
Katarzyna Mietelska

Warszawa 2015

Praca rolnika
dobre praktyki



Redaktor merytoryczny
Jakub Chojnicki

Opracowanie redakcyjne
Monika Kolitowska-Sokół

Opracowanie graficzne, typograficzne i łamanie
Jan Klimczak

Zdjęcie na okładce
Andrzej Jaworski

W pu bli ka cji zo sta ły wy ko rzy sta ne zdję cia z ar chi wum Głów ne go In spek to ra tu Pra cy
oraz fo to gra fie To ma sza Abram czy ka i Krzysz to fa Sa ba rań skie go.
Pań stwo wa In spek cja Pra cy dzię ku je za udo stęp nio ne zdję cia Ka sie Rol ni cze go Ubez -

pie cze nia Spo łecz ne go.

Copyright © Główny Inspektorat Pracy 11020/02/02

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

WARSZAWA

www.pip.gov.pl



3

Pra ca rol ni ka uza le żnio na jest w szcze gól ny spo sób od po ry
ro ku oraz po go dy. By wa ją okre sy, w któ rych rol nik wy ko nu je kil ka lub
na wet kil ka na ście ró żno rod nych czyn no ści w ciągu doby. Ob słu gu je
skom pli ko wa ne ma szy ny i urzą dze nia, wy ko nu je pra ce zwią za ne
z upra wą i ochro ną ro ślin, opo rzą dza zwie rzę ta. Do ko nu je też drob -
nych na praw sprzę tu. Czę sto zda rza się, że wszyst kie te czyn no ści
ro bi w po śpie chu, bez od po czyn ku, pra cu jąc po kil ka na ście go dzin
na do bę. Dla te go w rol nic twie wy pad ki przy pra cy zda rza ją się czę -
ściej niż w in nych dzia łach go spo dar ki. Jak te mu za ra dzić? Po -
wszech nie są dzi się, że bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy wy ma ga
du żych na kła dów fi nan so wych. Otóż nie za wsze� Wy star czy wpro -
wa dzić lep szą or ga ni za cję pra cy, z prze rwą na od po czy nek oraz za -
cho wać roz są dek, sto su jąc się do za sad bez pie czeń stwa. 

Bro szu ra po dzie lo na jest na dwa na ście roz dzia łów. Ka żdy
z nich za wie ra opi sy wzbo ga co ne zdję cia mi. To jed no cze śnie prak -
tycz ne wska zów ki, w ja ki spo sób po pra wić bez pie czeń stwo pra cy
w co dzien nych czyn no ściach go spo dar skich. Jest też roz dział po -
świę co ny dzie ciom, któ re na wsi są szcze gól nie na ra żo ne na wy pa -
dek. Chcie li by śmy, aby ta pu bli ka cja by ła źró dłem do brych rad, któ re
po mo gą w za cho wa niu bez pie czeń stwa pod czas pra cy.



Ka bi na lub ra ma ochron na

Bez piecz ny cią gnik mu si mieć ka bi nę, któ ra uchro -
ni kie row cę przed przy gnie ce niem w ra zie wy wrot -
ki. Po za tym, ka bi na izo lu je trak to rzy stę od py łów,
ku rzu, roz py la nych środ ków ochro ny ro ślin oraz
od ha ła su. Now sze mo de le są fa brycz nie wy po sa -
żo ne w ka bi nę, a star sze cią gni ki mo żna do po sa -
żyć w ka bi nę lub cho ciaż w ra mę ochron ną.

Za pi naj pa sy bez pie czeń stwa!

Zaw sze przed roz po czę ciem jaz dy cią gni kiem na le -
ży za piąć pa sy. To naj bar dziej sku tecz na me to da za -
bez pie cza ją ca kie row cę przed wy pad nię ciem z po -
jaz du pod czas wy wrot ki. Po nad to, gdy by do szło
do groź ne go wy pad ku na dro dze pu blicz nej, jaz da
w za pię tych pa sach zwięk sza szan sę na prze ży cie
– ase ku ra cja pa sa mi ła go dzi skut ki wy pad ków.

Prawo jazdy

Aby jeź dzić po dro gach pu blicz nych cią gni kiem,
wy star czy mieć ak tu al ne pra wo jaz dy kat. B. Cią -
gni kiem z przy cze pą mo żna jeź dzić po uzy ska niu
kat. B+E (min. wiek kie row cy 18 lat). Dzie ci po ukoń -
cze niu 16 lat mo gą, za pi sem ną zgo dą ro dzi ca lub
opie ku na, przy stą pić do eg za mi nu na pra wo jaz dy
kat. T. Upraw nia ono do pro wa dze nia cią gni ka
z przy cze pą po dro gach pu blicz nych. 

Po drogach publicznych

Jaz da trak to rem po dro gach pu blicz nych mo że po -
wo do wać utrud nie nia w ru chu. Zaw sze, kie dy to
mo żli we, na le ży prze pu ścić po jaz dy ja dą ce za cią -
gni kiem. W ra zie awa rii na le ży użyć ostrze gaw cze -
go trój ką ta od bla sko we go oraz włą czyć świa tła
awa ryj ne lub po zy cyj ne, aby za sy gna li zo wać po -
stój po jaz du.

I. BEZPIECZNIE CIĄGNIKIEM
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Dostateczna widoczność

Jaz da trak to rem bę dzie bez piecz na tyl ko wte dy,
gdy wszyst kie lu ster ka i świa tła bę dą od po wied nio
usta wio ne. Je że li je den cią gnik użyt ku je kil ka osób,
to ka żdy z kie row ców po wi nien oso bi ście usta wić
lu ster ka i świa tła przed roz po czę ciem jaz dy. Na le ży
też pa mię tać o czę stym my ciu wszyst kich lu ste rek,
świa teł i szyb ma szy ny.

Ustawienie fotela kierowcy

Fo tel na le ży usta wić sto sow nie do wzro stu kie row -
cy. Pra wi dło wo usta wio ny fo tel za pew nia kom fort
podczas jaz dy i da je mo żli wość lep szej kon tro li
nad po jaz dem. Naj lep sze są er go no micz ne fo te le,
z od po wied nio wy pro fi lo wa nym opar ciem. Dzię ki
nim, na wet po dłu giej pra cy, kie row ca cią gni ka unik -
nie bó lu ple ców.

