundacje
-Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
-Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
-Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR)
-regionalne izby rolnicze
- instytucje szkoląco-konsultacyjne
-Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
-federacje związków zawodowych
-szkoły
-władze na poziomie gminy (burmistrz, wójt)
-policja
-straż pożarna

Hiszpania
Hiszpańskie rolnictwo charakteryzuje się udziałem dwóch głównych upraw: zboża i
roślin pastewnych. Uprawy te są w bardzo dużym stopniu zmechanizowane w celu
zwiększenia rentowności produkcji a tym samym w konsekwencji, pracownicy są narażeni na
zwiększone ryzyko wypadków przy obsłudze maszyn z powodu manipulacji, nie stosując
regularnych zabezpieczeń itp.
Kolejne ważne uprawy dla rolnictwa hiszpańskiego to warzywa, drzewa owocowe,
winnice i gaje oliwne. Rośliny te nie potrzebują wysokiej mechanizacji w ich uprawie jak
wcześniej wymienione, ale mają pewne ukryte zagrożenia, takie jak uszkodzenia ciała przez
używane narzędzia, upadki, oparzenia i bóle mięśni ze względu na pozycje przy pracy takie
jak sadzenie i zbieranie produktów rolnych.
Ważne jest, aby zwrócić uwagę na nieodłączne ryzyko które wiąże się ze stosowanie
nawozów i środków ochrony roślin którymi można się zatruć wdychając używane preparaty,
spożycie lub kontakt ze skórą może doprowadzić w niektórych przypadkach również do
śmierci.
Z drugiej strony mamy do czynienia z pracą w gospodarstwach hodowlanych (trzoda
chlewna, drób, owce, kozy i bydło) która różni się w dużym stopniu od pracy w
gospodarstwach roślinnych, w wyniku czego nie jest zbiorem poszczególnych rodzajów
ryzyka, które dają tej działalności pewne szczególne cechy. Praca w tego typu
gospodarstwach wymaga siły, zwinności i szybkości, aby uniknąć kopnięć, ugryzień i nagłych
ataków zwierząt. Do tych czynników należy dodać tzw. zagrożenia biologiczne, w wyniku
chorób odzwierzęcych, które przenoszą się na ludzi.
Czynniki takie jak wyludnienie w obszarach wiejskich, starzenie się ludności
zajmującej się rolnictwem, brak profesjonalnego przekaźnika, niski poziom dochodów w
porównaniu do innych sektorów i funkcje, takie jak czas i sezonowością popytu na pracę,
spowodowały brak rodzimych pracowników w sektorze rolnym, które zostało pokryte przez
imigrantów.
W odniesieniu do płci na rynku pracy w ogóle jest bardziej zmaskulinizowania ze
względu na niższe stopy zatrudnienia kobiet. Sektor rolny jest nadal typowo męska
przestrzenią pracy, w której własność ziemi, dotacje i środki produkcji są niemal wyłącznie w
rękach mężczyzn.
W wyniku rosnącej specjalizacji w rolnictwie, konieczność wykonywania prac
ręcznych w gospodarstwach rolnych nasila się głównie w określonych okresach czasu,
nazywamy to zjawisko sezonowością prac rolnych. W tego rodzaju pracy najczęściej
zatrudniani są pracownicy sezonowi/tymczasowi. Chociaż popyt na taki rodzaj pracowników
zazwyczaj pokrywany był z zasobów lokalnych, obecnie jednak do tego typu prac zatrudniani
są również pracownicy z zagranicy ze względu na zmiany demograficzne jakie zachodzą w
Hiszpanii, które spowodowane są transformacją struktur rolnych oraz motywacja do pracy,
kwalifikacjami, mobilnością ludzi jak i niestabilnością zatrudnienia i niskimi płacami
oferowanymi w tej gałęzi gospodarki.

