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Abstrakt
W opracowaniu omówiono sytuację, jaka miała miejsce na świecie i w Polsce po tym, jak
w Chinach pojawiła się nowa choroba COVID-19, oraz konsekwencje, jakie za sobą niosła.
Z faktu wystąpienia ogólnoświatowej pandemii wynikły utrudnienia w funkcjonowaniu
między innymi urzędów i instytucji. Jedną z nich jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego. Celem opracowania jest przedstawienie wpływu pandemii COVID-19 na pracę
Biura Prewencji Centrali KRUS oraz działań, jakie podjęto w celu zapewnienia ochrony
pracownikom instytucji oraz klientom przed skutkami działania wirusa SARS-CoV-2.
Słowa kluczowe: COVID-19, działania prewencyjne, konkurs, KRUS, ochrona, pandemia,
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Sytuacja na świecie
Temat numer jeden na świecie w 2020 roku to COVID-19. Pierwsze zachorowania na tę zakaźną chorobę odnotowano w Chinach. W tej chwili nie ma pewności,
kto jest „pacjentem zero”. Niektórzy przyjmują, że to Wei Guixian1, 57-letnia sprzedawczyni krewetek na targu w miejscowości Wuhan, która z objawami przeziębienia zgłosiła się 10 grudnia 2019 roku do lekarza w lokalnej przychodni. Inni widzą
„pacjenta zero” w zarażonym 17 listopada 2019 r. 55-letnim mieszkańcu2 prowincji
Hubei. Naukowcom zależy na dotarciu do osoby (lub osób), która jako pierwsza
zachorowała, ponieważ mają nadzieję na znalezienie źródła tej epidemii. Wiadomo
na pewno, że w tamtym okresie w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych
Chinach rozpoczęły się masowe zachorowania na zakaźną chorobę COVID-19 wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Mało kto wtedy przypuszczał, jak wielki wpływ na życie ludzi na całym świecie będzie miała ta choroba.
Już 11 marca 2020 r. epidemia została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię3. Informację na ten temat przekazał dyrektor generalny
WHO dr Tedros Adhanom Ghebreyesus4. O tym, żeby stan związany z COVID-19
uznać za pandemię zdecydowało głównie to, że bardzo szybko objęła ona swoim
zasięgiem duże obszary na różnych kontynentach. W krótkim czasie pojawiło się
na świecie wiele ognisk choroby.
Do 15 października 2020 r. stwierdzono ponad 38,58 mln5 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w 188 państwach. Odnotowano blisko 1,09 mln zgonów
i ponad 26,54 mln ozdrowień. Do stycznia 2020 r. zachorowania pojawiały się głównie w mieście Wuhan. Następnie wirus rozprzestrzenił się w całych Chinach. Później
do zakażeń zaczęło dochodzić w coraz większej liczbie państw na świecie.
Wszędzie tam, gdzie dochodziło do zakażeń, podejmowano działania w celu zablokowania rozprzestrzeniania się wirusa. Wprowadzano liczne obostrzenia, między innymi ograniczono możliwość swobodnego przemieszczania się. Wprowadzono kwarantanny dla osób przybywających z terenów objętych zachorowaniami i dla
1. A. Woods, Shrimp vendor at Wuhan market may be coronavirus ‘patient zero’, New York Post, 27 marca 2020, https://nypost.com/2020/03/27/shrimp-vendor-at-wuhan-market-may-be-coronavirus-patient-zero/, dostęp 15.11.2020.
2. First coronavirus case happened one year ago today, according to China, Independent, 17 października
2020, https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-china-first-case-b1724282.html, dostęp
17.11.2020.
3. World Health Organization, https://www.who.int/, dostęp 15.11.2020; https://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu, dostęp 15.11.2020.
4. World Health Organization, https://www.who.int/director-general, dostęp 14.11.2020.
5. Poradnik Zdrowia, https://www.poradnikzdrowie.pl/, dostęp 10.11.2020.
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tych, którzy mieli styczność z chorymi. Odroczono lub odwołano szereg wydarzeń
sportowych, religijnych i kulturalnych. Wiele państw zamknęło swoje granice, linie lotnicze wstrzymały loty pasażerskie. Szereg firm i instytucji wstrzymało swoją
działalność. Wprowadzono kontrole polegające na mierzeniu temperatury osobom
przebywającym w obiektach użyteczności publicznej. W związku z wybuchem pandemii w wielu państwach zostały zamknięte szkoły i uniwersytety. Mieszkańcom
krajów objętych pandemią nakazano stosowanie środków ochrony bezpośredniej,
takich jak maseczki zakrywające nos i usta czy jednorazowe rękawiczki. Zalecono
częste, dokładne mycie rąk środkami dezynfekującymi. W wielu krajach wprowadzono powszechną kwarantannę domową dla wszystkich obywateli.
Pandemia spowodowała największą światową recesję od czasów wielkiego kryzysu. W pierwszym jej okresie w wyniku paniki na całym świecie można było zaobserwować masowe wykupywanie żywności oraz artykułów pierwszej potrzeby. Nastąpiły braki w zaopatrzeniu sklepów. Pojawiło się duże zapotrzebowanie na środki
ochrony bezpośredniej. W związku z tym bardzo dynamicznie zaczęły się rozwijać firmy, które je produkowały. Giełdy na całym świecie odnotowały duże spadki
kursów akcji. Były jednak również takie spółki, które dzięki profilowi działalności
odnotowały znaczące wzrosty i zyski, choć to nieliczne przypadki w ogólnym zestawieniu.
W krajach, w których zachorowania rosły bardzo gwałtownie, służba zdrowia
znalazła się w zapaści. W szpitalach było zbyt mało łóżek dla osób potrzebujących
oraz respiratorów, niezbędnych przy leczeniu chorych z ciężkim przebiegiem tej
choroby. Z powodu zakażenia obserwowano większą liczbę zgonów. Brakowało lekarzy i pielęgniarek.