Bez wad i usterek

Aby cią gnik był do pusz czo ny do ru chu, mu si być
za re je stro wa ny oraz mieć ak tu al ny prze gląd tech -
nicz ny. Wszyst kie ele men ty po jaz du mu szą być
w peł ni spraw ne. Na le ży sys te ma tycz nie spraw dzać:
układ kie row ni czy i ha mul co wy, urzą dze nia za cze -
po wo -przy łą cze nio we, in sta la cję elek trycz ną, stan
świa teł i opon. Wszel kie awa rie trze ba jak naj szyb -
ciej usu wać.

Nie jedź po alkoholu

Za sa da jest pro sta… Pi łeś? Nie jedź! Oso ba, któ ra
spo ży wa ła al ko hol, go rzej wi dzi, ma opóź nio ne re -
ak cje i pro ble my z kon cen tra cją. Lek ce wa ży wszel -
kie za gro że nia i nie bez pie czeń stwa na dro dze, co
w kon se kwen cji mo że pro wa dzić do spo wo do wa -
nia wy pad ku.



Agregowanie maszyn z ciągnikiem

Przed roz po czę ciem agre go wa nia na le ży wy łą czyć
sil nik cią gni ka i za cią gnąć ha mu lec. Agre go wa nia
po win na do ko ny wać jed na oso ba, któ ra uprzed nio
za po zna ła się z in struk cją ob słu gi, za rów no ma szy -
ny, jak i cią gni ka. Ma szy ny mo żna łą czyć ze so bą tyl -
ko w spo sób przed sta wio ny w in struk cji ob słu gi.

Sprzęganie ciągnika z przyczepą

Sprzę ga nie mo żna za cząć do pie ro po wy łą cze niu
sil ni ka cią gni ka i za cią gnię ciu ha mul ca. Za czep przy -
cze py po wi nien być pod wie szo ny na sprę ży nie
– uła twia to sprzę ga nie przez jed ną oso bę. Po łą -
cze nie mo że być za bez pie czo ne wy łącz nie ory gi -
nal nym lub do brze do pa so wa nym bol cem.

Porządek w kabinie

Za wsze dbaj o po rzą dek w ka bi nie cią gni ka. Szcze -
gól nie wa żne jest to, że by uprząt nię ta by ła pod ło -
ga. Po roz rzu ca ne czę ści, na rzę dzia lub śmie ci, gdy
do sta ną się pod pe dał ha mul ca, unie mo żli wią je go
uży cie, co mo że dopro wa dzić do wy pad ku. W do -
dat ku, zbęd ne przed mio ty mo gą być przy czy ną po -
tknięć i groź nych upad ków podczas wychodzenia
z ciągnika.

Jazda po zboczach

Wje żdża jąc pod gó rę, na le ży od ra zu wy brać od -
po wied ni bieg i nie wol no zmie niać go w trak cie
pod jaz du. Nie mo żna za wra cać, ani gwał tow nie
skrę cać. Na zbo czach wznie sień ta kie po stę po wa -
nie gro zi wy wrot ką. Do zjaz du naj le piej wy brać
miej sce jak naj mniej po chy łe. Pod czas zjaz du nie
wol no wy łą czać sil ni ka.

I. BEZPIECZNIE CIĄGNIKIEM
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Osłona WOM

Wał prze gu bo wo -te le sko po wy mu si być za bez pie -
czo ny osło ną na ca łej dłu go ści. Osło na WOM po win -
na być nie usz ko dzo na oraz mieć łań cusz ki, za bez -
pie cza ją ce przed ob ra ca niem. Mon taż, re gu la cję
i kon ser wa cję wa łu prze gu bo wo -te le sko po we go mo -
żna wy ko ny wać tyl ko po wy łą cze niu sil ni ka cią gni ka.

Przewóz pasażerów

Prze wo że nie lu dzi w nie przy sto so wa nym do te go
ce lu cią gni ku jest nie do pusz czal ne. Bez względ nie
za bro nio ne jest prze wo że nie osób na ele men tach
ka ro se rii, dy sz lach, na rzę dziach, po mo stach itp.
Prze wóz osób jest mo żli wy tyl ko, je śli ka bi na cią -
gni ka jest fa brycz nie wy po sa żo na w do dat ko we
sie dze nie dla pa sa że ra.

Pedały hamulców połącz zapadką

Pod czas jaz dy pe da ły ha mul ców po win ny być po -
łą czo ne ze so bą przy po mo cy za pad ki. Tyl ne ko ła
mu szą ha mo wać jed no cze śnie. Roz łą cze nie pe da -
łów i ha mo wa nie jed nym ko łem jest do pusz czal ne
je dy nie pod czas jaz dy z ma łą pręd ko ścią – w trak -
cie wy ko ny wa nia na wro tów.

Nie zostawiaj kluczyków w stacyjce

Za nim wyj dziesz z cią gni ka, zaw sze pa mię taj, aby
naj pierw: wy łą czyć sil nik, za cią gnąć ha mu lec ręcz -
ny, wy jąć klu cze ze sta cyj ki, a po wyj ściu ko niecz -
nie za mknąć ka bi nę po jaz du. Wów czas dzie ci lub
in ne oso by nie upo wa żnio ne nie do sta ną się do
środ ka i nie uru cho mią cią gni ka. Klu czy ki od po -
jaz du noś przy so bie bądź prze cho wuj w miej scu
nie do stęp nym dla dzie ci.



Czytaj instrukcję obsługi

Przed pierw szym uru cho mie niem ka żdej ma szy ny
na le ży do kład nie prze czy tać in struk cję ob słu gi.
Szcze gól nie wa żne są roz dzia ły do ty czą ce me cha -
ni zmów dzia ła nia oraz bez piecz ne go użyt ko wa nia
ma szy ny. Trze ba też za po znać się z na klej ka mi
ostrze gaw czy mi na ma szy nach i sto so wać się do za -
le ceń pro du cen ta.