Proces intensyfikacji i modernizacji gospodarstw rolnych oraz zmiany rodzajów
upraw może zwiększyć popyt na pracowników sezonowych w przyszłości.
Hiszpański sektor rolny, zgodnie z informacjami podanymi przez Państwową Służbę
Zdrowia, w 2007 liczy ponad 1.140.000 osób, które prowadzą gospodarstwa rolne lub pracują
w tych gospodarstwach a tym samym zagrożeni są różnego rodzaju ryzykiem związanym z
zagrożeniami w ich pracy.
Według danych statystycznych zebranych przez Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej na temat wypadków i chorób zawodowych, w 2007 r. było ich aż 934.351
wypadków, na terytorium całego kraju co daje nam 3,74% w rolnictwie.
Niestety, dane nie są w pełni wiarygodne, ponieważ nie jest znany odsetek wypadków
w rolnictwie, gdyż wiele z tych wypadków nie jest zgłaszana służbie zdrowia, a tym samym
nie można powiedzieć ile osób uległo wypadkom.
Środowisko fizyczne, w którym uprawiane są rośliny i warunki pogodowe, to główne
przyczyny niektórych popularnych wypadków w rolnictwie np.: (upadki, udary słoneczne...).
Kolejną przyczyna wypadków są nowe technologie i mechanizacja rolnictwa (mechanizacja,
prąd, chemia ...) spowodowały pojawienie się nowych zagrożeń w pracy w rolnictwie.
W ostatnich dziesięcioleciach, hiszpańskie obszary wiejskie charakteryzują się
niedoborem pracowników rolnych ze względu na zmniejszenie się liczby wiosek na obszarach
wiejskich, starzenie się ludności rolniczej i brak profesjonalnych kwalifikacji w tym sektorze.
Biorąc pod uwagę trudności w znalezieniu pracowników krajowych w rolnictwie roślinnym i
hodowli zwierząt, pracodawcy aby wypełnić lukę zatrudniają zagranicznych pracowników.
Instytucje, które pracują na rzecz Bezpieczeństwa Pracy w obszarze rolnictwa.
-

Insti tution Navarro de Salud Laboral (Health Labor Navar r 's I itute NST):
instytucja: publiczna, poziom: regionalny. działalność: doradztwo, badania i
finansowanie projektu. Równolegle działa w każdym regionie, wykonuje te same
funkcje.

-

Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra Typ instytucji: prywatny. poziom:
regionalna. Działalność: doradztwo techniczne dla firm z sektora rolnego. Promuje
rolnicze powiązanych usług profilaktycznych.

-

Fundacja Fundagro Typ instytucji: prywatny. poziom: regionalna. Działalność:
doradztwo techniczne w gospodarstwach rolnych. Szkolenia dla przedsiębiorstw
rolnych.

-

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo poziom: krajowy. Typ
instytucji: publiczny. Działalność: doradztwo techniczne w przygotowaniu regulacji
prawnych oraz rozwoju standardów, zarówno w kraju jak i na arenie
międzynarodowej. Działalność promocyjna i szkoleniowa, informacyjna, badawcza,
rozpowszechnienie w prewencji zagrożeń zawodowych.

-

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo poziom: krajowy. Podmiot
publiczny. Działalność: konsultant / doradca władz publicznych w projekcie polityki
zapobiegania,
Komisja
ma
grupę
roboczą,
specjalizującą
się
w
rolnictwie.

Rumunia
Powierzchnia: 238.000 km2 (6% powierzchni UE, 2. największe nowe państwo członkowskie
– po Polsce). PKB: 30% średniej UE-25. Obszary wiejskie: 87,1% terytorium i 45,1%
populacji (zgodnie z krajowym definicją). Jeśli bierzemy pod uwagę definicje OECD do
porównania z innymi państwami członkowskimi w Rumunii znaczenie obszarów wiejskich
jest bardzo duże.
Sektor rolniczy: 32% ludności zatrudnionej w rolnictwie i leśnictwie, co daje 12% PKB.
Jednak wydajność rumuńskiego rolnictwa jest bardzo niska a tym samym Rumunia posiada
ujemne saldo handlu produktami rolno-spożyczwymi. Kluczową cechą rumuńskiego
rolnictwa jest jego podwójna struktura:
- mała liczba podmiotów gospodarczych (18263 uśrednianie 269 ha, co stanowi 34,5%
powierzchni użytków rolnych). Łączna liczba pracowników to około 120 000 osób (spadek o
10% w zeszłym roku). Około 90 000 z nich to gospodarstwa prowadzone przez ludzi w
podeszłym wieku i tylko 600 gospodarstw prowadzone są przez osoby w wieku od 15-18 lat.
- ogromna liczba indywidualnych gospodarstw rolnych, które produkują głównie na własne
potrzeby (niskotowarowe gospodarstwa) (4.121.247, średniej wielkości 2,15 ha, co stanowi
65,5% użytków rolnych), czyli mniej niż 0,5% z tytułu gospodarstw ponad jednej trzeciej
powierzchni użytków rolnych, a pozostałe 99,5% dla dwóch trzecich powierzchni użytków
rolnych. Około 3 mln gospodarstw obejmuje około 30% użytków rolnych.
 UAA: 14700000 ha (61,8% ogólnej powierzchni). Grunty orne 63,9% - główne
uprawy zbóż, nasiona roślin oleistych; Łąki 33%; bydło, owce i trzoda chlewna są
przeważnie hodowane w małych gospodarstwach.
 Leśne: 6.700.000 ha (28,3% ogólnej powierzchni kraju). Charakteryzują się dużym
rozdrobnieniem własności po znacjonalizowaniu gruntów przez władze, co powoduje
problemy w zarządzaniu prawidłowo gospodarką leśną.
 Przemysł spożywczy: ponad 11.000 przedsiębiorstw, co stanowi 7% krajowego
dochodu,
zatrudnienie 3,5% ludności aktywnej zawodowo. Tylko 1%
przedsiębiorstw ma więcej niż 250 pracowników, a dwie trzecie to
mikroprzedsiębiorstwa z mniej niż 9 pracownikami. Jedną z kluczowych kwestii jest
zgodność z normami UE.
 Przemysł drzewny: 3,5% w relacji do PKB i zatrudnia 84.000 osób.
 Góry stanowią 30% terytorium kraju. Obszary o niekorzystnych warunkach
gospodarowania stanowią 12% terytorium kraju, w tym w rezerwacie biosfery delty

