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Prezes KRUS apeluje do rolników o
zachowanie zasad bezpieczeństwa
podczas żniw

„Rozpoczęły się żniwa - okres wieńczący trud, który rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i
pielęgnowanie ziemi. To czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy
temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w
zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana
do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko
w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które
mają konkretne przyczyny” – zwraca uwagę prezes KRUS i apeluje:
„W obliczu możliwych zagrożeń apeluję do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w
gospodarstwach rolnych. Zachowajcie Państwo szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z
kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z
maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Zakładajcie osłony na ruchome
elementy maszyn, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do
ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, przed
przystąpieniem do napraw i regulacji, koniecznie wyłączcie napęd.”
Prezes KRUS przypomina o zasadach BHP, właściwej opiece nad dziećmi, pozostającymi w tym
okresie w gospodarstwie, czyli warsztacie pracy swoich rodziców, a także o pożytkach z
przydomowego miejsca rekreacji i wypoczynku.
„Pracujcie w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie przewoźcie ludzi na
załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn. Stosujcie przerwy na
odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i
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wysokich temperatur. Nie zapomnijcie też o zapewnieniu właściwej opieki dzieciom oraz wydzieleniu
specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie.
„Tegoroczne żniwa mogą być bezpieczne! Wszystko zależy od Państwa postawy i zaangażowania.
Życzę dobrej pogody i obfitych zbiorów, a przede wszystkim bezwypadkowej pracy” – przekonuje
rolników w swym Apelu Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS.
Warto przypomnieć iż wcześniej, przed wakacjami, Prezes KRUS skierowała do rolników - rodziców i
opiekunów dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych - list przypominający o bezpiecznej pracy
w okresie żniw i sianokosów, konieczności zapewnienia dzieciom właściwej opieki oraz przygotowania
miejsca do wypoczynku i zabawy z dala od części produkcyjnej gospodarstwa w okresie wakacyjnym.
Prezes zachęciła do skorzystania ze specjalnie przygotowanej przez KRUS w internecie strony dla
dzieci, na której można znaleźć absorbujące konkursy, między innymi kurs e-learningowy
Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy. Opracowany w nowoczesnej formie kurs ma na
celu uświadomienie najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w gospodarstwie
rolnym, a także uczy właściwych zachowań podczas przebywania na jego terenie.
Trzeba przypomnieć, że KRUS opracował i propaguje listę prac szczególnie niebezpiecznych
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16
lat. Jest ona dostępna na stronie internetowej KRUS.
Prezes KRUS zawarła z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych roczną umowę
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci do lat 16-tu osób
podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Ubezpieczenie NNW dla
dzieci ma charakter grupowy, rodzice NIE MUSZĄ wypełniać żadnych formalności. Ubezpieczenie
obejmuje dzieci z automatu. Jest darmowe. Jest ważne przez cały rok, również w wakacje.
Ubezpieczenie jest bardzo korzystne dla ubezpieczonych, dziecko chronione jest przez całą dobę,
ochrona obejmuje cały świat, udziały własne są zniesione, suma ubezpieczenia wynosi nawet 67 tys.
zł.
KRUS organizuje podczas wakacji turnusy rehabilitacyjne (21 dni) dla dzieci rolników ubezpieczonych
w Kasie, które mają wady postawy i schorzenia układu ruchu lub układu oddechowego. Dla
przykładu, dzieci z terenu OR KRUS w Częstochowie są kierowane w wakacje do Centrów
Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju oraz Iwoniczu Zdroju.
Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników, któremu szefuje prezes Kasy, dofinansowuje w 80
procentach kolonie i obozy letnie i zimowe dla dzieci.
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