Osłony na ruchome części maszyn

Wszyst kie ru cho me i wi ru ją ce czę ści ma szyn mu -
szą mieć osło ny. Uszko dzo ne bądź nie kom plet ne
osło ny na le ży za stą pić no wy mi, naj le piej ory gi nal -
ny mi. Zaw sze trze ba pa mię tać o za ło że niu osło ny
wał ka od bio ru i prze ka za nia mo cy cią gni ka oraz
osło ny koń ców ki wa łu na pę do we go.

Najpierw wyłącz napęd

Wszel kie prze glą dy, na pra wy, re gu la cje i kon ser wa -
cje ma szyn mo żna prze pro wa dzać tyl ko po wcze -
śniej szym wy łą cze niu na pę du. Pod czas czyn no ści
ob słu go wych, unie sio ne czę ści ma szyn na le ży po -
de przeć lub pod wie sić, a pod ko ła wło żyć kli ny za -
bez pie cza ją ce przed przy pad ko wym prze to cze -
niem. 

Nie ufaj hydraulicznym podnośnikom

Wy ko ny wa nie prac pod unie sio ny mi hy drau licz nie
pod ze spo ła mi ma szyn jest bar dzo nie bez piecz ne.
Je że li spad nie ci śnie nie w ukła dzie hy drau licz nym,
mo żna zo stać przy gnie cio nym. Hy drau licz nie pod -
no szo ny sprzęt za wsze trze ba za bez pie czyć do dat -
ko wą pod po rą, np. moc nym drew nia nym kloc kiem.

II. MASZYNY ROLNICZE
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Zachowaj odstęp

Ob słu gę ma szy ny na le ży wy ko ny wać z miejsc prze -
wi dzia nych przez pro du cen ta. Pa mię taj, że pod żad -
nym po zo rem nie wol no zbli żać rąk do pra cu ją cych
ele men tów. Do po mo cy mo żna użyć po py cha czy
np. drew nia nej ło pat ki do prze gar nia nia ziar -
na w skrzy ni na sien nej siew ni ka.

Przewóz ładunków sypkich na przyczepach

Ma te ria ły syp kie na le ży prze wo zić tyl ko w przy cze -
pie ze szczel ną skrzy nią ła dun ko wą. Na le ży ta kże
uwa żać, aby nie prze kro czyć ła dow no ści po jaz du.
Pod czas prze wo że nia ła du nek wy ma ga do dat ko -
we go za bez pie cze nia przed roz sy pa niem. Dla te go
na le ży przy kryć go płach tą lub plan de ką.

Przewóz ładunków przestrzennych

Sia no prze wo żo ne na przy cze pie nie mo że ogra ni -
czać wi docz no ści i za sła niać ta blic re je stra cyj nych,
sy gna li za cji świetl nej i trój ką ta ostrze gaw cze go. Ła -
du nek trze ba za bez pie czyć np. ścią ga cza mi ta śmo -
wy mi. Ła dun ki wy sta ją ce po za tył przy cze py po -
nad 1 m mu szą być ozna ko wa ne. Mak sy mal na
do zwo lo na wy so kość ła dun ku, mie rzo na od pod -
ło ża – 4 m, mak sy mal na szer. – 2,5 m.

Wejście do ładowacza chwytakowego

Wcho dze nie do ła do wa cza chwy ta ko we go przez ra -
mię mo że za koń czyć się groź nym upad kiem. Dla te -
go wej ście do ka bi ny po win no mieć scho dy. Na le ży
rów nież pa mię tać, że pod czas pra cy w ka bi nie mo -
że prze by wać tyl ko ope ra tor, a w za się gu pra cy ła -
do wa cza nie mo gą znaj do wać się oso by po stron ne.



Praca glebogryzarką

Pod czas za wra ca nia cią gni kiem z pod wie szo ną gle -
bo gry zar ką na le ży wy łą czyć na pęd i unieść ma szy -
nę. Nie wol no wrzu cać bie gu wstecz ne go, gdy gle -
bo gry zar ka pra cu je! Ob słu gę bębna glebogryzarki
mo żna wykonywać po cał ko wi tym za trzy ma niu ob -
ra ca ją cych się no ży i odłą cze niu na pę du od cią gni -
ka (lub za trzy ma niu sil ni ka gle bo gry zar ki z wła -
snym na pę dem). W po bli żu pra cu ją cej ma szy ny nie
po win ny prze by wać oso by po stron ne.

Ostrożnie przy zmianie sznurka i siatki

Sznu rek lub siat kę w pra sie zwi ja ją cej mo żna za ło -
żyć tyl ko po wcze śniej szym wy łą cze niu na pę du pra -
sy i sil ni ka cią gni ka. W ra zie ko niecz no ści pra cy
pod unie sio ną tyl ną kla pą pra sy rolującej, na le ży ją
uprzed nio za bez pie czyć przed opad nię ciem, po -
przez pod par cie. Je śli doj dzie do za pcha nia pra sy,
na le ży wy łą czyć na pęd oraz sil nik i do pie ro wte dy
usu nąć nad miar sło my.

Uwaga! Ładowarki są wywrotne

Je śli ła do war ka nie ma po dwój nych kół, mo że ła -
two się wy wró cić. Ry zy ko wy wrot ki wzra sta pod -
czas pod no sze nia cię ża rów o du żej ma sie. Wte dy
zmie nia się punkt cię żko ści ła do war ki i nie jest ona
wy star cza ją co sta bil na. Pra ca ła do war ką wy ma ga
szcze gól nej ostro żno ści. Ha mul ce ma szy ny mu szą
być w peł ni spraw ne.

Niebezpieczeństwo pochwycenia

Do pra cy z uży ciem ma szyn rol ni czych na le ży za -
kła dać ubra nia przy le ga ją ce do cia ła, z za pię ty mi
rę ka wa mi oraz bez zwi sa ją cych ele men tów. Zmniej -
szy to ry zy ko po chwy ce nia przez wi ru ją ce i ob ra -
ca ją ce się czę ści ma szyn. Bu ty po win ny być do pa -
so wa ne i do brze za wią za ne, na gu mo wej po de-
szwie, za bez pie cza ją cej przed po śli zgnię ciem.