Dunaju. Liczba gruntów objęta ONW to 42% terytorium kraju (34,5% użytków
rolnych).
 Rumunia ma bogate środowisko naturalne i cechuje się wysoką bioróżnorodnością, w
tym obszar: Karpat, Rezerwat Biosfery Delta Dunaju i 300.000 ha dziewiczego lasu.
Naturalne i półnaturalne ekosystemy obejmują około 47% terytorium kraju. Około 2,4
mln ha użytków zielonych kraju jest klasyfikowany jako o wysokiej wartości
przyrodniczej (HNV).
 Obszary wiejskie charakteryzuje rozproszonej ludności i bardzo niskiej jakości
infrastruktury (tylko 33% mieszkańców wsi posiada sieci wodociągowe, tylko w 10%
zanotowano dostęp do kanalizacja i tylko 10% dróg wiejskich spełnia odpowiednie
normy). Podstawowa infrastruktura społeczna (zdrowie i edukacja etc. ) jest znacznie
mniej rozwinięta niż w miastach. Czynniki te wpływają na jakość życia na obszarach
wiejskich, utrudniają rozwój gospodarczy, wzrost migracji ze wsi do miast prowadzi
do występowania dużych problemów ze zdrowotnością społeczeństwa oraz problemy
z środowiskiem naturalnym. Gospodarka Rumunii oparta jest głównie na rolnictwie i
leśnictwie.
Instytucje, które pracują na rzecz Bezpieczeństwa Pracy w obszarze rolnictwa.
Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się sprawdzaniem prawidłowego stosowania
środków chemicznych w rolnictwie. W całym kraju PIP posiada tylko 54 ekspertów w
dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w rolnictwie (porównując: 366 którzy zajmują się
bezpieczeństwem pracy w handlu). W zeszłym roku PIP wykonał ponad 2500 kontroli w
jednostkach rolniczych, które dotyczyły aspektów BHP. Z tych kontroli, około 2000
zakończono grzywnami, 2 sprawę skierowano do sądu i w 23 przypadkach skonfiskowano
wadliwy sprzęt. Najczęstsze problemy zidentyfikowane przez PIP:
- Ocena ryzyka w odniesieniu do wypadków i chorób zawodowych
- brak planu zapobiegania ryzykom i ochrony przed zagrożeniami
- brak monitorowania zdrowia pracowników
- brak atestów dla sprzętu
- brak sygnalizacji zagrożeń w miejscach pracy
- brak apteczek pierwszej pomocy
- Regulacyjny: Państwowa Inspekcja Pracy
- Nadzór: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Szkolenia:
a) Szkolenia zawodowe: uczelnie wyższe rolnicze. Nie wszystkie specjalności mają w swoich
programach nauczania przedmioty dotyczące BHP.
b) Kształcenie ustawiczne, edukacja dla dorosłych:
Regulacje i nadzór: Narodowe Centrum Kształcenia Zawodowego Dorosłych ustala standardy
zawodowe i wymogi szkoleniowe. Według NCKZD opracowano 36 standardów zawodowych
w rolnictwie, jednak brakuje specjalnie dedykowanych programów do ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa w rolnictwie.

Realizacja: prywatne ośrodki szkoleniowe i firmy doradcze oferują szkolenia (kwalifikacje
lub specjalizacje) w oparciu o zawodowe standardy. Brakuje szkoleń przeznaczonych dla
BHP. Szkolenia z BHP są komponentem dla niektórych kursów specjalistycznych.
Na poziomie regulacji i nadzoru występują wszystkie rodzaje instytucji państwowych.
Najczęściej występującymi instytucjami szkolącymi sa przedsiębiorstwa państwowe i
prywatne oraz firmy doradcze (prywatne) które oferują szkolenia z zakresu BHP.