Sytuacja w Polsce
Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce stwierdzono 4 marca 2020 r. w szpitalu w Zielonej Górze6. Zakażonym pacjentem był
66-letni mieszkaniec Cybinki. Polski rząd bardzo szybko zaczął reagować na sytuację pandemiczną. Wprowadzono między innymi kontrole sanitarne na granicach7.
Od 12 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało ograniczone. Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne,
6. Koronawirus w Lubuskiem - kalendarium. Wszystko zaczęło się 4 marca, Gazeta Lubuska, 23 marca 2020,
https://gazetalubuska.pl/koronawirus-w-lubuskiem-kalendarium-wszystko-zaczelo-sie-4-marca-obecnie-mamy-23-przypadki-zakazonych-koronawirusem-co-wiemy/ar/c1-14874197, dostęp 10.11.2020.
7. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu, dostęp 15.11.2020.
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przestały prowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zawieszenie zajęć miało
miejsce również w żłobkach i klubach dziecięcych8. W tym samym dniu weszło
w życie rozporządzenie, na mocy którego mógł zostać wprowadzony stan zagrożenia
epidemicznego, a dziewiętnaście szpitali mogło zostać przekształconych w szpitale
zakaźne9. Ograniczono funkcjonowanie centrów i galerii handlowych. Wszystkie
sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie pozostały czynne. Wprowadzono zmiany w działaniu restauracji, kawiarni i barów. Zamówienia można było zrealizować
tylko na wynos lub z dowozem10.
W dniu 14 marca 2020 r. wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego,
a 20 marca, rozporządzeniem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, wprowadzono stan epidemii11.
Od 15 marca zamknięto polskie granice dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele mogli wrócić do kraju, ale wprowadzono dla nich 14-dniową kwarantannę12.
Wiosenny rzut pandemii miał w Polsce łagodniejszy przebieg niż w innych krajach
Europy. Krzywa wzrostu zachorowań miała spłaszczony przebieg i nie odnotowano
charakterystycznego dla rozwoju tej pandemii gwałtownego wzrostu zachorowań.
Do takiego stanu na pewno przyczyniły się zastosowane obostrzenia. We wszystkich firmach, w których było to możliwe, zalecano przejście pracowników na pracę
zdalną. Zawieszono działalność zakładów świadczących usługi fryzjerskie i kosmetyczne. Zamknięto hotele, miejsca noclegowe i zakłady rehabilitacyjne. Ograniczono
liczbę osób, które mogły jednocześnie dokonywać zakupów w sklepach. Zamknięto
parki, bulwary, plaże. Osoby poniżej 18 roku życia mogły poruszać się po ulicy tylko
pod opieką osób dorosłych13. Rząd zaczął wprowadzać pakiet pomocowy dla gospodarki nazwany Tarczą Antykryzysową.
W sektorze zdrowia podejmowano odpowiednie działania medyczne, służby
wdrażały czynności prewencyjne, należało też szybko poszukać nowych sposobów
organizowania pracy firm, instytucji, banków, których zarządy i pracownicy znaleźli
się w nowej rzeczywistości.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Sytuacja w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
W dniu 13 marca 2020 r. w piśmie skierowanym do pracowników w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego Prezes KRUS Pani
dr Aleksandra Hadzik zawarła zalecenia dotyczące postępowania w obliczu pandemii.
W Oddziałach Regionalnych zostali wyznaczeni koordynatorzy odpowiedzialni
za wprowadzenie zaleconych obostrzeń. Zawieszono dostępność Punktów Informacyjnych dla interesantów, ograniczono kontakt bezpośredni z interesantami w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych. Obywatele mogli kontaktować
się w swoich sprawach telefonicznie, mailowo bądź poprzez pobranie dokumentów
ze strony internetowej KRUS i wysłanie ich pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
W zamkniętych jednostkach terenowych zorganizowano punkty wrzutowe, do których petenci mogli dostarczać dokumenty.
Wszystkie wyjścia i wyjazdy służbowe poza teren Oddziałów i Placówek, w tym
wizytacje gospodarstw rolnych, zostały ograniczone do minimum. Ze względu
na obawy o bezpieczeństwo występujące również po stronie rolników, takie działania w praktyce nie odbywały się wcale. Zawieszono wewnętrzne inspekcje i kontrole. Zredukowano wyjścia prywatne pracowników do niezbędnego minimum,
zalecono ograniczenie przemieszczania się pracowników między pomieszczeniami
służbowymi.
We wszystkich jednostkach KRUS pracownicy zostali zaopatrzeni w środki
ochrony bezpośredniej, takie jak rękawiczki jednorazowe i maseczki. Zalecono dokładne i częste mycie rąk, w tym z użyciem środków dezynfekujących. Kilkukrotnie
w ciągu dnia przeprowadzano odkażanie elementów wyposażenia biur dostępnych
dla wszystkich pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, sanitariatów i wyłączników światła. W Centrali KRUS został opracowany film instruktażowy, jak poprawnie przeprowadzać taką dezynfekcję.
Wprowadzono reguły postępowania z dokumentami pochodzącymi z zewnątrz
oraz procedury, które miały być stosowane w przypadku stwierdzenia u pracowników objawów zakażenia. Zastosowano rotacyjny system pracy z pracą zdalną poszczególnych grup kadry.
Wstrzymano badania wykonywane przez lekarzy orzeczników. Zawieszono również pobyty sanatoryjne i rehabilitacyjne dla rolników. Wprowadzono zaostrzone
procedury wymiany wszelkiej dokumentacji pomiędzy jednostkami KRUS.
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Działania pracowników pionu prewencji
Z sytuacją związaną z pandemią COVID-19 musieli zmierzyć się również pracownicy pionu prewencji w Centrali i jednostkach terenowych KRUS. Biuro Prewencji Centrali KRUS oceniło, że w sytuacji epidemicznej kraju realizacja ustawowych zadań określonych w art. 63 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników14,
tj. działań na rzecz zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, nie była możliwa w takich formach, jakie stosowano dotychczas.
Działalność prewencyjna na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym osób ubezpieczonych w Kasie realizowana przez Biuro Prewencji i przez jednostki terenowe KRUS uległa znacznym ograniczeniom i konieczne
było jej zmodyfikowanie. Biorąc pod uwagę wytyczne GIS oraz Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, Biuro Prewencji Centrali KRUS przekazało do Oddziałów Regionalnych zalecenia zawieszenia do odwołania działań, które wymagały
bezpośredniego kontaktu z rolnikami. Pismo w tej sprawie zostało wystosowane
do wszystkich Oddziałów Regionalnych KRUS 12 marca 2020 r. Działania, które
zostały wcześniej wprowadzone do Kalendarza Wydarzeń Prewencyjnych, zalecono
pozostawić w systemie ze statusem „niezrealizowane”.
Z uwagi na ograniczenia zalecono powielanie informacji dla rolników na temat
profilaktyki dotyczącej COVID-19 i propagowanie ich w jednostkach terenowych
KRUS.Zarekomendowano informowanie mieszkańców wsi o formach działań prewencyjnych dostępnych w internecie, niewymagających bezpośredniego i osobistego udziału rolników. Zachęcano wszystkich zainteresowanych do korzystania
z materiałów popularyzatorskich znajdujących się na stronie internetowej i na Facebooku KRUS. Polecono pracownikom jednostek terenowych, aby przy każdym
kontakcie z rolnikami proponowali im zaznajamianie się z dostępnymi na stronie
KRUS filmami, broszurami czy ulotkami, jak również materiałami dotyczącymi kampanii prewencyjnych Kasy. Biuro Prewencji zaleciło również Oddziałom
Regionalnym, aby do upowszechniania „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych wykorzystali media:
telewizję, radio, prasę, a także strony internetowe instytucji działających w branży
Agro i samorządów terytorialnych. Rekomendowano pracownikom jednostek terenowych zachęcanie rolników do samodzielnego wykonania w gospodarstwach rolnych przeglądu bezpieczeństwa na podstawie tzw. list kontrolnych, które znajdują
się na stronie Kasy. Listy zostały tak opracowane, aby rolnik mógł na ich podstawie
14. Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U. 1991 nr 7 poz. 24.
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sam zidentyfikować zagrożenia wypadkowe związane z upadkami osób, obsługą
maszyn i urządzeń rolniczych oraz zwierząt.
Biuro Prewencji Centrali KRUS opracowało i zaproponowało umieszczenie
w materiałach publikowanych na stronie i na Facebooku KRUS zaleceń dla rolników
w związku z sytuacją pandemii.
Na terenie całego kraju zostały odwołane wszystkie imprezy masowe. Nie odbywały się między innymi wystawy rolnicze, dożynki i wszelkiego rodzaju cykliczne
uroczystości organizowane na terenach wiejskich. To znacznie utrudniało realizowanie zadań, ponieważ właśnie na takich imprezach prowadzona jest bezpośrednia
działalność prewencyjna w terenie.
Pracownicy prewencji w jednostkach terenowych wstrzymali organizowanie
szkoleń i konkursów prewencyjnych dla rolników, które dotąd odbywały się w bezpośrednim kontakcie. Zaprzestano również przeprowadzanych w szkołach szkoleń
i konkursów dla dzieci. Nie organizowano stoisk informacyjno-prewencyjnych oraz
pokazów bezpiecznej pracy dla rolników i członków ich rodzin.
W związku z sytuacją inaczej niż zawsze przebiegło jedno ze sztandarowych, cyklicznych działań prewencyjnych KRUS skierowane do dzieci, a mianowicie Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na Wsi”. W 2020 r. odbył się
on pod hasłem „Nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Była to jubileuszowa, dziesiąta edycja tego konkursu, a patronat honorowy sprawował Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W organizacji tego wydarzenia
KRUS był wspierany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcję Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat medialny objęły redakcje Telewizji Polskiej
S.A., dwutygodnika Agro Serwis, telewizji interaktywnej AgroNews.com.pl, Tygodnika Poradnika Rolniczego, magazynu rolniczego Agro Profil, portalu Gospodarz.
pl Twój Portal Rolniczy, miesięcznika Wieści Rolnicze, Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO oraz magazynu Rolniczy Przegląd Techniczny. Udało się przeprowadzić etap konkursu na poziomie wojewódzkim. Dzieci wykonały prace i przekazały je do jednostek terenowych KRUS. Pomimo trudności związanych ze stanem
pandemii do tegorocznej edycji przystąpiło 57 569 uczniów z 4 118 szkół podstawowych z terenów wiejskich. Do Centrali KRUS przekazano 96 najlepszych prac.
Członkowie Komisji wyłonili laureatów, uwzględniając regulaminowe kryteria.
Z powodu obostrzeń związanych z pandemią nie odbyła się uroczysta gala, podczas
której miały być wręczone nagrody za wykonanie najlepszych prac. W ubiegłych
latach uroczyste gale podsumowujące wydarzenie miały miejsce w Sejmie lub w Sali
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Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Tym razem nagrody przekazano laureatom w Oddziałach Regionalnych Kasy w nieco skromniejszej oprawie
niż dotychczas.
Z powodu pandemii nie odbyło się inne sztandarowe cykliczne działanie Biura
Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, tj. Ogólnokrajowy Konkurs
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W tym roku byłaby to XVIII edycja tego wydarzenia. Ograniczenia związane z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 spowodowały,
że rolnicy niechętnie zgłaszali swoje gospodarstwa do konkursu, a komisje nie miały
możliwości ich odwiedzić. Odwołane zostały również tegoroczne Targi Rolnicze Agro
Show w Bednarach. To na tej imprezie organizowana była gala finałowa, podczas której nagradzano laureatów etapu krajowego. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca
od kilku lat jest ciągnik rolniczy. Z powodu sytuacji epidemicznej XVIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne przełożono na 2021 rok.