II. MASZYNY ROLNICZE
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Obsługa wózka widłowego tylko 

z uprawnieniami

Ob słu ga wóz ków wi dło wych wy ma ga od po wied -
nich kwa li fi ka cji. Aby uzy skać ta kie upraw nie nia,
na le ży ukoń czyć kurs na ope ra to ra wóz ka jez dnio -
we go w ośrod kach upo wa żnio nych sto sow nym cer -
ty fi ka tem do pro wa dze nia ta kich szko leń.

Ostrożnie z ładowaczem czołowym

Pod nie sio ny ła du nek ogra ni cza po le wi dze nia kie -
row cy. Zmniej sza się wte dy ta kże sta bil ność po jaz -
du. Za bro nio ne jest pod no sze nie i prze wo że nie lu -
dzi ła do wa czem czo ło wym, chy ba że pro du cent
do pusz cza prze wóz w spe cjal nym ko szu. Nie wol -
no też prze kra czać ła dow no ści po nad si łę udźwi gu
po da ną w da nych tech nicz nych ła do wa cza.

Drabina dla bezpieczeństwa

Pod czas prze wo że nia ma te ria łów wy so ko za ła do -
wa nych na przy cze pie, ko niecz ne jest po sia da nie
w po jeź dzie dra bi ny przy staw nej. Za pew ni ona bez -
piecz ne zej ście z za ła do wa nej przy cze py. Dra bi na
po win na mieć dłu gość od po wia da ją cą wy so ko ści
za ła dun ku, nie mo że być spa wa na, ani ma lo wa na.
Mu si mieć wszyst kie szcze ble i za bez pie cze nie
przed prze wró ce niem.

Stosuj tablice ostrzegawcze!

W przy pad ku pro wa dze nia po dro dze pu blicz nej
cią gni ka z ma szy ną, któ rej sze ro kość jest więk sza,
niż kon tur cią gni ka, ko niecz ne jest za wie sze nie ta -
blic ostrze gaw czych na tej ma szy nie, np. trój ką ta
dla po jaz dów wol no bie żnych. Na ta kie sy tu acje na -
le ży rów nież mieć przy go to wa ny prze no śny ze staw
świa teł lub ele men ty od bla sko we, do za mon to wa -
nia na ma szy nie lub przy cze pie.



Pod koła włóż kliny

Ka żdo ra zo wo przed od cze pie niem od cią gni ka ma -
szy ny lub przy cze py na le ży pod jej ko ła wło żyć kli -
ny. Za bez pie czą one przed sa mo czyn nym prze to -
cze niem się ma szy ny lub przy cze py. Za stęp czo
pod ko ła mo żna pod ło żyć przed mio ty bez ostrych
kra wę dzi, np. drew nia ne kloc ki. Sil nik cią gni ka po -
wi nien być wy łą czo ny na czas sprzę ga nia i agre go -
wa nia ma szyn i przyczep.

Siatka ochronna na rozrzutnik

W cza sie roz trzą sa nia obor ni ka lub in nych ma te ria -
łów syp kich na le ży bez względ nie sto so wać siat kę
ochron ną. Mon tu je się ją na przed niej bur cie roz -
rzut ni ka. W roz rzu ca nym ma te ria le mo gą znaj do wać
się ka mie nie, ka wał ki me ta li, śmie ci itp. Siat ka osło -
ni ope ra to ra przed ewen tu al ny mi ude rze nia mi.

Przewóz ludzi w przyczepach

Prze wóz lu dzi w przy cze pie jest do zwo lo ny, je że li
po sia da ona za mon to wa ne na sta łe sie dzi ska,
uchwy ty do trzy ma nia, pod wy ższo ne bur ty oraz
dra bin kę do wcho dze nia i scho dze nia. Do pusz cza
się prze wóz nie wię cej niż 5 osób na sto ją co, ale
pręd kość cią gni ka nie mo że prze kra czać 20 km/h.
Kie row ca ze zdję cia obok do stał man dat, bo nie za -
sto so wał się do tych prze pi sów.

Przewóz ludzi na załadowanych

przyczepach

Bez względ nie za bro nio ny jest trans port osób na za -
ła do wa nych przy cze pach. Prze jazd na ła dun kach
gro zi nie bez piecz ny mi dla ży cia i zdro wia upad ka -
mi z wy so ko ści. W ka żdej chwi li mo żna spaść wprost
pod ko ła przy cze py lub in ne go po jaz du jadącego
drogą.

II. MASZYNY ROLNICZE
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Zadbaj o budynki

Bu dyn ki rol ni cze na le ży co ja kiś czas re mon to wać.
Nie wol no do pu ścić do ja kich kol wiek ubyt ków
i uszko dzeń fun da men tów, ścian, stro pów, da chów
czy po kryć da cho wych. Zły stan tech nicz ny bu dyn -
ków zwięk sza ry zy ko wy stą pie nia wy pad ków i mo -
że sta no wić za gro że nie dla do mow ni ków i osób
po stron nych.

Bezpieczne wejścia

Wej ścia do bu dyn ków rol ni czych nie po win ny mieć
pro gów. Je że li pro gi są, na le ży za dbać by by ły jak
naj ni ższe i ozna ko wać je, np. ma lu jąc na nich czar -
no -żół te pa sy. Przy ka żdym wej ściu po wi nien znaj -
do wać się włącz nik świa tła. Bu dyn ki mu szą być rów -
no mier nie oświe tlo ne. Prze pa lo ne ża rów ki trze ba
na bie żą co wy mie niać.

Zachowaj porządek

W miej scach skła do wa nia ma szyn, jak też w po -
miesz cze niach do prze cho wy wa nia sprzę tów i na -
rzę dzi po wi nien za wsze pa no wać po rzą dek. Od kła -
da nie na rzę dzi po pra cy na miej sce po zwo li szyb ko
je zna leźć, w ra zie po trze by. Po miesz cze nia do prze -
cho wy wa nia trze ba za my kać, a klucz trzy mać
w miej scu nie do stęp nym dla dzie ci.

