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30 czerwca 2020 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego konferencją prasową
zainaugurowała tegoroczne działania w ramach realizacji Strategii „Wizja Zero” w sektorze
rolniczym w Polsce. W wydarzeniu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Szymon Giżyński.

  

        

W czasie konferencji oficjalnie ogłoszono II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja
Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Premierę miał też spot promocyjny
popularyzujący Strategię "Wizja Zero".

  

Jak powiedziała prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik: tegoroczna tematyka konkursu „Moja
Wizja Zero” skupia się na trzech filarach Wizji Zero - tj. na „Bezpieczeństwie, Zdrowiu i
Dobrostanie Rolnika”, ze szczególnym odwołaniem do dobrostanu rolnika. Dziękujemy Panu
Ministrowi Rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu za udzielenie również w tym roku
patronatu nad konkursem.

  

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół
ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych
zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

  

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy,
patronem medialnym – TVP Info. Głównym celem Strategii Wizja Zero jest zmniejszanie
wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych
warunków pracy i poprawą zdrowia rolników.
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W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na dobrostan rolnika, jako jeden z trzech filarów
Wizji Zero, obok bezpieczeństwa i zdrowia, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracy rolników.
Badania dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne
czynniki, które niejednokrotnie mogą zaważyć na zdrowiu i życiu rolnika oraz jego najbliższych.

  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od prawie 30 lat aktywnie prowadzi działania
prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych; upowszechnianie
założeń Strategii podkreśla wagę tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do
jeszcze większego grona rolników.

  

Więcej informacji o Strategii „Wizja Zero”  tutaj
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https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/wspolpraca-z-zagranica/krus-partnerem-wizji-zero/