Pracownicy Biura Prewencji zdawali sobie sprawę, że należy zmodyfikować działania i dostosować je do bieżącej sytuacji. Postanowiono zwiększyć komunikację
z rolnikami i ich rodzinami drogą elektroniczną, poprzez internet.
Na początku kwietnia 2020 r. Biuro Prewencji przedstawiło propozycję formularza zgłoszenia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym do zamieszczenia
na stronie internetowej Kasy15. Takie rozwiązanie miało ułatwić rolnikom zgłaszanie
wypadków i ograniczyć ich bezpośredni kontakt z pracownikami Kasy na terenie
jednostek terenowych. Propozycja została zaakceptowana i informacja, jak zgłosić
wypadek, wraz z linkiem do formularza zgłoszeniowego, znalazła się na stronie Kasy.
Opracowano i upowszechniono wśród rolników ulotkę o koronawirusie oraz
apel o pomoc osobom starszym mieszkającym na wsi. Zmieniono sposób prezentowania materiałów prewencyjnych na stronie Kasy.
Biuro Prewencji stworzyło materiały do zamieszczenia na stronie internetowej
KRUS dotyczące wszystkich kampanii prewencyjnych realizowanych w 2020 r. Przygotowało również następujące opracowania:
–B
 ezpieczeństwo pracy w gospodarstwie sadowniczym – identyfikacja zagrożeń
– Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym – porażenia prądem elektrycznym
–B
 ezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym – upadek przedmiotów
–W
 ypadki komunikacyjne w rolnictwie – transport po drogach publicznych
–O
 tyłość – współczesny problem, również wśród rolników
– J ak bezpiecznie pracować z bydłem mlecznym?
– Czy w każdym gospodarstwie rolnym może być bezpiecznie? Zdecydowanie tak!!!
15. https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/zgloszenie-wypadku/,
dostęp 12.11.2020.
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Zadbano także o opracowania tematycznie związane z sytuacją pandemii, które
zostały umieszczone na stronie KRUS:
– Nie dajmy się stresowi w obliczu zagrożenia koronawirusem,
– Koronawirus SARS-CoV-2 COVID-19,
– Czarno to widzę – jak radzić sobie ze złym nastrojem podczas pandemii koronawirusa? Krótki subiektywny poradnik.
W latach poprzednich Biuro Prewencji zainaugurowało kampanię prewencyjną dotyczącą wypadków i chorób zawodowych rolników związanych z obecnością
zwierząt w gospodarstwach rolnych pod hasłem: „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”. W roku 2020 kontynuowano dotychczasowe działania w kampaniach z nowymi hasłami i logotypami:
– Rola rolnika, by upadku unikał,
– Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz,
– Rolniku, nie daj się kleszczom,
– Kości i stawy też rolnika sprawy.
Postanowiono przebudować, w miarę możliwości technicznych, treści o tematyce
prewencyjnej prezentowane na stronie internetowej KRUS. Miało to na celu ułatwienie rolnikom dostępu do tych materiałów. Utworzono nowe zakładki „Bezpieczne
dziecko w gospodarstwie rolnym” oraz „Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym”.
Biuro Prewencji Centrali KRUS wciąż realizowało te działania spośród zaplanowanych na rok 2020, które można było przeprowadzić, pomimo sytuacji pandemicznej. Między innymi opracowano broszurę pt. „Wypadki przy pracy i choroby
zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2019 roku”. Została ona
zamieszczona na stronie internetowej Kasy oraz wydrukowana i przekazana do Oddziałów KRUS, do instytucji współpracujących z KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa i do bibliotek uczelni rolniczych.
W dniu 16 marca 2020 r. została zawarta umowa na wydrukowanie puzzli, gry
pamięciowej i gry karcianej dla dzieci. Tak jak ma to miejsce każdego roku, przeprowadzono postępowanie w celu wydania kalendarza prewencyjnego dla rolników
na 2021 rok. Kalendarz przygotowywany jest od wielu lat i cieszy się dużym zainteresowaniem w środowisku mieszkańców wsi.
Opracowano regulamin przyznawania wyróżnienia targowego „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”. Prowadzono prace nad
zaktualizowaniem Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym wydawanych przez Prezesa Kasy.
Biuro Prewencji podjęło również działania niestandardowe, wymuszone sytuacją związaną z pandemią. Na stronie internetowej Kasy zamieszczono dwa odrębne zaproszenia – dla rolników i dzieci – zachęcające do korzystania z materiałów
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popularyzatorskich znajdujących się na stronie i na Facebooku KRUS. Wykorzystano między innymi już istniejące narzędzie, jakim jest kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Za rozwiązanie go przewidziano nagrody dla dzieci – do rozdania było aż 100 hulajnóg. Na stronie internetowej
Kasy zamieszczono regulamin losowania nagród. Działanie to odbyło się w całości
w internecie, bez konieczności bezpośredniego kontaktowania się z uczestnikami.
Biorące w nim udział dzieci wysyłały zgłoszenia pocztą elektroniczną na wskazany
adres e-mail. Po rozwiązaniu testu dziecko drukowało certyfikat ukończenia i razem
z formularzem zgłoszeniowym przesyłało do Biura Prewencji. Zgłoszenia można
było przekazywać do 30 września 2020 r. Od dnia ogłoszenia losowania, tj. od 29
czerwca bieżącego roku, wpłynęło łącznie 1 470 zgłoszeń, a na stronie internetowej kursu w tym czasie zarejestrowano ponad 10 000 wejść. W dniu 9 października
2020 r. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyło się losowanie nagród wieńczące to działanie.
Kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”
to narzędzie, które w nowoczesnej formie przybliża dzieciom zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych oraz uczy je prawidłowych zachowań podczas
przebywania na terenie obejścia. Kurs jest cały czas dostępny na stronie https://prewencja.krus.gov.pl/. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w okresie pandemii,
umożliwia dzieciom zdobywanie wiedzy w dowolnym miejscu i czasie, również wolnym od nauki, w towarzystwie rodzeństwa i rodziców. Bawiąc się, dzieci przyswajają
wiedzę, dzięki której stają się świadome zagrożeń dla życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym.
Całkowicie nowym działaniem przeprowadzonym podczas pandemii COVID-19
skierowanym do dzieci w wieku od 11 do 14 lat był konkurs na ułożenie rymowanki o tematyce prewencyjnej pt. „Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję”. Celem konkursu było promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci
związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie
„Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. Układanie rymowanki miało zmobilizować dzieci do poszerzania wiedzy na temat bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym.
Konkurs przeprowadzono w okresie wakacyjnym, wpłynęło 212 prac. Podsumowania dokonano w połowie września 2020 r. Bezpieczeństwo to ważna sprawa – tak
można streścić przekaz wszystkich prac nadesłanych przez dzieci rolników. Dwudziestu autorów najlepszych rymowanek zostało nagrodzonych smartwatchami.
Biuro Prewencji w czasie trwania pandemii przygotowało i przeprowadziło jeszcze jedno nowe działanie. Był to Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu
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Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich. Tym razem było ono skierowane do rolników pełnoletnich, którzy
w momencie rozwiązywania testu podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników.
Aby wziąć udział w konkursie, należało zarejestrować się na wskazanej stronie internetowej i udzielić poprawnych odpowiedzi na 20 pytań jednokrotnego wyboru
w jak najkrótszym czasie. W konkursie wzięło udział 706 rolników, a nagrodzonych
zostało 100 z nich. Nagrodami były wózki narzędziowe. Do przeprowadzenia tego
nowego działania wykorzystano platformę moodle. Jest to nowoczesne narzędzie,
które w czasie pandemii koronawirusa umożliwia prowadzenie działań edukacyjnych wśród rolników bez konieczności bezpośrednich kontaktów. Tematyka konkursu dotyczyła kampanii prewencyjnej na rzecz ograniczenia liczby wypadków
przy pracy i chorób zawodowych związanych z obsługą zwierząt, przebiegającej pod
hasłem „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”. Konkurs ogłoszono na początku
sierpnia 2020 r. i trwał do 15 września 2020 r.
Biuro Prewencji Centrali KRUS we współpracy z Biurem Informatyki i Telekomunikacji są w trakcie realizacji elektronicznych puzzli dla dzieci ilustrujących
wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Puzzle zostaną umieszczone w internecie i będą pozwalały dzieciom na przyswajanie
poprzez zabawę wiedzy z zakresu bezpiecznych zachowań w gospodarstwie rolnym.
Biuro Prewencji kończy przygotowywanie gry planszowej dla dzieci, która również porusza temat wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.
W poprzednich latach tradycją działań Biura Prewencji Centrali KRUS było
wręczanie „Znaku Bezpieczeństwa KRUS” podczas gali Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. Z uwagi na obostrzenia sanitarne
w tym roku „Znak Bezpieczeństwa KRUS” wręczono wyjątkowo w Centrali Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. „Znak Bezpieczeństwa KRUS” i statuetkę
„DOBROSŁAW”, symbolizującą ochronę zdrowia i życia rolników, przyznano bezpiecznym butom z poliuretanu – modelom 1042, 2048, 2051 – oraz obuwiu męskiemu z podnoskiem kompozytowym i wkładką antyprzebiciową – modelowi 707
firmy PPO PP Strzelce Opolskie. Uroczyste nadanie „Znaku bezpieczeństwa KRUS”
odbyło się w Centrali Kasy w dniu 23 września 2020 r.
Pracownicy Biura Prewencji chcą wykorzystać każdy możliwy kanał dystrybucji
informacji do rolników. Stąd też powstał pomysł, aby do przekazywania komunikatów o nowych działaniach Biura Prewencji wykorzystać portal e-KRUS, który jest
swojego rodzaju platformą internetową dla rolników. Na początek przeprowadzono
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tą drogą akcję informującą o najważniejszych ogólnopolskich wydarzeniach prewencyjnych organizowanych w czasie pandemii: konkursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” oraz Ogólnopolskim Konkursie
Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczna
Obsługa Zwierząt Gospodarskich. Zasięg narzędzia e-KRUS to około 30 tysięcy
użytkowników. Pozwala to mieć nadzieję na dotarcie z wiedzą o bezpiecznej pracy
w gospodarstwie rolnym do szerszego grona odbiorców. W przyszłości planowane
jest umieszczenie na tym portalu zakładki prewencyjnej, w której znajdą się między
innymi dokumenty potrzebne do zgłoszenia wypadku przy pracy w gospodarstwie
rolnym. Rolnik mógłby wysłać zgłoszenie bezpośrednio ze skrzynki mailowej, którą
każdy korzystający z tego portalu ma do swojej dyspozycji.
Biuro Prewencji w ramach swoich standardowych działań przeprowadziło inspekcje w Oddziałach Regionalnych w Olsztynie i Warszawie. Inspekcje dotyczyły
przede wszystkim poprawnego przyjmowania zgłoszeń wypadków przy pracy rolniczej, realizacji zadań w dziedzinie zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, funkcjonowania Kalendarza Wydarzeń Prewencyjnych, prawidłowości kompletowania dokumentów.
W przypadku inspekcji Oddziału Regionalnego w Warszawie, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, Zastępca Prezesa KRUS Pan Artur Warzocha wyraził zgodę na przeprowadzenie czynności na podstawie dokumentacji przekazanej
z Oddziału do siedziby Biura Prewencji w Centrali KRUS w Warszawie. Termin inspekcji w Oddziale Regionalnym w Łodzi został przesunięty na IV kwartał 2020 r.
W ostatnim kwartale Biuro Prewencji prowadzi inspekcję Oddziału Regionalnego
w Bydgoszczy, w taki sam sposób, jak zrobiono to w Warszawie, tj. na podstawie dokumentacji przekazanej do siedziby Biura Prewencji w Centrali KRUS w Warszawie.