Zabezpiecz otwory stropowe

Wszyst kie pod wy ższe nia, po mo sty, wła zy ścien ne,
otwo ry zrzu to we, wy lo ty scho dów i in ne otwo ry
tech no lo gicz ne po win ny być ogro dzo ne ba rier ka -
mi lub ra ma mi ochron ny mi. Ta kie za bez pie cze nia
mo żna wy ko nać sa mo dziel nie, nie wiel kim na kła -
dem pra cy. Zmniej sza ją one ry zy ko upad ków z wy -
so ko ści.

III. BHP W BUDYNKACH



Jak ustawić drabinę?

Prze no śną dra bi nę na le ży usta wiać na rów nym,
utwar dzo nym pod ło żu. Kąt na chy le nia dra bi ny nie
mo że prze kra czać 65°-75°. Nie wol no opie rać jej
o otwie ra ne bra my czy drzwi. Dra bi na po win na wy -
sta wać ok. 0,75 m po nad po wierzch nię, o któ rą zo -
sta ła opar ta. Wcho dzić i scho dzić na le ży za wsze
przo dem do szcze bli.

Bezpieczne drabiny

Dra bi ny „sa mo rób ki” ni gdy nie są wy star cza ją co
bez piecz ne. Naj le piej uży wać dra bin ate sto wa nych,
bez uszko dzeń i wad, wy ko na nych z moc nych po -
dłu żnic i szcze bli oraz po sia da ją cych za bez pie cze -
nia przed prze wró ce niem (u gó ry dra bi ny – ha ki za -
cze po we, u do łu – ostre bol ce do wbi cia w zie mię
lub gu mo we, an ty po śli zgo we na kład ki). Dra bin nie
wol no sa mo dziel nie na pra wiać, spa wać i ma lo wać.

Bezpieczne schody

Wszyst kie scho dy w go spo dar stwie mu szą być w do -
brym sta nie tech nicz nym, bez uszko dzeń i nie rów -
no ści. Do ich wy ko na nia trze ba użyć moc ne go, nie -
śli skie go ma te ria łu i za opa trzyć je w po rę cze
ochron ne. Zgod nie z prze pi sa mi, kąt na chy le nia
scho dów po wi nien wy no sić ok. 30°, a stop nie mu -
szą mieć 17 cm wy so ko ści i 29 cm głę bo ko ści.

Zabezpiecz drzwi przed samozamknięciem

Drzwi i bra my w go spo dar stwie mu szą być za bez -
pie czo ne przed sa mo czyn nym za mknię ciem, wsku -
tek po dmu chu wia tru lub przy pad ko we go szturch -
nię cia. Do bram i drzwi mo żna przy mo co wać
skła da ną nó żkę blo ku ją cą al bo za cze piać drzwi o ha -
czyk przymo co wa ny do ścia ny.

III. BHP W BUDYNKACH
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Po pierwsze porządek

Na po dwó rzu nie mo że pa no wać ba ła gan. Wszyst -
kie na rzę dzia, śmie ci, od cho dy zwie rzę ce, po zo sta -
ło ści po pra cy mu szą być re gu lar nie sprzą ta ne. Na -
wierzch nia po dwó rza po win na być wy rów na na,
utwar dzo na i nie śli ska. Aby unik nąć po tknięć lub
upad ków, naj le piej usu nąć lub ozna ko wać wy sta -
ją ce z zie mi przed mio ty, a śliskie miejsca po sy py -
wać po pio łem, żwi rem lub pia skiem.

Ostrożnie z elektrycznością

Po dwó rze po win no być do brze oświe tlo ne. Przy wej -
ściach do bu dyn ków za mon tuj włącz ni ki świa tła, naj -
le piej wi docz ne w ciem no ści (z pod świe tle niem).
Prze wo dy elek trycz ne, zgod nie z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi, mu szą być za bez pie czo ne przed me cha -
nicz ny mi uszko dze nia mi. Po win ny ta kże być roz pro -
wa dzo ne po po dwó rzu tak, aby nie sta ły się przy -
czy ną po tknięć. Naj le piej pod wie sić je, po pro wa dzić
wzdłuż ścia n lub za ko pać w zie mi.

Pamiętaj o zabezpieczeniach

Za bez pie cze nie stu dzie nek, zbior ni ków, ka na łów
i in nych otwo rów tech no lo gicz nych po kry wa mi lub
ba rier ka mi ochron ny mi jest nie zbęd ne dla za pew -
nie nia bez pie czeń stwa. Więk sze zbior ni ki, np.
na szam bo czy gno jo wi cę na le ży ogro dzić, a bram -
kę wej ścio wą za my kać na klucz. Po kry wy, bram ki
i ogro dze nia nie mo gą mieć ubyt ków, ani dziur. Jest
to szcze gól nie wa żne, je śli w go spo dar stwie miesz -
ka ją dzie ci.

Oddzielenie części mieszkalnej 

od produkcyjnej

Do brze jest od dzie lić miej sce pra cy od miej sca prze -
by wa nia oraz wy po czyn ku dzie ci i in nych do mow -
ni ków. Pło tek z za my ka ną furt ką uchro ni, np.
przed na głym wtar gnię ciem dziec ka pod ko ła ja -
dą ce go cią gni ka. Bra ma wjaz do wa na te ren go spo -
dar stwa po win na być cof nię ta w głąb po dwó rza
– wy jazd na dro gę pu blicz ną bę dzie wte dy bez -
piecz niej szy.

IV. BEZPIECZNE PODWÓRZE



Opowiedz dzieciom o zagrożeniach

W go spo dar stwie rol nym dzie ci, szcze gól nie te naj -
młod sze, na ra żo ne są na utra tę zdro wia i ży cia. Aby
za po biec nie szczę śli wym wy pad kom, ro dzi ce po -
win ni du żo roz ma wiać ze swo imi po cie cha mi o gro -
żą cych im nie bez pie czeń stwach oraz o pra cach,
któ rych nie wol no im wy ko ny wać w go spo dar stwie.
War to też na uczyć dzie ci, jak po stą pić w ra zie za -
gro że nia.