Bułgaria

Rolnictwo, stanowi 11% -13% PKB, stało się ważnym sektorem w bułgarskiej
gospodarce. Po kryzysie finansowym z 1996 roku, rolnictwo było jedynym sektorem, które
zanotowało wzrost (30% w 1997 r. w porównaniu z 1996 r.). Poprawa ta częściowo
zatrzymała spadek produkcji rolnej zaobserwowany między 1989 r. i 1996 r., które szacuje się
na 30%. Rolnictwo jest ważnym źródłem zatrudnienia w Bułgarii, 23% ludności czynnej
zawodowo pracuje w rolnictwie.
Istnieją różne powody, dla których zanotowano istotny spadek produkcji rolnej.
Producenci rolni zostali dotknięci liberalizacją cen nakładów na rolnictwo a tym samym
zmniejszył się popyt na produkty rolne poprzez interwencję rządowe mające na celu wzrost
cen dóbr konsumpcyjnych w szczególności żywności poprzez ograniczenie eksportu. Brak
koordynacji procesu zwrotu ziemi (uwłaszczenia) byłym właścicielom i likwidacja
państwowych spółdzielni rolniczych nastąpił spadek produkcji rolnej. Dodatkowo, poważne
błędy w zarządzaniu polityką w latach 1995 i 1996 oraz złe warunki pogodowe doprowadziły
do niedoboru zbóż w tych latach co niosło za sobą bardzo negatywne skutki dla sektora
rolnego i przemysłu spożywczego. Spadkowi produkcji towarzyszył spadek popytu
krajowego i zmiany w modelu konsumpcji, głównie z produktów zwierzęcych do zbóż, ze
względu na ogólny spadek siły nabywczej i wysoki udział dochodów wydawanych na
żywność. W 1997 r. nastąpiło ożywienie które było spowodowane dobrymi planami zbiorów
ziarna.
Użytkowanie gruntów i produkcja upraw.
Statystyki rolnicze mówią: Grunty to około 6,2 mln ha (55% powierzchni kraju), z
czego 4,2 mln ha grunty orne i 1,7 mln ha to trwałe użytki zielone. Około 15% (700.000 ha)
gruntów rolnych jest obecnie nieużytkowane. Większość roślin jest bardzo wrażliwa na
zmiany które dotyczyły doświadczenia w dziedzinie rolnictwa i bułgarskiego procesu
transformacji, spowodował zmniejszenie obszarów lub poziomu produkcji. W przypadku
tytoniu, cukru i wina spadek był bardzo znaczący. Zboża, nasiona słonecznika które pojawił
się główne jako uprawy zastępcze okresu przejściowego. Względny udział tych dwóch
ostatnich w produkcji roślinnej wzrósł. Zboża są najważniejszymi roślinami produkowanymi
w Bułgarii. Zwykle stanowią 30% całkowitej produkcji roślinnej. W 1997 r. przeznaczono 2

mln ha pod uprawę zbóż. Nasiona słonecznika są jednym z nielicznych odmian roślin, w
których produkcja znacznie wzrosła.
Inwentarz.
Od 1989 roku, sektor hodowlany odniósł przeciętnie silniejsze wzrost niż w produkcji
roślinnej (więcej niż 50% liczby zwierząt). Pod koniec lat osiemdziesiątych, zwierząt została
skoncentrowana w dużych państwowych spółdzielniach i intensywnych kompleksach
hodowlanych które należały do państwa. Proces likwidacji państwowych spółdzielni i spadku
popytu krajowego zapoczątkował zjawisko dekapitalizacji. Konsolidacja małych
gospodarstwach hodowlanych, które obecnie przeważają w strukturze gospodarstw w
Bułgarii. Spadek inwentarza był trwały i obecnie nie przewiduje się jego poprawy. Produkcja
trzody chlewnej jest najważniejszą produkcją w Bułgarii i ma ciągle relatywnie duże
znaczenie dla hodowli i gospodarki kraju.
W rolnictwie nie istnieją wytyczne mówiące o ocenie ryzyka zawodowego.
Pracodawca ma całą odpowiedzialność w razie wypadku, ale w praktyce oceny ryzyka
dokonane przez firm doradczych wraz z instytucjami z dziedziny medycyny pracy. Szkolenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy są organizowane przez ośrodki szkoleniowe
rekomendowane przez Narodową Agencję ds. kwalifikacji zawodowych i szkolenia, ale te
treningi są zwykle wykonywane przez pracodawców - organizacje zawodowe. Korzystają
one z wsparcia finansowego Ministerstwa Polityki Społecznej i Zatrudnienia. Dostarczony
certyfikat jest obowiązkowy dla pracodawców.
Szkolenia specjalistyczne dla rolnictwa były organizowane w ubiegłym roku przez
CBAO w ramach Planu Szkoleń Bułgarskiego Przemysłu.