Statystyki prewencyjne I półrocze 2020 roku
Pracownicy Biura Prewencji opracowali zestawienia statystyczne za I kwartał
i za I półrocze 2020 r.

Zgłoszenia wypadków
W I półroczu 2020 r. do placówek terenowych i oddziałów regionalnych KRUS
zgłoszono 5 302 zdarzenia wypadkowe, o 1 430 (21,2%) mniej niż w I półroczu roku
poprzedniego.
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Wykres 1. Wypadki zgłoszone w I półroczu w latach 2016–2020
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Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Decyzje podjęte w sprawie realizacji wniosków o jednorazowe odszkodowanie
z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej
Zakończono postępowanie w sprawie realizacji 5 049 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu bądź
śmierci spowodowanej wypadkiem przy pracy rolniczej. Za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (bez względu
na skutki zdrowotne wypadku) uznano 4 510 zdarzeń.
Wśród podjętych decyzji było:
– 3 498 decyzji przyznających jednorazowe odszkodowanie (66,5% wszystkich
decyzji) – w tym 57 na podstawie odwołań,
– 1 666 decyzji odmawiających jednorazowego odszkodowania (31,6% decyzji),
– 100 umorzeń z powodu rezygnacji z roszczeń (1,9% decyzji).
Wypłacono jednorazowe odszkodowania z tytułu 18 wypadków śmiertelnych,
a u 8 osób stwierdzono niezdolność do samodzielnej egzystencji wskutek wypadków przy pracy rolniczej. Liczba wypadków powodujących wypłatę odszkodowań
zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 2 343
(40,1%). Liczba wypadków śmiertelnych zmalała o 5 (21,7%).
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Wykres 2. Wypadki zakończone wypłatą jednorazowych odszkodowań w I półroczu w latach
2016–2020
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Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Najwięcej wypadków powodujących uszczerbki na zdrowiu odnotowano w grupach:
– „upadek osób” – 1 640 poszkodowanych (46,9% wypadków zakończonych
przyznaniem jednorazowego odszkodowania w okresie sprawozdawczym),
– „inne zdarzenia” – 477 poszkodowanych (13,6% wypadków),
– „uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta” – 395 poszkodowanych (11,3% wypadków),
– „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 386 poszkodowanych (11,0% wypadków).
Tabela 1. Wypadki zakończone wypłatą jednorazowych odszkodowań w I półroczu w latach
2019–2020
Wyszczególnienie

Ogółem
2019

2020

W tym śmiertelnych
Różnica
2020–
2019

2020/ Udział
2019 grup
wypadkowych
w%

2019

2020

Różnica
2020–
2019

Ogółem
w tym:

5 841 3 498 -2 343

59,9

100,0

23

18

-5

upadek osób

2 747 1 640 -1 107

59,7

46,9

3

2

-1

upadek przedmiotów

401

199

-202

49,6

5,7

7

4

-3

zetknięcie się z ostrymi
267
narzędziami ręcznymi
i innymi ostrymi przedmiotami

171

-96

64,0

4,9

0

0

0

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.
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Tabela 1. Wypadki zakończone wypłatą jednorazowych odszkodowań w I półroczu w latach
2019–2020 (cd.)
Wyszczególnienie

Ogółem
2019

2020

W tym śmiertelnych
Różnica
2020–
2019

2020/ Udział
2019 grup
wypadkowych
w%

2019

2020

Różnica
2020–
2019

uderzenie, przygniecenie
119
przez materiały i przedmioty
transportowane mechanicznie

80

-39

67,2

2,3

0

0

0

przejechanie, uderzenie,
pochwycenie przez środek
transportu w ruchu

64

-26

71,1

1,8

6

4

-2

pochwycenie i uderzenie
689
przez części ruchome maszyn
i urządzeń

386

-303

56,0

11,0

3

3

0

uderzenie, przygniecenie,
pogryzienie przez zwierzęta

697

395

-302

56,7

11,3

1

2

1

pożar, wybuch, działanie sił
przyrody

30

28

-2

93,3

0,8

0

0

0

działanie skrajnych temperatur

40

15

-25

37,5

0,4

0

0

0

działanie materiałów
szkodliwych

2

5

3

250,0

0,1

0

0

0

90

nagłe zachorowania

54

38

-16

70,4

1,1

1

2

1

inne zdarzenia

705

477

-228

67,7

13,6

2

1

-1

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Choroby zawodowe
W I półroczu zgłoszono 162 wnioski o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej, tj. o 90 (35,9%) mniej niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Wydano 31 decyzji odmownych i 84 przyznające.
W porównaniu do I półrocza ubiegłego roku odnotowano zmniejszenie liczby
decyzji odmownych o 51 (62,2%) oraz zmniejszenie o 92 (52,3%) liczby decyzji
przyznających jednorazowe odszkodowanie.
Wśród 84 chorób zawodowych powodujących uszczerbek na zdrowiu i wypłatę
jednorazowych odszkodowań dominowały choroby zakaźne – 69 przypadków.
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Wykres 3. Zgłoszone wnioski i wypłacone odszkodowania z tytułu chorób zawodowych w I półroczu
w latach 2016–2020
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Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Tabela 2. Dane o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2020
roku wg województw
Województwo

Liczba wypadków

Liczba
chorób
zawodowych

zgłoszonych

zakończonych
wydaniem
decyzji
odmownej

zakończonych śmierwypłatą
telnych
jednorazowych
odszkodowań

dolnośląskie (OR Wrocław)