Bezpieczne miejsce zabaw

Dzie ci po win ny mieć spe cjal nie wy zna czo ne miej -
sce do za baw, z da la od bu dyn ków go spo dar czych,
ma szyn i szla ków prze pę du zwie rząt. Pla cyk po wi -
nien być ogro dzo ny, naj le piej pło tem z pio no wy mi
li stwa mi tak, aby ma lu chy nie mo gły się wspi nać.
Do brze by było, aby plac za baw znaj do wał się w za -
cie nio nym miej scu, gdzie jest du żo zie le ni.

Wzmożona opieka nad dziećmi

W okre sie żniw dzie ci ma ją wa ka cje. Mi mo na tło ku
pra cy, ni gdy nie wol no zo sta wiać ich bez opie ki. To
wła śnie pod czas wzmo żo nych prac po lo wych do -
cho dzi do naj więk szej licz by śmier tel nych wy pad -
ków z udzia łem naj młod szych. Dla te go w tym cza -
sie trze ba szcze gól nie za dbać o ich bez pie czeń stwo.

Zabezpiecz zbiorniki i zagłębienia!

Wszyst kie zbior ni ki na gno jo wi cę, szam bo, zbior ni ki
wod ne, wy ko py, ro wy i in ne za głę bie nia na te re nie
go spo dar stwa mu szą być za bez pie czo ne. Naj le piej
ogro dzić je lub przy kryć cię żką po kry wą. Dzie ci trze -
ba uprze dzić, że mo gą do ta kie go zbior ni ka wpaść.
Po win no się za bro nić im za baw w po bli żu tych
miejsc.

V. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
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Uważaj na dzieci, gdy obsługujesz maszyny!

Przed roz po czę ciem jaz dy cią gni kiem lub in ną ma -
szy ną sa mo bie żną na le ży upew nić się, czy w po bli żu
po jaz du nie ma osób po stron nych, a zwłasz cza dzie -
ci. Wy star czy chwi la nie uwa gi i mo że dojść do tra ge -
dii. Tym bar dziej, że dzie ci nie za wsze zda ją so bie
spra wę z za gro żeń, a po nie waż są ma łe, ła two ich nie
za uwa żyć.

Zabroń dzieciom samodzielnej obsługi

maszyn

Dzie ciom do 16. roku ży cia nie wol no ob słu gi wać
ma szyn rol ni czych ani kie ro wać cią gni kiem. Roz -
miesz cze nie kie row ni cy, pe da łów i dźwi gni do sto -
so wa ne jest do do ro słej oso by! Ma ło let nich nie mo -
żna prze wo zić w ka bi nach cią gni ków, na wo zach
i przy cze pach z za ła dun kiem oraz na ele men tach
ma szyn i przy czep rol ni czych, ta kich jak: za cze py,
błot ni ki, dy sz le czy po mo sty.

Nie wyznaczaj dzieciom niebezpiecznych

zadań

Po wie rza nie dzie ciom lek kich czyn no ści uczy je sza -
cun ku do pra cy oraz po zwa la zdo być cen ne umie -
jęt no ści. Pa mię taj jed nak, że nie wol no naj młod szym
da wać prac na ra ża ją cych je na wy pad ki czy ura zy
oraz prze kra cza ją cych ich mo żli wo ści fi zycz ne, czy
psy chicz ne (np. ubój zwie rząt). Dzie ci po win ny po -
świę cić swój czas przede wszyst kim na na ukę i za -
ba wę. Nie za bie raj dziec ku dzie ciń stwa!

Zabroń wspinaczek i zabezpiecz drabiny

Dzie ciom na le ży za ka zać wszel kich wspi na czek i wy -
ja śnić, jak nie bez piecz ny w skut kach mo że być upa -
dek z wy so ko ści, np. z drze wa na po zo sta wio ną
pod nim bro nę. Dra bi ny znaj du ją ce się na te re nie
go spo dar stwa po win ny być nie do stęp ne dla dzie ci
lub za bez pie czo ne przed mo żli wo ścią wej ścia na nie.



Niebezpieczne zwierzęta

Nie któ re zwie rzę ta, zwłasz cza ro ga te, cho re, sa mi ce
z mło dy mi oraz sam ce roz pło do we by wa ją nie bez -
piecz ne. Dla te go ta kie zwie rzę ta mo że ob słu gi wać
wy łącz nie sil na, do ro sła, oso ba, któ rą zwie rzę ta już
zna ją. Dzie ciom trze ba za bro nić zbli ża nia się do tych
zwie rząt, ale ta kże na uczyć, jak za cho wać się w ra zie
nie bez pie czeń stwa.

Zabawy ogniem surowo zabronione

Bez względ nie na le ży za bro nić dzie ciom wszel kich
za baw z uży ciem za pa łek, za pal ni czek, za pa la rek,
sztucz nych ogni itp. Nie świa do me i nie roz trop ne
za ba wy z ogniem mo gą skoń czyć się tra gicz nym
w skut kach po ża rem. Pod żad nym po zo rem nie mo -
żna zo sta wiać naj młod szych sa mych np. przy za -
pa lo nych pal ni kach ku chen ki czy świecz kach. Je śli
nie ma świa tła na stry chu, a wy sy łasz tam dziec ko,
daj mu la tar kę.

W razie wypadku

Ko niecz nie na ucz dziec ko nu me rów alar mo wych
słu żb ra tun ko wych. Wy tłu macz mu, w ja kich sy tu -
acjach na le ży je wy bie rać oraz gdzie szyb ko mo -
żna je zna leźć. Bez piecz ną prak ty ką jest wy wie sza -
nie kart ki z nu me ra mi alar mo wy mi obok te le fo nu.
Star szym dzie ciom po każ, w ja ki spo sób ob słu gu je
się ga śni cę w ce lu uga sze nia po ża ru.

Chroń dziecko przed kontaktem 

z chemikaliami

Wszel kie go ro dza ju sub stan cje che micz ne, włącz nie
ze środ ka mi ochro ny ro ślin, mu szą być za bez pie czo -
ne przed dzieć mi. Nie do pusz czal na jest obec ność
naj młod szych przy pra cach z uży ciem sub stan cji tok -
sycz nych, żrą cych, środ ków ochro ny ro ślin, środ ków
de zyn fe ku ją cych i in nych szko dli wych che mi ka liów.
Ma ga zyn środ ków che micz nych mu si być za mknię -
ty na klucz.

