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Wizja Zero – to jedna z najwa?niejszych kampanii organizowanych przez
Mi?dzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Spo?ecznego dotycz?cej prewencji
w dziedzinie bezpiecze?stwa pracy, równie? w rolnictwie.

International Social Security Association
Mi?dzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Spo?ecznego – ISSA – to organizacja skupiaj?ca krajowe
administracje i agencje ubezpiecze? spo?ecznych. Celem Stowarzyszenia jest rozszerzanie i promowanie
zabezpieczenia spo?ecznego na ca?ym ?wiecie. Obecnie liczy ono ponad 320 organizacji cz?onkowskich ze
160 krajów. Pe?noprawnymi cz?onkami ISSA ze strony Polski jest ZUS oraz KRUS. Cz?onkostwo w ISSA
uprawnia Kas? do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a tak?e w konferencjach, szkoleniach,
sympozjach oraz kolokwiach z obszaru ubezpiecze?, prewencji i rehabilitacji. Jest to unikalna okazja do
zapoznania si? ze ?wiatowymi rozwi?zaniami i trendami w tym zakresie.
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KRUS
Dla rolnika najistotniejsz? informacj? jest to, ?e KRUS realizuje ubezpieczenie spo?eczne rolników.
Dzia?alno?? tej instytucji nadzoruje minister w?a?ciwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. Kasa zosta?a
powo?ana na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników. Od pocz?tku
swojej dzia?alno?ci podejmowa?a liczne inicjatywy na rzecz wspó?pracy z zagranicznymi instytucjami
i organizacjami ubezpieczeniowymi w Europie i na ?wiecie.

fot. KRUS
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Sekcja ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie
Zbie?no?? zada? KRUS oraz Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie pozwoli?a Kasie z chwil?
przyst?pienia do tej mi?dzynarodowej organizacji aktywnie uczestniczy? w jej pracach. Warto nadmieni?, ?e
jest to jedna z 13 Sekcji ISSA. Realizowane s? tu zadania maj?ce na celu zapobieganie wypadkom
i chorobom zawodowym w odniesieniu do wszystkich osób zatrudnionych w rolnictwie i le?nictwie.
W dowód uznania dzia?alno?ci Kasy powierzono jej najwa?niejsze funkcje we w?adzach Sekcji oraz
przeniesiono Sekretariat Generalny Sekcji do Polski. Prezes KRUS pe?ni funkcj? Przewodnicz?cego
Zarz?du Sekcji i inicjuje prowadzone na szerok? skal? badania oraz dzia?ania promuj?ce bezpieczn? prac?
i prewencj? w gospodarstwie rolnym.

Wizja Zero
Jest to jedna z najwa?niejszych kampanii ISSA. Wizja Zero to strategia prewencji w dziedzinie
bezpiecze?stwa pracy, opracowana przez ekspertów BHP, medycyny pracy, pracodawców, menad?erów,
przedstawicieli pracowników, inspektorów pracy i innych przedstawicieli ?rodowiska pracy. Strategia ta
opiera si? na przekonaniu, ?e wypadki przy pracy i choroby zawodowe mo?na wyeliminowa?, je?li zastosuje
si? odpowiedni? strategi? prewencji. Wizja Zero jest rozumiana jako ci?g?y i d?ugofalowy proces
d??enia do sytuacji bezwypadkowych, wyeliminowania urazów w pracy i wyst?powania chorób
zawodowych. Strategia ta jest nowatorskim podej?ciem do bezpiecze?stwa pracy. Unikatowo?? tego
dzia?ania polega na ??czeniu trzech wymiarów pracy cz?owieka, tj. zdrowia, bezpiecze?stwa i dobrostanu
na wszystkich szczeblach zarz?dzania w miejscu pracy. Jest to równie? strategia uniwersalna, gdy? mo?na j?
zastosowa? w ka?dym miejscu pracy, przedsi?biorstwie lub sektorze gospodarki na ca?ym ?wiecie.

7 Złotych Zasad
Wizja Zero oparta jest na 7 z?otych zasadach. Zastosowanie tych zasad pomaga projektowa? ?rodowisko
pracy w taki sposób, aby ograniczy? ryzyko niepo??danych zdarze?. Chodzi tu o to, by nikt nie zosta?
w pracy pozbawiony ?ycia lub zdrowia. Ciekawostk? jest to, ?e Z?ote Zasady nie narzucaj? nikomu
okre?lonej metody ich realizacji. Ka?de przedsi?biorstwo, gospodarstwo mo?e znale?? w?asn?, najlepsz?
drog? realizacji poszczególnych zasad.
Siedem z?otych zasad.
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Przejmij inicjatyw? – zaanga?uj si?.

Zidentyfikuj zagro?enia – kontroluj ryzyko.

Zdefiniuj cele – stwórz program.

Zapewnij zdrowy i bezpieczny system – dobrze zorganizowany.

Zapewnij zdrowe i bezpieczne ?rodowisko przy maszynach, narz?dziach i na stanowiskach pracy.

Zwi?kszaj kwalifikacje – rozwijaj kompetencje.

Inwestuj w ludzi – motywuj przez uczestnictwo.

Logo strategii Wizja Zero

Prewencja
Dzia?ania zapobiegawcze maj? bardzo du?e znaczenie dla ka?dej bran?y gospodarki, w tym rolnictwa.
Zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych zagwarantuje lepsze warunki pracy
i zdrowe spo?ecze?stwo. Wp?ynie to korzystnie zarówno na ekonomiczne warunki ?ycia, jak i przyczyni si?
do zmniejszenia wydatków instytucji na ?wiadczenia chorobowe. Strategia Wizja Zero ma uzmys?owi?
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znaczenie dzia?a? podejmowanych przez instytucje zajmuj?ce si? zabezpieczeniem spo?ecznym. Podkre?la
ona równie? znaczenie prewencji w miejscu pracy i ?ycia rolnika. Pozwala dzieli? si? do?wiadczeniami
podmiotów zaanga?owanych w sprawy rolnictwa na forum mi?dzynarodowym oraz zak?ada
dzia?ania informacyjne skierowane do rolników.
G?ównym celem Wizji Zero jest promocja kultury bezpiecze?stwa i higieny pracy w ka?dym miejscu
pracy na ?wiecie tak, aby poprzez odpowiedni? organizacj? pracy i zarz?dzanie w zakresie BHP
wyeliminowa? systemowo wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
W 2019 roku KRUS, jako instytucja prowadz?ca Mi?dzynarodow? Sekcj? ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie,
b?dzie wspó?organizatorem Mi?dzynarodowego Kolokwium Sekcji n.t.: Wizja Zero – ?wiatowa Strategia
Prewencji w Rolnictwie w Kordobie.
W artykule wykorzystano materiał informacyjny przesłany przez Biuro Organizacyjno-Prawne Centrali
KRUS dotyczący strategii prewencyjnej Wizja Zero realizowanej przez Kasę.
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