174

63

104

0

1

kujawsko-pomorskie
(OR Bydgoszcz)

416

184

186

2

2

lubelskie (OR Lublin)

689

172

615

0

10

lubuskie (OR Zielona Góra)

85

31

59

1

5

łódzkie (OR Łódź)

446

136

402

1

4

małopolskie (OR Kraków)

455

147

292

0

1

mazowieckie (OR Warszawa)

671

198

453

2

17

opolskie (OR Opole)

80

22

43

2

0

podkarpackie (OR Rzeszów)

367

155

239

0

3

podlaskie (OR Białystok)

474

113

261

1

12

pomorskie (OR Gdańsk)

153

51

96

1

6

śląskie (OR Częstochowa)

80

30

45

0

0

świętokrzyskie (OR Kielce)

275

52

147

1

1

warmińsko-mazurskie
(OR Olsztyn)

268

94

162

3

15

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.
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Tabela 2. Dane o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w I półroczu 2020
roku wg województw (cd.)
Województwo

Liczba wypadków

Liczba
chorób
zawodowych

zgłoszonych

zakończonych
wydaniem
decyzji
odmownej

zakończonych śmierwypłatą
telnych
jednorazowych
odszkodowań

wielkopolskie (OR Poznań)

617

204

349

4

7

zachodniopomorskie
(OR Koszalin)

52

14

45

0

0

Ogółem

5 302

1 666

3 498

18

84

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podsumowanie
Pandemia COVID-19 ma duży wpływ na pracę Biura Prewencji w 2020 r. Część
zadań, które były możliwe do prowadzenia w nowych warunkach, przeprowadzono
na niezmienionych zasadach.
Z kilku przedsięwzięć od lat prowadzonych przez Biuro zrezygnowano. Między
innymi nie odbyło się jedno ze sztandarowych działań Biura Prewencji jakim jest
Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W tym roku byłaby przeprowadzona XVIII edycja tego wydarzenia. W zmienionej formule odbył się natomiast organizowany od lat „Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci”.
Większość działań zmodyfikowano. Stan pandemii wymusił podział pracowników na dwa zespoły. W przypadku wielu prowadzonych projektów jest to duże
utrudnienie. Pracownicy Biura poświęcają więcej uwagi na właściwe komunikowanie
się między sobą. Do komunikacji często musi wystarczyć mail lub kontakt telefoniczny. Należało znaleźć nowe sposoby realizacji zadań oraz nowe metody komunikacji
z rolnikiem, tj. z ograniczonym do niezbędnego minimum kontaktem osobistym.
Pracownicy Biura Prewencji bardzo dobrze odnaleźli się w nowej rzeczywistości.
Zadania, które były w trakcie realizacji, zmodyfikowano tak, żeby można je było
nadal prowadzić w okresie pandemii COVID-19. Zapoczątkowano nowe działania,
które uwzględniają wymogi związane z istniejącą sytuacją.
Stan pandemii i związane z nim obostrzenia powodują utrudnienia i niedogodności w pracy. Jednocześnie sytuacja ta jest szansą, aby spojrzeć na działania prewencyjne i sposób komunikowania się z rolnikami z innej perspektywy. Możliwe, że
wiele z nowych projektów nie powstałoby nigdy, gdyby nie pandemia. Z pewnością
Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia, 1(73)/2020
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jest to szansa na przyśpieszenie działań w kierunku umożliwienia rolnikom kontaktowania się z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez Internet, co jest
bezsprzecznym udogodnieniem.

Bibliografia
Gazeta Lubuska, Koronawirus w Lubuskiem – kalendarium. Wszystko zaczęło się 4 marca, 23 marca 2020,
https://gazetalubuska.pl/koronawirus-w-lubuskiem-kalendarium-wszystko-zaczelo-sie-4-marca-obecnie-mamy-23-przypadki-zakazonych-koronawirusem-co-wiemy/ar/c1-14874197, dostęp 10.11.2020.
Independent, First coronavirus case happened one year ago today, according to China, 17 November 2020,
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-china-first-case-b1724282.html, dostęp
17.11.2020.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/zgloszenie-wypadku/, dostęp 12.11.2020.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, Sprawozdanie KRUS – 15 i Raport
RP_01 za II kwartał 2020 roku, Warszawa 2020.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja, dostęp
12.11.2020.
Poradnik Zdrowie, https://www.poradnikzdrowie.pl/, dostęp 10.11.2020.
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu, dostęp 15.11.2020.
Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U. 1991 nr 7 poz. 24.
Woods A., Shrimp vendor at Wuhan market may be coronavirus ‘patient zero’, New York Post, 27 March 2020,
https://nypost.com/2020/03/27/shrimp-vendor-at-wuhan-market-may-be-coronavirus-patient-zero/,
dostęp 15.11.2020.
World Health Organization, https://www.who.int/, dostęp 15.11.2020.
World Health Organization, https://www.who.int/director-general, dostęp 14.11.2020.

otrzymano: 20.10.2020
zaakceptowano: 20.11.2020

Ten artykuł jest objęty licencją Creative Commons Attribution 4.0
Licencja międzynarodowa (CC BY 4.0)

216|

Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia, 1(73)/2020

Preventive actions of the KRUS Prevention
Office during the COVID-19 epidemic
Piotr Kaliszewski

Abstract
The study discusses the situation that took place in the world and in Poland after the new
COVID-19 disease appeared in China, and the consequences that followed suit.
Due to the global pandemic, there were difficulties in the functioning of, among others,
offices and institutions. One of them is the Agricultural Social Insurance Fund. The study
aims to present the impact of the COVID-19 pandemic on the work of the Prevention Office
of the KRUS Headquarters and the actions taken to protect employees and clients of the
institution against the effects of the SARS-CoV-2 virus.
Keywords: COVID-19, preventive actions, competition, KRUS, protection, pandemic,
prevention, training.
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The situation around the world
The number one topic around the world in 2020 was COVID-19. The first cases
of this infectious disease were recorded in China. At this time, we are uncertain who
was patient zero. Some people assume it was Wei Guixian1, a 57-year-old shrimp
saleswoman at a market in Wuhan, who reported symptoms of a cold on December
10, 2019 to a doctor at a local clinic. Others believe “patient zero” to be a 55-yearold resident infected on November 17, 20192 in the Hubei Province. Scientists are
anxious to reach out to the person (or people) who first fell ill, as they hope to find the
source of the pandemic. What we know for certain, is that during this period, mass
cases of the infectious COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus
began in the city of Wuhan in the Hubei province of central China. Then, hardly
anyone thought of the consequences this disease would have on the lives of people
around the world.
Already on March 11, 2020, the epidemic was recognized by the World Health
Organization (WHO) as a pandemic3. The information on this subject was provided
by the WHO Director General, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus4. COVID-19
was considered a pandemic mainly due to the fact that it very quickly spread to
large areas on different continents. In a short time, many outbreaks of the disease
appeared around the world.
By October 15, 2020, over 38.58 million people were identified5 to be ill with
the SARS-CoV-2 infection cases in 188 countries. Nearly 1.09 million deaths and
over 26.54 million healings were recorded. Until January 2020, the disease appeared
mainly in the city of Wuhan. The virus then spread throughout China. Later,
infections began to occur in more and more countries around the world.
Wherever infections have occurred, measures have been taken to block the
spread of the virus. Numerous restrictions were introduced, including restrictions
on movement. Quarantines were introduced for people coming from the areas
affected by the disease and for those who had contact with the sick. A number
1. A. Woods, Shrimp vendor at Wuhan market may be coronavirus ‘patient zero’, New York Post,
27 March 2020, https://nypost.com/2020/03/27/shrimp-vendor-at-wuhan-market-may-be-coronaviruspatient-zero/, access 15.11.2020.
2. First coronavirus case happened one year ago today, according to China, Independent, 17 October 2020,
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-china-first-case-b1724282.html, access 17.11.2020.
3. World Health Organization, https://www.who.int/, access; https://www.gov.pl/web/koronawirus/
dzialania-rzadu, access 15.11.2020.
4. World Health Organization, https://www.who.int/director-general, access 14.11.2020.
5. Poradnik Zdrowia, https://www.poradnikzdrowie.pl/, access 10.11.2020.
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of sports, religious and cultural events have been postponed or canceled. Many
countries have closed their borders, airlines have suspended commercial flights.
A number of companies and institutions have suspended their activities. Controls
were introduced consisting of measuring the temperature of people staying in public
facilities. Schools and universities were closed in many countries due to the outbreak
of the pandemic. People in countries affected by the pandemic have been ordered to
wear personal protective equipment, such as nose and mouth masks and disposable
gloves. Frequent, thorough hand washing with disinfectants was recommended.
General home quarantines for all citizens have been introduced in many countries.
The pandemic caused the world’s worst recession since the Great Depression.
In the first period, as a result of panic all over the world, massive purchases of food
and essential goods was observed. There was a shortage in the supply of shops.
There was a great need for personal protective equipment. Therefore, the companies
that produced them began to develop very dynamically. Stock exchanges around
the world have experienced large drops in share prices. However, there were also
companies that, thanks to their business profile, recorded significant increases and
profits, although these are few cases in the overall comparison.
Healthcare collapsed in countries where the incidence was rising rapidly.
Hospitals did not have enough beds for the needy and ventilators necessary for the
treatment of severely ill patients. More deaths have been seen from the infection.
There was a shortage of doctors and nurses.