V. BEZPIECZEŃSTWO DZIECI
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Umiejętna obsługa

Oso ba zaj mu ją ca się zwie rzę ta mi, po za wie dzą
i umie jęt no ścia mi, po win na po sia dać od po wied nie
ce chy cha rak te ru, ta kie jak cier pli wość i opa no wa -
nie. Oso ba ta ka po win na ta kże wy ka zy wać za mi ło -
wa nie do pra cy ze zwie rzę ta mi. Zwie rzę ta po tra fią
wy czuć strach lub agre sję czło wie ka i mo gą wte dy
stać się nie bez piecz ne.

Dobre warunki bytowe zwierząt

Sta no wi ska dla zwie rząt po win ny być na ty le du że,
aby za pew nia ły zwie rzę tom swo bod ny do stęp do pa -
szy i wo dy oraz wy god ny wy po czy nek. Prze strzeń
sta no wisk po win na ta kże umo żli wiać lu dziom ła twy
do stęp do zwie rząt i nie skrę po wa ną ob słu gę. Na le -
ży rów nież wy zna czyć od po wied nio du że wy bie gi
dla zwie rząt.

Sygnalizuj zwierzęciu swoją obecność

Aby nie spło szyć zwie rzę cia, pod czas zbli ża nia się
do nie go i w trak cie ob słu gi, na le ży mó wić do nie -
go ci chym, spo koj nym gło sem lub sy gna li zo wać
swo ją obec ność po przez do tyk. Nie wol no pod cho -
dzić do du żych zwie rząt od stro ny za du bez uprze -
dze nia gło sem. Za mie rza jąc sta nąć za zwie rzę ciem,
na le ży prze cią gnąć dło nią wzdłuż je go bo ku,
od szyi, aż do za du.

Utrzymuj czystość w pomieszczeniach

Ka żde go ro ku, na wio snę i je sie nią, wszyst kie po -
miesz cze nia, w któ rych prze trzy my wa ne są zwie -
rzę ta, na le ży do kład nie po sprzą tać oraz wy bie lić
świe żo ga szo nym wap nem. Dwa ra zy w ro ku trze -
ba też sta ran nie uprząt nąć wszyst kie okól ni ki i wy -
bie gi dla zwie rząt. Pa mię taj my rów nież o sys te ma -
tycz nym zwal cza niu gry zo ni i owa dów.

VI. BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT



Bezpieczne budynki

Pod ło że w bu dyn kach in wen tar skich na le ży utwar -
dzić, aby by ło od por ne na na sią ka nie wo dą i nie -
czy sto ścia mi. Pod ło ga nie mo że mieć dziur, pęk -
nięć lub wy sta ją cych bol ców czy dru tów. Nie wol no
do pu ścić do za grzy bie nia ścian i su fi tów. W brud -
nych bu dyn kach roz wi ja ją się drob no ustro je, mo -
gą ce wy wo ły wać groź ne scho rze nia u zwie rząt oraz
cho ro by, któ ry mi mo gą za ra zić się lu dzie.

Pomieszczenie dla pracowników rolnych

Je śli w go spo dar stwie do ob słu gi zwie rząt za trud -
nia ni są pra cow ni cy, na le ży wy dzie lić dla nich spe -
cjal ne po miesz cze nie z ła zien ką oraz miej scem do je -
dze nia po sił ków. Ka żde mu z pra cow ni ków trze ba też
za pew nić szaf kę umo żli wia ją cą od dziel ne prze cho -
wy wa nie odzie ży oso bi stej i odzie ży ro bo czej.

Dbaj o higienę osobistą

Pa mię taj, by za wsze przed i po pra cy do kład nie
umyć rę ce wo dą z my dłem. To sa mo rób ka żdo ra -
zo wo przed je dze niem, pi ciem, a na wet za pa le niem
pa pie ro sa. Ni gdy nie uży waj do ce lów spo żyw czych
na czyń, któ re kie dy kol wiek służyły do kar mie nia
lub po je nia zwie rząt. Nie do ty kaj ust i oczu nie umy -
ty mi rę ka mi. Od po wied nia hi gie na oso bi sta ob ni -
ża ry zy ko za ra że nia się cho ro ba mi od zwie rzę cy mi,
tzw. zoo no za mi.

Bezpieczne przepędzanie zwierząt

Do pro wa dze nia zwie rząt na le ży uży wać li nek, łań -
cu chów lub po wro zów. Ni gdy jed nak nie mo żna
owi jać ich wo kół dło ni, po nie waż je śli zwie rzę się
spło szy, to szarp nie i spo wo du je uraz. Bu ha ja po -
wy żej 12. mie sią ca ży cia po win no się pro wa dzić
na drą żku o dłu go ści min. 1,4 m, wpię tym w kół ko
no so we. Prze pę dza nia zwie rząt nie wol no po wie -
rzać dzie ciom. 

VI. BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT
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Uważaj przy zakupie zwierząt

Zwie rzę ta naj le piej ku po wać od za ufa ne go i spraw -
dzo ne go ho dow cy. Przy pad ko wi han dla rze czę sto
po da ją zwie rzę tom le ki uspo ka ja ją ce lub środ ki
odu rza ją ce, aby ukryć ich wa dy cha rak te ru. Po za -
ku pie i prze wo zie, kie dy zwie rzę doj dzie już do sie -
bie, mo że oka zać się, że ma niepożądane cechy
charakteru, np. narowy.

Izolatka dla zwierząt agresywnych i chorych

Na te re nie go spo dar stwa po win no znaj do wać się wy -
dzie lo ne po miesz cze nie, w któ rym mo żna, w ra zie
po trze by, umie ścić zwie rzę ta agre syw ne lub cho re.
Izo lo wa nie zwie rząt cho rych za ha mu je roz prze strze -
nia nie się cho ro by. Na to miast od se pa ro wa nie osob -
ni ków agre syw nych po zwo li za po biec roz wo jo wi stre -
su w sta dzie.

