
O bezpiecznej pracy w rolnictwie podczas I Warmińsko-Mazurskich Dni Pola 

 

 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR), na 
przełomie czerwca i lipca 2021 r., przeprowadził dziewiętnaście spotkań polowych, podczas których 
naukowcy i doradcy rolniczy przeprowadzili, na bazie demonstracji roślinnych, praktyczne sesje  
z rolnikami. Przedmiotem spotkań była lustracja upraw zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego, 
kukurydzy, roślin bobowatych i ziemniaka skupiająca się na porównaniu poziomu plonowania, 
porażenia przez agrofagi oraz odporności na warunki atmosferyczne w skali województwa 
warmińsko-mazurskiego. Spotkania polowe zawierały w swoim programie również tematykę 
bezpiecznej i higienicznej pracy w gospodarstwie rolnym, przybliżaną przez pracowników Oddziału 
Regionalnego w Olsztynie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (OR KRUS). 

 Celem I Warmińsko-Mazurskich Dni Pola było tworzenie sieci kontaktów i współpracy 
usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz 
informacji z praktyki do nauki. Instytucje i podmioty powołane do wykonywania działań mających na 
celu rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich dążą do przejścia z rolnictwa materiałochłonnego do 
opartego na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Instytucje te i podmioty, rolnicy oraz inne, 
chociażby usługowe, otoczenie branży rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, są uczestnikami 
Systemu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie (AKIS). Jak każdy system, również AKIS potrzebuje 
ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami go tworzącymi, aby cel – rolnictwo oparte na wiedzy – mógł 
się ziścić. Wiedza to nie tylko wykształcenie, ale również kształcenie przez całe życie oraz 
zdobywanie doświadczenia. Kluczową rolę w tym miejscu odgrywa publiczne doradztwo rolnicze, 
które organizuje wymianę wiedzy w różnorodnych formach doradczych, np.: demonstracje, pokazy, 
szkolenia, wystawy, targi, konkursy, olimpiady.  

 Przy realizacji powyższych na uwagę zasługuje fakt wieloletniej, trwałej i efektywnej 
współpracy WMODR z OR KRUS. I Warmińsko-Mazurskie Dni Pola są doskonałym przykładem 
połączenia wysiłków dwóch instytucji w celu przekazania rolnikom najświeższych informacji. 
Doskonałym przykładem, bo najnowszym, ale nie jedynym. Sztandarowym wydarzeniem 
realizowanym przez WMODR rokrocznie w ścisłej współpracy z OR KRUS jest Olimpiada Wiedzy 
Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Pracownicy KRUS pracują nad pytaniami 
testowymi w zakresie bezpiecznej i higienicznej pracy w rolnictwie, opracowują również zagadnienia 
z tego zakresu, które stają się zadaniami do wykonania podczas praktycznej części olimpiady, a także 
wchodzą w skład komisji oceniającej uczestników olimpiady.  

 Dla KRUS rok 2021 jest rokiem obchodów jubileuszu 30-lecia istnienia. KRUS świadcząc 
kompleksową obsługę rolników w zakresie ubezpieczeń społecznych, wypełnia niezwykle ważną 
społecznie funkcję. Rolnicy cenią sposób wykonywania przez pracowników Kasy jej zadań. Również 
instytucje, dla których rolnictwo stanowi oś funkcjonowania, doceniają rolę Kasy, szczególnie  
w zakresie działań prewencyjnych. Nie sposób policzyć szkoleń, pokazów i innych form kształcenia 
organizowanych na przestrzeni ostatnich 30 lat przez WMODR, w których udział wzięli pracownicy 
KRUS, realizując swoją prewencyjną działalność. 

 W tym miejscu, w imieniu pracowników WMODR, pragnę złożyć podziękowania 
pracownikom OR KRUS za wieloletnią, owocną i niezakłóconą współpracę na rzecz rozwoju 
rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Małgorzata Micińska-Wąsik 
I Z-ca Dyrektora WMODR 
 
Olsztyn, 12.07.2021 r. 