Analiza statystyczna ankiet po spotkaniach które odbyły się w ramach projektu
„Social AGRISAFETY Competence”

Informacja o spotkaniach:
W ramach projektu „Social AGRISAFETY Competence” przeprowadzono wiele spotkań w
których udział wzięło blisko 600 osób. Ankieta zostało podzielona na trzy części. Część A
dotyczącą wieku i wykształcenia, oraz część B pytania zamknięte dotyczące zagadnień
związanych ściśle z bezpieczeństwem i higiena pracy w gospodarstwie rolnym jak i z części
C - pytania częściowo otwarte.
Część A
Ankietę wypełniło 600 osób w tym 383 mężczyzn i 217 kobiety, przeciętna wieku
ankietowanego to 18-30 lat. Większość respondentów deklaruje wykształcenie średnie to aż
253 osoby. Uczestnicy badania zamieszkują głównie obszary wiejskie o dużym
rozdrobnieniu, przeważają gospodarstwa do 1 ha (201osób) oraz od 2 do 10 ha (163 osoby).
Dominującym kierunkiem produkcji rolniczej w gospodarstwie jest produkcja roślinna.
Część B
Niski poziom wiedzy rolników na temat zagrożeń związanych w wykonywaną pracą w
połączeniu z faktem, że rolnicy indywidualni, jako osoby samozatrudniające się, nie
podlegają Kodeksowi Pracy to bez wątpienia jedna z najistotniejszych przyczyn wysokiego
wskaźnika wypadkowości przy pracach rolnych i chorób zawodowych związanych z pracą w
rolnictwie. Mając na uwadze rangę problemu wynikającego z niewystarczającego
bezpieczeństwa pracy rolników indywidualnych, co podkreślała Europejska Federacja
Związków Zawodowych Sektora Rolnego w swej Proklamacji Lepsza ochrona zdrowia i
bezpieczeństwa pracowników sektora rolnego oraz postanowienia zawarte w Europejskiej
Karcie Społecznej, należy podjąć starania o dokonanie zmian legislacyjnych przyznających
rolnikom prawa i obowiązki na wzór pracowników zatrudnionych poza rolnictwem,
aczkolwiek specyficzne dla tej tylko kategorii zawodowej.

Wykres 1. Ocen stanu wiedzy na temat BHP
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Większość respondentów stwierdziło iż ich wiedza na temat bezpieczeństwa i higieny
pracy w gospodarstwie rolnym jest raczej średnia stwierdziło tak aż 48% badanych. Małą
wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy ma 33% badanych. Ta grupa jest dla nas bardzo ważna
tą część społeczeństwa nasz projekt powinien najbardziej zainteresować.
Wykres 2 Czy przeszedł Pan/Pani szkolenia dot. BHP w pracy w gospodarstwie rolnym?
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Wykres nr 2 przedstawia stan szkoleń. Według ww. wykresu widać iż 25 %
respondentów przeszło szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie
rolnym. 36% badanych nie odbyło jeszcze szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy w
gospodarstwie rolnym ale wyraża na to gotowość do uczestnictwa takich szkoleniach. Tym
samym 28% nie ma zamiaru uczestniczyć w szkoleniach z różnych przyczyn. Należy skupić
się nie tylko na osobach które deklarują chęć wzięcia udziału w szkoleniach ale również w
zmianie nastawienia do szkoleń osób które deklarowały że nie wezmą udziału w edukacji na
temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Wykres 3 Czy znają Państwo ryzyko związane z wykonywaniem pracy w gospodarstwie
rolnym ?
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Opis ryzyka:
Identyfikacja ryzyka jest oparta na diagnozie ryzyka, praca może być
niebezpieczne lub szkodliwa dla zdrowia, można tego dokonać za pomocą odpowiednich
środków zapobiegawczych oraz działań zapobiegawczych po to aby uniknąć wypadków i
chorób zawodowych. Prawie 82% uczestników ankiety stwierdziło, że wiedzą, jak
rozpoznawać zagrożenia związane z wykonywaniem przez nich pracy w gospodarstwie
rolnym. Wykonując opis ryzyka należy wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy,
działalności. Ocenie ryzyka powinno być poddane każde miejsce pracy zarówno wewnątrz
gospodarstwa jak i na zewnątrz. Ocena ryzyka jest zawsze subiektywna i dlatego nie powinna
jej prowadzić tylko jedna osoba.

