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Pani / Pan
Burmistz,
Wóit Gminy

Wspólnie z opolskim Kuratorium oświaty pragniemy, za pośrednictwem Urzędu, którym
Pani/Pan kieruje, zachęcić uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie
rysunkowym ,,Zagrożłenia w gospodarstwie wiejskim w oczach dziecka'', a uczniów szkół
gimnazjalnycł w Konkursie Wiedry o BHP w Rolnictwie. Ideą konkursów jest bezpieczeństwo
dziecka w gospodarstwie wiejskim.

Za PanilPana pośrednictwęm chcemy dotrzeó do szkół i środowisk wiejskich _ pragnąc
powiadomió naucą'cie|i, wychowawców i uczniów o terminie jego organizacji. Licrymy na pomoc
jednostek odpowiedzia|nych za edukację najmłodszych, ich pracowników nauczycieli
i wychowawców.

Informuję, iir, na przestrzeni ostatnich lat wskaźnik częstotliwości wypadków wśród
rolników Opo|szcryzny zmniejsrył się od roku 1979 z ponad 30,69 do 9,75 w roku 2016 na t000
ubezpieczonych i wciąż jest jednym znajniższych w kraju.

Zmniejszenie liczby wypadków jest efektem m.in. od wielu lat prowadzonej, zduĘm
zaanguiowaniem, działalności prewencyjnej wśród rolników, dzieci i młodzieĘ szkolnej, przez
członków Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie w Ęm Państwowej Inspekcji Pracy.

Mimo' żrc liczba wypadków ptzy Wacy rolniczej sukcesywnie ulega zmniejszeniu' to
poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach jest nadal nie zadowa|ający. obecny
stan prawny i społeczne preferencje powodują' iż, działalnośó prewencyjna w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy' prowadzona na zasadach dobrowolności jest jedynym
instrumentem oddziaĘwania na świadomośó rolników oraz pozostaĘch członków ich rodzin,
w tym dzieci. Nadal więc widzimy potrzebę kontynuowania i wzbogacania działalności
prewencyjnej' aĘ mozliwe było utrrymanie staĘ tendencji spadkowej ilości wypadków przy
pracy rolniczej.

Działalność wymaga stosowania wie|u różnorodnych form, konsekwencji w działaniu,
czasu i cierp|iwości oraz zaangaŻowania samorządów lokalnych, aby mogła skutkowaó dalszym
obniżeniem ilości zagrożeń wypadkowych. Inicjatywa, od szeregu lat podejmowana przez
Wojewódzką Komisję w zakresię organizowania Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie
Pracy w Rolnictwie, oprócz uczniów szkół podstawowych, adresowana jest również do uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazja|nych wojewódŹwa opolskiego. W bieżącym roku będzie to
już XXII edycja konkursu. Dla uczniów szkół podstawowych organizujemy, wspomniany Wżej,
konkurs rysunkowy, a d|a pozostaĘch konkursy wiedzy o bhp w rolnictwie.

Uprzejmie prosimy o umieszczenie na swoich stronach internetowych oraz przekazanie
dyrektorom podlegĘch Pani/Panu Szkół Podstaworvych i Publicznych Gimnazj ów, załączonych
pism oraz regulamin konkursu. Sądzę, źLe ztozumienie i wsparcie naszej inicjatywy umożliwi jak co
roku, szeroki udział uczniów w konkursie.
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