The situation in Poland
The first case of the SARS-CoV-2 coronavirus infection in Poland was found on
March 4, 2020 in a hospital in Zielona Góra6. The infected patient was a 66-yearold resident of Cybinka. The Polish government very quickly began to react to the
pandemic situation. Among other things, sanitary controls at the borders were
introduced7. Beginning on March 12, 2020, the functioning of the educational system
units was limited. Kindergartens, schools and educational institutions, both public and
private, ceased to conduct didactic and educational activities. The suspension of classes
also took place in nurseries and children’s clubs8. On the same day, a regulation came
6. Koronawirus w Lubuskiem – kalendarium. Wszystko zaczęło się 4 marca, Gazeta Lubuska, 23 March 2020,
https://gazetalubuska.pl/koronawirus-w-lubuskiem-kalendarium-wszystko-zaczelo-sie-4-marca-obecnie-mamy-23-przypadki-zakazonych-koronawirusem-co-wiemy/ar/c1–14874197, access 10.11.2020.
7. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, https://www.gov.pl/web/koronawirus/dzialania-rzadu, access 15.11.2020.
8. Ibidem.
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into force, under which an epidemiological emergency was introduced and nineteen
hospitals could be transformed into infectious diseases hospitals9. The functioning
of shopping centers was limited. All grocery stores, pharmacies, drugstores and
laundromats remained open. Changes have been made to the operation of restaurants,
cafes and bars. People could only place orders for take away or delivery10.
On March 14, 2020, the epidemiological threat was introduced in Poland, and on
March 20, the epidemiological state of emergency was introduced by the regulation
of the Minister of Health Łukasz Szumowski11.
From March 15, Polish borders were closed to foreigners. All Polish citizens
could return to the country, but a 14-day quarantine was introduced12. The course
of the spring pandemic in Poland was milder than in other European countries.
The incidence growth curve was flattened and there was no sharp increase in the
incidence characteristic of this pandemic. This state of affairs was certainly caused by
the restrictions applied. In all companies where it was possible, it was recommended
that employees transition to working remotely. The activity of companies providing
hairdressing and beauty services was suspended. Hotels, accommodation and
rehabilitation facilities were closed. The number of people who could simultaneously
shop in stores was limited. Parks, boulevards and beaches were closed. People under
the age of 18 were allowed to move on the street only under adult supervision13. The
government started to introduce an aid package for the economy called the AntiCrisis Shield.
Appropriate medical measures were taken in the health sector, the services
implemented preventive measures, and it was also necessary to quickly look for
new ways of organizing the work of companies, institutions, and banks whose
management boards and employees found themselves in this new reality.

The situation at the Agricultural Social Insurance Fund
On March 13, 2020, in a letter addressed to employees in connection with the
introduction of an epidemiological emergency in Poland, the President of KRUS,
Dr. Aleksandra Hadzik, included recommendations on how to deal with the
pandemic.
9.
10.
11.
12.
13.
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Coordinators responsible for introducing the recommended restrictions have
been appointed in Regional Branches. The availability of Information Points for
customers was suspended, direct contact with customers in Regional Branches
and Local Offices was limited. Citizens could get in contact by phone, e-mail or by
downloading documents from the KRUS website and sending them by traditional
or e-mail. In closed field units, drop-in points were organized to which applicants
could deliver documents.
All departures and business trips outside the Branches and Outlets, including
farm visits, have been kept to a minimum. Due to the concerns about safety, also on
the part of farmers, such activities did not take place in practice. Internal inspections
and controls have been suspended. Private departures of employees were reduced to
the necessary minimum, it was recommended to limit the movement of employees
between offices.
In all KRUS units, the employees were provided with personal protective
equipment, such as disposable gloves and masks. Thorough and frequent washing
of hands, including the use of disinfectants, was recommended. Decontamination of
office equipment elements available to all employees was carried out several times
a day, with particular emphasis on door handles, handrails, toilets and light witches.
An instructional video on how to properly carry out such disinfection has been
developed at the KRUS Headquarters.
Rules for dealing with documents from outside were introduced, as well as
procedures to be applied in the event of symptoms of infection among employees.
A rotational system of work with remote work of individual groups of staff was used.
Examination by medical examiners was suspended. Sanatorium and rehabilitation
stays for farmers were also suspended. Stricter procedures for the exchange of all
documentation between KRUS units were introduced.