Wykres 4. Czy byli Państwo świadkami wypadku w gospodarstwie rolnym ?
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Przyczyny wypadków
Do wypadków dochodziło najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji pracy,
głównie niewłaściwej organizacji samego stanowiska pracy, tj. złego stanu nawierzchni
podwórzy i ciągów komunikacyjnych, bałaganu w obejściu gospodarstwa oraz w
pomieszczeniach produkcyjnych, braku odpowiednich przejść i dojść, niewłaściwego
rozmieszczenia i składowania przedmiotów pracy, nieprawidłowego sposobu wchodzenia i
schodzenia z maszyn rolniczych, niestosowania drabin i podestów przy pracy na wysokości
oraz niewłaściwego uchwycenia lub trzymania narzędzi. Tylko 64 ankietowanych wskazało
na taka przyczynę wypadków jak upadki z wysokości. Duża liczba zdarzeń wypadkowych
spowodowana była nieprzestrzeganiem zasad bhp, niewłaściwym operowaniem kończynami
w strefie zagrożenia, niewłaściwą koordynacją prac zbiorowych, nieznajomością instrukcji
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypadkom sprzyjały również niewłaściwe tempo
pracy i pośpiech, gdy zmieniały się niespodziewanie warunki atmosferyczne. Przyczynami
wypadków z udziałem maszyn były niewłaściwe osłony maszyn, urządzeń i narzędzi lub ich
brak, nieużywanie przez rolników ochron i ubrań roboczych oraz niewłaściwe zabezpieczenie
maszyn, urządzeń i narzędzi podczas postoju i w ruchu. W mniejszych gospodarstwach, które
znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, eksploatowane były urządzenia i maszyny
niezapewniające bezpieczeństwa pracy – stare, zużyte, własnej konstrukcji bez odpowiednich
zabezpieczeń. Aż 486 osób stwierdziło iż jest to główna przyczyna wypadków. Najczęstsze
przyczyny wypadków ze zwierzętami to narowistość i agresja zwierząt oraz ich reakcja na
nieznane bodźce i otoczenie, a także niewłaściwy sposób ich obsługi i nieprzystosowanie
obiektów budowlanych do prowadzonej produkcji. Na zagrożenia płynące z kontaktów ze
zwierzętami wskazało 60 respondentów.

Wykres 5. Czy brali Państwo udział w wypadku?
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Wykres 6. Czy wiedzą Państwo jak zapobiegać wypadkom?
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Wykres 7.Czy umieją Państwo udzielać pierwszej pomocy?
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Każdego dnia w wypadkach ginie wiele osób, a znacznie więcej jest rannych. Często o
tym, jak szybko będzie udzielona pierwsza pomoc decyduje zachowanie świadków zdarzenia.
Niepokojące jest to, że niewiele świadków jest w stanie udzielić potrzebnej pomocy. Mimo że
według naszych ankietowanych udzielać pomocy umie aż 69% a tylko 29% twierdzi że nie
jest w stanie udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadków w gospodarstwie rolnym. W
takim przypadku może to za decydować o zdrowiu ofiary. Musimy o tym pamiętać, że kiedyś
ktoś z nas będzie potrzebował takiej pomocy i niestety nie dostaniemy takiej pomocy. Wciąż
świadkowie ograniczają się do wezwania pogotowia ratunkowego dlatego też tylu
respondentów odpowiedziało że umie udzielić pierwszej pomocy. Brak umiejętności nie
pozwala na podjęcie odpowiednich działań. Zwykle problemem jest obawa o zrobienie
komuś krzywdy, zamiast udzielić odpowiedniej pierwszej pomocy. Sytuacja taka powinna
budzić obawy. Dlatego tak ważne jest to, by szkolić z pierwszej pomocy. W takiej sytuacji
świadkowie zdarzenia będą w stanie rozpocząć odpowiednie zabiegi ratujące. Wielu
specjalistów twierdzi, że jednodniowe szkolenie da odpowiedni efekt.