Activities of the prevention department employees
The employees of the prevention department at KRUS headquarters and
local units also had to face the situation related to the COVID-19 pandemic. The
Prevention Office of the KRUS Headquarters assessed that in the epidemic situation
of the country, the implementation of the statutory tasks specified in Art. 63 of the
Farmers’ Social Insurance Act14, i.e. measures to prevent accidents and occupational
diseases, was not possible in the forms used thus far.
14. Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U. 1991 nr 7 poz. 24.
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Preventive activities for the prevention of accidents at work and occupational
diseases of the insured persons in the Fund, carried out by the Prevention Office and
by local KRUS units, were significantly limited and had to be modified. Taking into
account the guidelines of the GIS and the Government Crisis Management Team,
the Prevention Office of the KRUS Head Office provided the Regional Branches with
recommendations to suspend activities that required direct contact with farmers
until further notice. A letter on this matter was sent to all Regional Branches of
KRUS on March 12, 2020. Actions that had been previously introduced to the
Calendar of Preventive Events were recommended to be left in the system with the
status “unrealized”.
Due to limitations, it was recommended to duplicate the information for
farmers on COVID-19 prevention and disseminate it in KRUS field units. It was
recommended to inform rural residents about forms of preventive measures
available on the Internet, which do not require direct and personal participation of
farmers. All interested parties were encouraged to use the popularizing materials
on the KRUS website and Facebook. Employees of the field units were instructed to
ask them to familiarize themselves with the films, brochures and leaflets available on
the KRUS website, as well as materials related to the Fund’s preventative campaigns,
whenever they contacted the farmers. The Prevention Office also recommended
that the Regional Branches should use TV, radio, press media, as well as websites of
institutions operating in the Agro industry and local governments to disseminate
the “Principles of health and life protection on a farm” and knowledge about
accident hazards. Employees of field units were recommended to encourage farmers
to independently carry out a safety review on farms based on the so-called checklists
available on the Fund’s website. The lists have been prepared in such a way that the
farmer could identify the accident hazards related to people falling, operation of
agricultural machinery and equipment and animals on their own.
The Prevention Office of the KRUS Headquarters has developed and proposed
to include in the materials published on the KRUS website and Facebook
recommendations for farmers in connection with the epidemiological situation.
All mass events have been canceled throughout the country. Among other
things, there were no agricultural exhibitions, harvest festivals and all kinds of
cyclical celebrations organized in rural areas. This made the implementation of tasks
much more difficult, because it is at such events that direct preventative activities in
the field are carried out.
Prevention workers in local units suspended the organization of training
courses and preventative competitions for farmers, which had so far been held in
direct contact. Training sessions and competitions for children in schools were also
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abandoned. There were no information and prevention stands or demonstrations of
safe work for farmers and their family members.
Due to the situation, one of the flagship, cyclical preventive actions of the
Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) aimed at children, namely the
National Art Competition for Children “Safe in the Country”, proceeded differently
than usual. In 2020, it was held under the slogan “You are not at risk when you
know and respect animals”. It was the tenth jubilee edition of this competition,
and the honorary patronage was held by the Minister of Agriculture and Rural
Development, Jan Krzysztof Ardanowski. In the organization of this event, KRUS
was supported by the Ministry of Agriculture and Rural Development, the National
Labor Inspectorate, the National Center for Agricultural Support and the Agency
for Restructuring and Modernization of Agriculture. The media patronage was
taken up by the editors of Telewizja Polska SA, Agro Serwis biweekly, interactive
television AgroNews.com.pl, Tygodnik Poradnik Rolniczego, agricultural magazine
Agro Profil, portal Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, monthly Wieści Rolnicze,
Magazine of Entrepreneurial People AGRO and the magazine Rolniczy Przegląd
Techniczny. The competition stage was successfully completed at the voivodeship
level. The children completed the works and transferred them to KRUS local units.
Despite the difficulties associated with the pandemic state, 57,569 students from
4,118 primary schools in rural areas joined this year’s edition. 96 of the best works
were handed over to the KRUS Headquarters. The members of the Committee
selected the winners taking into account the statutory criteria. Due to the restrictions
related to the pandemic, there was no official gala during which awards for the best
works were to be presented. In recent years, ceremonial galas summarizing the event
took place in the Sejm or in the Reading Room of the Central Agricultural Library in
Warsaw. This time the prizes were handed over to the winners in the Fund’s Regional
Branches in a slightly more modest setting than before.
As a result of the pandemic, no other flagship cyclical operation of the Prevention
Office of the Agricultural Social Insurance Fund took place, ie the National Safe
Farm Competition. This year would be the 18th edition of this event. The limitations
related to the COVID-19 epidemiological threat made farmers reluctant to submit
their farms to the competition and the committees were unable to visit them. This
year’s Agro Show Agricultural Fair in Bednary was also canceled. It was at this event
that the final gala was organized, during which the winners of the national stage
were awarded. The first prize for several years is a tractor. Due to the epidemiological
situation, the 18th edition of the National Safe Farm Competition was postponed
until 2021.
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The employees of the Prevention Office realized that they should modify their
activities and adapt them to the current situation. It was decided that they would
increase their communication with farmers and their families by electronic means,
via the Internet.
At the beginning of April 2020, the Prevention Office presented a proposed form
for reporting an accident during work on a farm to be posted on the Fund’s website15.
This solution was intended to make it easier for the farmers to report accidents and
limit their direct contact with the employees of the Fund in the local units. The
proposal has been accepted and information on how to report an accident, along
with a link to the report form, is available on the website.
A leaflet about the coronavirus and an appeal to help the elderly living in the
countryside were developed and disseminated among farmers. The method of
presenting preventive materials on the Fund’s website has been changed.
The Prevention Office created materials to be posted on the KRUS website
regarding all preventive campaigns carried out in 2020. It also prepared the following
studies:
– Work safety in an orchard – identification of threats
– Work safety on the farm – electric shock
– Farm work safety – falling objects
– Road accidents in agriculture – transport on public roads
– Obesity – a contemporary problem, also among farmers
– How to work safely with dairy cattle?
– Can every farm be safe? Definitely!!!
The studies thematically related to the pandemic, which were posted on the
KRUS website, were also taken care of:
– Let’s not get stressed out in the face of the coronavirus threat,
– SARS-CoV-2 COVID-19 coronavirus,
– I have a bad feeling about this – how to deal with being in a bad mood during the
coronavirus pandemic? A short subjective tutorial.
In previous years, the Prevention Office launched a preventive campaign
concerning accidents and occupational diseases of farmers related to the presence of
animals on farms under the slogan: “You are not at risk when you know and respect
animals”. In 2020, the previous activities in campaigns with new slogans and logos
were continued:
– The role of the farmer in avoiding falls,
15. https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/zgloszenie-wypadku/, access 12.11.2020.
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– You are wise, you will not cause an accident,
– Farmer, do not get ticks,
– Bones and joints also a farmer’s matter.
It was decided to rebuild, as technically possible, the preventative content
presented on the KRUS website. This was done in order to make it easier for farmers
to access these materials. New tabs such as “Child safety on the farm” and “Safety on
the farm” were created.
The Prevention Office of the KRUS Head Office continued to implement those
activities planned for 2020, which could be carried out despite the epidemiological
situation. Among other things, a brochure was developed entitled “Accidents at
work and occupational diseases of farmers and preventive actions of KRUS in 2019”.
It was posted on the Fund’s website, printed and forwarded to KRUS Branches, to
institutions cooperating with KRUS to improve safety and to libraries of agricultural
universities.
On March 16, 2020, a contract was concluded to print a puzzle, a memory game
and a card game for children. As is the case every year, a procedure was carried out
to issue a preventive calendar for farmers for 2021. The calendar has been prepared
for many years and is very popular among the rural population.
The regulations for granting the trade fair award “Product increasing work safety
on a farm” were developed. Work was carried out to update the Farm Life and Health
Protection Rules issued by the President of the Fund.
The Prevention Office also took non-standard actions, forced by the pandemic.
There are two separate invitations on the Fund’s website – for farmers and children –
encouraging them to use popularizing materials on the KRUS website and Facebook.
Among other things, the already existing tool was used, which is the e-learning
course entitled “We are safe in the countryside – we prevent falls.” There were
prizes for children who solved it – as many as 100 scooters were to be given away.
The rules for drawing prizes are available on the Fund’s website. This activity took
place entirely on the internet, without the need to contact the participants directly.
Participating children sent in their applications via e-mail. After completing the
test, the child printed the certificate of completion and sent it to the Prevention
Office together with the application form. Applications could be submitted until
September 30, 2020. Since the announcement of the draw, i.e. from June 29 this
year, a total of 1,470 applications have been submitted, and over 10,000 entries have
been registered on the course website during that time. On October 9, 2020, at the
Headquarters of the Agricultural Social Insurance Fund, a drawing of prizes was
held, crowning this action.
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The e-learning course “We are safe in the countryside – we prevent falls” is
a tool which, in a modern form, introduces children to the risk of accidents on
farms and teaches them correct behavior while staying in the yard. The course is
still available at https://prewencja.krus.gov.pl/. This solution is especially useful
during a pandemic, it enables children to gain knowledge anywhere and anytime,
also free from learning, in the company of siblings and parents. By playing,
children acquire knowledge, thanks to which they become aware of threats to life
and health on the farm.
A completely new activity carried out during the COVID-19 pandemic aimed
at children aged 11 to 14 was a competition for composing a preventive nursery
rhyme entitled, “I feel good when I rhyme about safety”. The aim of the competition
was to promote correct habits and behavior of children related to work and play on
the farm, and to popularize the “List of particularly dangerous activities related to
running a farm, which should not be entrusted to children under 16 years of age”.
Composing a nursery rhyme was supposed to motivate children to broaden their
knowledge about safe stay on a farm.
The competition was carried out during the holiday season, 212 works were
submitted. The summary was made in mid-September 2020. Safety is an important
issue – this is how we can summarize the message of all works sent by the
farmers’ children. Twenty authors of the best nursery rhymes were awarded with
smartwatches.
During the pandemic, the Prevention Office prepared and carried out one more
new activity. It was the National Test Competition in the field of Safe Work in the
Farm – Safe Handling of Farm Animals. This time it was addressed to adult farmers
who were subject to farmers’ social insurance at the time the test was taken. In order
to participate in the competition, you had to register on the indicated website and
provide correct answers to 20 multiple-choice questions in the shortest possible time.
706 farmers took part in the competition, and 100 of them were awarded. The prizes
were tool trolleys. The moodle platform was used to carry out this new activity. It is
a modern tool that during the coronavirus pandemic enables educational activities
for farmers without the need for direct contact. The subject of the competition was
related to the preventive campaign to reduce the number of accidents at work and
occupational diseases related to the handling of animals, under the slogan “You are
not at risk when you know and respect animals”. The competition was announced in
early August 2020 and ran until September 15, 2020.
The Prevention Office of the KRUS Headquarters in cooperation with the IT and
Telecommunications Office is in the process of implementing electronic puzzles for
children illustrating the list of particularly dangerous activities related to running
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a farm, which cannot be entrusted to children under 16 years of age. The puzzles
will be placed on the Internet and will allow children to learn through play the
knowledge of safe behavior on a farm.
The Prevention Office is finishing the preparation of a board game for children,
which also deals with the list of particularly dangerous activities related to running
a farm, which must not be entrusted to children under the age of 16.
In previous years, it was a tradition of the Prevention Office of the KRUS
Headquarters to award the “KRUS Safety Label” during the gala of the International
Agricultural Technology Fair AGROTECH in Kielce. Due to sanitary restrictions,
this year the “KRUS Safety Label” was awarded exceptionally at the Headquarters
of the Agricultural Social Insurance Fund. The “KRUS Safety Label” and the
“DOBROSŁAW” statuette, symbolizing protection of the health and life of farmers,
were awarded to safe polyurethane shoes – models 1042, 2048, 2051 – and men’s
shoes with a composite toe cap and an anti-puncture insert – model 707 by PPO PP
Strzelce Opolskie. The official awarding of the “KRUS Safety Label” took place at the
Fund’s Head Office on September 23, 2020.
Prevention Office employees want to use every possible information channel
to reach farmers. Hence the idea to use the e-KRUS portal, which is a kind of
internet platform for farmers, to communicate messages about new activities of
the Prevention Office. At the beginning, an information campaign was carried out
in this way to inform the farmers about the most important national preventive
events organized during the pandemic: the e-learning competition “We are safe
in the countryside – we prevent falls” and the National Test Competition on Safe
Work on a Farm – Safe Handling of Farm Animals. The range of the e-KRUS tool
is approximately 30,000 users. Based on this number, we hope to reach a wider
group of recipients with the knowledge about safe work on a farm. In the future, it is
planned to place a preventive tab on this portal, which will include, among others,
documents needed to report an accident during work on a farm. The farmer could
send the application directly from their e-mail box, which everyone using this portal
will have at their disposal.
The Prevention Office, as part of its standard activities, carried out inspections
in the Regional Branches in Olsztyn and Warsaw. The inspections concerned mainly
the correct receipt of reports of accidents at work in agriculture, the implementation
of tasks in the field of preventing accidents and occupational diseases of farmers, the
functioning of the Preventive Events Calendar, the correctness of completion.
In the case of the inspection of the Regional Branch in Warsaw, due to the epidemic
situation in the country, the Deputy President of KRUS, Mr. Artur Warzocha, agreed
to carry out activities on the basis of documentation transferred from the Branch
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to the seat of the Prevention Office at the KRUS Headquarters in Warsaw. The date
of the inspection in the Regional Branch in Łódź has been postponed to the fourth
quarter of 2020. In the last quarter, the Prevention Office carries out an inspection of
the Regional Branch in Bydgoszcz, in the same way as it was done in Warsaw, i.e. on
the basis of documentation submitted to the headquarters of the Prevention Office
at the Headquarters KRUS in Warsaw.