Wykres 8. Najczęściej zdarzające się wypadki według Państwa?
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Ze zwierzętami – 60
Do wypadków w tej grupie najczęściej dochodziło podczas codziennej obsługi
zwierząt zadawania karmy, udoju, czyszczenia pomieszczeń inwentarskich w obecności
zwierząt oraz przepędzania lub załadunku bydła na środki transportu. Przyczyną większości z
nich było niezapewnienie dobrostanu zwierząt, zły stan techniczny pomieszczeń, w których
przebywały zwierzęta, nieprawidłowe usytuowanie żłobów i koryt, brak barierek
oddzielających stanowiska, nieumiejętna obsługa zwierząt oraz agresja i narowistość
niektórych osobników, a także reakcja zwierzęcia na nieznane bodźce i otoczenie (podejście
do zwierzęcia bez uprzedniego uprzedzenia, ból, strach, hałas, wymuszona pozycja ciała itp).
Wypadki ze zwierzętami odnotowywane były głównie w małych gospodarstwach rolnych, o
przestarzałej technologii produkcji.
Z maszynami – 486
Wypadki te najczęściej powstały podczas obsługi maszyn i urządzeń do obróbki
drewna oraz wykonywania czynności związanych z obsługą maszyn rolniczych do produkcji
polowej i zwierzęcej, a także w trakcie prac z wykorzystaniem elektronarzędzi ręcznych
(wiertarek, szlifierek kątowych i pilarek ręcznych). Przyczyną wypadków było przede
wszystkim użytkowanie wyeksploatowanych maszyn i urządzeń nie posiadających
zabezpieczeń ruchomych części oraz niewłaściwe zachowanie rolników - manipulowanie
rękami przy maszynach będących w ruchu, nieznajomość instrukcji i zasad bezpieczeństwa
oraz higieny pracy przy elektronarzędzi, a także stosowanie luźnego ubrania w strefie
zagrożenia pochwyceniem i niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych. Nadal rolnicy
używali pił własnej konstrukcji, które często nie posiadały kaptura ochronnego osłaniającego
górne zęby piły tarczowej oraz maszyn i urządzeń nieposiadających osłon ruchomych części.

Na wysokościach – 64
Duża ilość upadków osób w gospodarstwach rolnych to przede wszystkim efekt braku
dbałości o właściwy stan nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych. Nieutwardzone
podwórza i ścieżki po opadach deszczu lub śniegu i roztopach stawały się śliskie i grząskie.
o upadków na terenie gospodarstwa dochodziło też wskutek braku dbałości o porządek
zagracone, nieuprzątnięte i zastawione zbędnymi przedmiotami przejścia i dojścia,
zanieczyszczone odchodami zwierzęcymi i ściółką. Rolnicy ulegali również upadkom
podczas wchodzenia i schodzenia po drabinach na załadowane przyczepy ze słomą i sianem.
Przyczyną tych wypadków było zazwyczaj nieumiejętne ułożenie ładunku, stawanie na skraju
ładunku, przebywanie na ładunku w czasie transportu oraz nieużywanie drabin i podestów do
wychodzenia i schodzenia z ładunków.
Inne – 12
Do tej grupy zaklasyfikowano tylko 6 odpowiedzi, których nie można było zaliczyć do
grup opisanych wcześniej. Należą do nich głównie porażenia prądem, uderzenia odpryskami
materiałów podczas napraw sprzętu. Przyczyny tych zdarzeń to zły stan nawierzchni
podwórzy, ciągów komunikacyjnych (śliskie, grząskie, nierówne), nieużywanie środków
ochrony indywidualnej, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych,
przyczep, wozów itp., brak wiedzy na temat zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń
elektrycznych, niestosowanie ochron osobistych i ubrań roboczych.

Część C
Wykres 9 Czy zetknęliście się Państwo z dużymi kampaniami informacyjno-promocyjnymi
na temat BHP?
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Jak widać z na wykresie przedstawionym powyżej tylko 50 osób słyszało o dużych
kampaniach informacyjno-promocyjnych które objęłyby swoim zasięgiem cały kraj. To
zaledwie 8,3% ankietowanych. 91,5% badanych nigdy nie słyszało o takich kampaniach lub
nie zwróciło na nie uwagi. Jedna z największych kampanii informacyjno-promocyjnych była
kampania na rzecz oceny ryzyka zawodowego realizowana pod auspicjami Europejskiej
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao.

Wykres 10 Czy znają Państwo instytucje prowadzące szkolenia w Państwa regionie na temat
BHP?
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Sektor rolnictwa indywidualnego należy do nietypowych działów gospodarki.
Specyfika zatrudnienia poprzez samozatrudnienie połączone z tytułem własności gospodarstw
rolnych, ogranicza ingerencję instytucji państwowych zajmujących się nadzorowaniem
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednakże mając na uwadze troskę o
stan zdrowia społeczeństwa oraz poprawę warunków pracy i życia osób pracujących w
rolnictwie indywidualnym podejmowane są liczne inicjatywy o charakterze wychowawczym,
edukacyjnym, prewencyjnym, profilaktycznym. W większości są to działania instytucjonalne,
do których obligują zapisy ustawowe i statutowe. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają
również te instytucje, których działania ukierunkowane są na ochronę zdrowia ludności
wiejskiej, jak też dbające o poprawę bezpieczeństwa technicznych środków używanych w
produkcji rolnej. Wiodącą rolę w tym zakresie pełnią: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Instytut Medycy Wsi, Centralny Instytut Ochrony
Pracy oraz niektóre uczelnie wyższe, Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) pełniąc rolę
Krajowego Ośrodka CIS, oraz agencjami Unii Europejskiej: Europejską Agencją
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Bilbao). Instytut pełni rolę Krajowego Punktu
Centralnego (Focal Point) Agencji, Europejską Fundacją Poprawy Warunków Życia i Pracy
(Dublin).

Wykres 11 Czy w szkołach prowadzona jest działalność edukacyjna na temat BHP dla dzieci
młodzieży?
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Nieumiejętne angażowanie dzieci do pracy, powierzanie prac nieodpowiednich do ich
możliwości czy też prac w niebezpiecznym lub szkodliwym środowisku ma negatywny
wpływ na zdrowie dziecka i jego wszechstronny rozwój. Środowisko pracy rolnika
charakteryzuje się występowaniem różnorodnych czynników zagrażających życiu i zdrowiu
osób pracujących. Czynniki te na młody organizm dziecka oddziałują z większą siłą niż w
przypadku osób dorosłych. Negatywne konsekwencje zagrożeń związanych z produkcją rolną
w rodzinnych gospodarstwach mogą dotykać nie tylko dzieci bezpośrednio zaangażowane do
prac rolnych, ale również osoby przebywające w zagrodzie rolniczej lub w polu w trakcie
zabawy czy odpoczynku. Dlatego też zarówno rolnicy jak i ich nieletnie dzieci powinni mieć
świadomość istniejących zagrożeń dla zdrowia i życia związanych z produkcją rolną, a
rodzice powinni posiadać umiejętności bezpiecznego organizowania prac w gospodarstwie
oraz zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków do zabawy odpoczynku czy pracy w
zagrodzie rolniczej. Działania w tym zakresie podejmowane są przez różne instytucje. Wyżej
wymienione instytucje opracowują i wydają materiały oświatowe i szkoleniowe na temat
sposobów zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia i życia dzieci związanym z ich
zamieszkaniem, pracą, odpoczynkiem czy zabawą w zagrodzie rolniczej. Ponadto organizują
bezpośrednie działania wśród dzieci i ich rodziców w formie szkoleń, realizacji programów
edukacyjnych, konkursów w celu wskazania na zagrożenia oraz kształtowania bezpiecznych
warunków życia i rozwoju dzieci z rodzin rolniczych. Jednak zaledwie 18% ankietowych
osób zna takie działania i umie je wymienić. Większość dorosłych ankietowanych nie
wiedziała czy takie działania czy akcje promocyjno-szkoleniowe były przeprowadzane w
szkołach. Blisko 80 % stwierdziło ze nie było takich akcji w ogóle lub nie posiadają wiedzy
na ten temat. Dlatego można się pokusić o stwierdzenie iż podejmowanie działania nie
przynoszą zadawalających efektów z powodu braku skoordynowania inicjatyw różnych
instytucji braku systemowych rozwiązań problemu bezpieczeństwa dzieci ze środowisk
wiejskich.

4. Ostateczne wyniki i sugestie co do wyboru treści kształcenia.
W ramach projektu „Social AGRISAFETY Competence” przeprowadzono wiele
spotkań w których udział wzięło blisko 600 osób. Poniżej przedstawiono podział ankiet na
poszczególne kraje biorące udział w projekcie - rys.1

Większość respondentów posiada średni poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa
pracy w rolnictwie. Chociaż było kilka odpowiedzi wskazujących, że respondenci nie mają
wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Najważniejszym efektem istotnym dla wyboru zawartości szkolenia pochodzi z
pytania o najczęstsze wypadki.

Wnioski.
Porównując poziom wiedzy i wiedzy na temat najczęstszych wypadków można
powiedzieć, że istnieje pewien rodzaj stereotypu wśród rolników i osób pracujących w
rolnictwie, który mówi, że największa ilość wypadków ma miejsce podczas pracy z
maszynami. To prawda, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość wypadków ze skutkiem
śmiertelnym. Ale wynik badania wykonane przez KRUS mówi coś innego, a mianowicie że
największa liczba wypadków zdarza się podczas pracy na wysokościach. Tak więc wskazane
jest, aby podkreślić, iż nie tylko praca z maszynami jest niebezpieczna ale również praca
niesie za sobą również inne zagrożenia
Badania pokazują, że bardzo ważnym tematem do opracowania będzie również temat
udzielania pierwszej pomocy.
Podczas przeprowadzonej ankietyzacji nie stwierdzono ostatecznej grupę docelowej
projektu. Ankieta jednak potwierdziła podstawowe założenia projektu. Grupa docelowa
składa się z rolników zatrudnionych w rolnictwie i osób samozatrudnionych.
Zidentyfikowano jednak nowa grupę docelową składającą się z studentów studiów rolniczych.