Preventive statistics for the first half of 2020
Prevention Office employees prepared statistical statements for the first quarter
and the first half of 2020.

Accident reports
In the first half of 2020, 5,302 accidents were reported to local offices and regional
branches of KRUS, 1,430 (21.2%) less than in the first half of the previous year.
Figure 1. Accidents reported in the first half of the year in 2016–2020
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Source: Agricultural Social Insurance Fund.

Decisions made on the implementation of applications for one-off compensation
for injuries as a result of an accident during agricultural work
The procedure for the implementation of 5,049 applications for one-off
compensation for permanent or long-term health impairment or death caused by an
accident during agricultural work was completed. There were 4 510 accidents during
work in agriculture, within the meaning of the Act on social insurance for farmers
(regardless of the health consequences of the accident).
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Among the decisions made were:
– 3,498 decisions granting one-off compensation (66.5% of all decisions) –
including 57 based on appeals,
– 1,666 decisions refusing one-off compensation (31.6% of decisions),
– 100 cancellations due to the waiver of claims (1.9% of decisions).
One-off compensations were paid for 18 fatal accidents, and 8 people were found
to be unable to live independently due to accidents during agricultural work. The
number of accidents resulting in the payment of claims decreased by 2,343 (40.1%)
compared to the same period last year. Fatal accidents decreased by 5 (21.7%).
Figure 2. Accidents resulting in the payment of one-off claims in the first half of the year in 2016–2020
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Source: Agricultural Social Insurance Fund.

The largest number of accidents resulting in injuries were recorded in the
following groups:
– “people falling” – 1,640 injured (46.9% of accidents ended with granting a oneoff compensation in the reporting period),
– “Other events” – 477 injured (13.6% of accidents),
– “being hit, crushed, or bitten by an animal” – 395 injured (11.3% of accidents),
– “ being grabbed and hit by moving parts of machines and devices” – 386
injured (11.0% of accidents).
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Table 1. Accidents resulting in the payment of one-off claims in the first half of 2019–2020
Description

Total
including:

In total

Including fatalities

2019

2020

the difference
2020–
2019

5 841

3 498 -2 343

2020/ Share of 2019
2019 accident
groups
in %
59,9

100,0

23

2020

the difference
2020–
2019

18

-5

people falling

2 747

1 640 -1 107

59,7

46,9

3

2

-1

objects falling

401

199

-202

49,6

5,7

7

4

-3

contact with sharp hand
tools and other sharp
objects

267

171

-96

64,0

4,9

0

0

0

being hit or crushed by
materials and mechanically
transported items

119

80

-39

67,2

2,3

0

0

0

being run over, hit, or caught
by a moving vehicle

90

64

-26

71,1

1,8

6

4

-2

being caught and hit by
moving parts of machines
and devices

689

386

-303

56,0

11,0

3

3

0

being hit, crushed, or bitten
by animals

697

395

-302

56,7

11,3

1

2

1

fire, explosion, natural forces

30

28

-2

93,3

0,8

0

0

0

result of extreme
temperatures

40

15

-25

37,5

0,4

0

0

0

result of hazardous materials

2

5

3

250,0

0,1

0

0

0

sudden illness

54

38

-16

70,4

1,1

1

2

1

other

705

477

-228

67,7

13,6

2

1

-1

Source: Agricultural Social Insurance Fund.

Occupational diseases
In the first half of the year, 162 applications for one-off compensations for health
impairment resulting from an occupational disease were submitted, i.e. 90 (35.9%)
less than in the corresponding period of the previous year.
There were 31 negative and 84 granting decisions.
Compared to the first half of the previous year, the number of negative decisions
decreased by 51 (62.2%) and the number of decisions granting one-off compensation
decreased by 92 (52.3%).
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Among 84 occupational diseases causing health damage and the payment of
one-off compensations, infectious diseases dominated – 69 cases.
Figure 3. Applications submitted and compensations paid for occupational diseases in the first
half of the year in 2016–2020
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Source: Agricultural Social Insurance Fund.
Table 2. Data on accidents at work and occupational diseases of farmers in the first half of 2020
by voivodship
Voivodeship

Number of accidents
reported

ended with
a negative
decision

ended with
a one-off
compensation
payment

fatal

Number
of occupational
diseases

dolnośląskie (OR Wrocław)

174

63

104

0

1

kujawsko-pomorskie
(OR Bydgoszcz)

416

184

186

2

2

lubelskie (OR Lublin)

689

172

615

0

10

lubuskie (OR Zielona Góra)

85

31

59

1

5

łódzkie (OR Łódź)

446

136

402

1

4

małopolskie (OR Kraków)

455

147

292

0

1

mazowieckie (OR Warszawa)

671

198

453

2

17

opolskie (OR Opole)

80

22

43

2

0

podkarpackie (OR Rzeszów)

367

155

239

0

3

podlaskie (OR Białystok)

474

113

261

1

12

pomorskie (OR Gdańsk)

153

51

96

1

6

śląskie (OR Częstochowa)

80

30

45

0

0

Continued on the next page.
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Table 2. Data on accidents at work and occupational diseases of farmers in the first half of 2020
by voivodship (cont.)
Voivodeship

Number of accidents
reported

ended with
a negative
decision

ended with
a one-off
compensation
payment

fatal

Number
of occupational
diseases

świętokrzyskie (OR Kielce)

275

52

147

1

1

warmińsko-mazurskie
(OR Olsztyn)

268

94

162

3

15

wielkopolskie (OR Poznań)

617

204

349

4

7

zachodniopomorskie
(OR Koszalin)

52

14

45

0

0

5 302

1 666

3 498

18

84

Source: Agricultural Social Insurance Fund.

Summary
The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the work of the
Prevention Office in 2020. Some of the tasks that could be carried out under the new
conditions were unchanged.
Several projects conducted by the Office for years were abandoned. Among other
things, one of the flagship activities of the Prevention Bureau, which is the National
Competition “Safe Farm”, was not held. This year, was supposed to be 18th edition of
the event “The National Art Competition for Children”, which had been organized
for many years, was held under new circumstances.
Most of the activities have been modified. The pandemic state forced the division
of employees into two teams. In the case of many ongoing projects, this is a major
difficulty. Office employees devote more attention to proper communication with
each other. For communication, e-mail or telephone contact must often suffice. It was
necessary to find new ways of carrying out tasks and new methods of communication
with the farmer, i.e. with personal contact limited to the necessary minimum. The
employees of the Prevention Office successfully found their footing in this new reality.
Ongoing tasks have been modified so that they could be continued during the
COVID-19 pandemic. New measures have been initiated that take into account the
requirements of the existing situation.
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The epidemiological state its the related restrictions have created many difficulties
and inconveniences at work. At the same time, this situation is an opportunity to
look at preventive measures and the communication channels with farmers from a
different perspective. It is possible that many of the new projects would never have
come into existence had it not been for the pandemic. Certainly, this is an opportunity
to accelerate actions aimed at enabling farmers to contact the Agricultural Social
Insurance Fund via the Internet, which is an undeniable convenience.
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