Obsługa chorych zwierząt i szczepienia

Oso by pra cu ją ce ze zwie rzę ta mi po win ny być pod -
da wa ne szcze pie niom ochron nym. Do pra cy
przy osob ni kach cho rych lub po dej rza nych o cho -
ro bę na le ży za wsze za kła dać rę ka wi ce i bu ty gu -
mo we oraz ma ski ochron ne. Pa mię taj my też, że by
wszel kie ra ny i ska le cze nia de zyn fe ko wać i opa try -
wać. Ko bie ty w cią ży lub kar mią ce pier sią nie mo -
gą ob słu gi wać zwie rząt do tknię tych cho ro ba mi za -
kaź ny mi i in wa zyj ny mi.

Przewóz zwierząt

Zwie rzę ta na le ży prze wo zić w prze zna czo nych
do te go ce lu po jaz dach, ta kich jak przy cze py czy
na cze py. Za pew nia ją one trans por to wa nym zwie -
rzę tom kom fort i bez pie czeń stwo. Do za ła dun ku
i roz ła dun ku po win no się uży wać od po wied nich
ramp, po mo stów lub po chyl ni. Zwie rząt nie wol no
bić, po ga niać i na si łę wpy chać do środ ków trans -
por tu. Za ła du nek zwie rząt wy ma ga cier pli wo ści
i do świad cze nia.



Bezpieczne przechowywanie

Sub stan cje che micz ne prze cho wuj my „pod klu czem”,
z da la od bu dyn ków miesz kal nych, in wen tar skich
i ma ga zy nów pasz. Po miesz cze nie, w któ rym skła -
du je się che mi ka lia, po win no mieć ła two zmy wal ną
i rów ną pod ło gę, spraw nie dzia ła ją cą wen ty la cję, in -
sta la cję elek trycz ną oraz oświe tle nie. Pa mię taj my,
by za bro nić dzie ciom  wcho dze nia do miej sca, w któ -
rym ma ga zy no wa ne są che mi ka lia.

Odpowiednie oznakowanie

Po miesz cze nia czy sza fy, w któ rych prze trzy mu je
się che mi ka lia mu szą mieć ta blicz ki ostrze gaw cze
za wie szo ne na drzwiach. Wy wiesz ki po win ny być
dość du że i czy tel ne. Wszyst kie środ ki che micz ne
mu szą być ozna ko wa ne nie usz ko dzo ny mi ety kie -
ta mi. Brak in for ma cji o za gro że niu na opa ko wa niu
pre pa ra tu, w ra zie za tru cia unie mo żli wi szyb ką po -
moc le kar ską.

Czytaj etykiety na opakowaniach

Przed uży ciem ka żde go środ ka che micz ne go trze -
ba do kład nie prze czy tać za łą czo ną do nie go in struk -
cję sto so wa nia pre pa ra tu. Środ ków che micz nych na -
le ży uży wać tyl ko zgod nie z prze zna cze niem.
Pa mię taj my, że by prze strze gać wszyst kich za le ceń
bez pie czeń stwa wy mie nio nych na ety kie cie da nej
sub stan cji che micz nej.

Pracuj bezpiecznie

Przed uży ciem środ ka che micz ne go na le ży na ło żyć
rę ka wi ce ochron ne, ma skę ochron ną, za bez pie cza -
ją cą przed wdy cha niem tru ją cych opa rów oraz oku -
la ry ochron ne, na wy pa dek roz pry sku cie czy lub za -
gro że nia za pró sze nia oczu. Po ka żdym uży ciu
sub stan cji che micz nej trze ba do kład nie umyć rę ce.
Oso by cho re, ze ska le cze nia mi lub ra na mi nie po -
win ny mieć kon tak tu z che mi ka lia mi.

VII. SUBSTANCJE CHEMICZNE W GOSPODARSTWIE

22



23

Tylko oryginalne opakowania

Wszyst kie pre pa ra ty che micz ne na le ży ku po wać
i prze cho wy wać w ory gi nal nych, szczel nie za mknię -
tych opa ko wa niach z czy tel ną ety kie tą w ję zy ku pol -
skim. Uszko dzo ne pu deł ka i to reb ki trze ba za stą pić
no wy mi, od po wied nio ozna ko wa ny mi i opi sa ny mi.
Za bro nio ne jest prze cho wy wa nie środ ków che micz -
nych w opa ko wa niach po pro duk tach spo żyw czych
lub le kach. Ty lub Two je dziec ko mo że cie wy pić tru -
ci znę z bu tel ki po na po ju!

Wiatr a stosowanie środków ochrony

roślin 

Che micz ne środ ki ochro ny ro ślin wol no roz py lać
wy łącz nie przy bez wietrz nej po go dzie. Po dmu chy
wia tru w cza sie opry sków mo gą spo wo do wać, że
pre pa rat roz py la ny bę dzie nie tam, gdzie to za pla -
no wa no. Pa mię taj, że za gra ża to nie tyl ko śro do wi -
sku na tu ral ne mu, ale rów nież Two je mu zdro wiu.

Praca z chemicznymi pestycydami

Z che micz ny mi środ ka mi ochro ny ro ślin mo gą pra -
co wać tyl ko do ro słe, zdro we oso by. Pre pa ra ty na -
le żą ce do I i II kla sy tok sycz no ści mo gą ku po wać
i sto so wać wy łącz nie rol ni cy, któ rzy po sia da ją udo -
ku men to wa ne prze szko le nie. Nie wol no pra co wać
na czczo oraz po spo ży ciu al ko ho lu na wet, je śli spo -
ży wa no go dzień wcze śniej. Ko bie ty w cią ży lub
kar mią ce pier sią nie po win ny mieć kon tak tu z che -
mi ka lia mi.

Spożywanie posiłków a środki chemiczne

Spo ży wa nie po kar mów pod czas pra cy z pe sty cy -
da mi wy ma ga szcze gól nej ostro żno ści. Aby bez -
piecz nie zjeść po si łek lub za pa lić pa pie ro sa, na le ży
odejść min. 50 m od miej sca, w któ rym uży wa ne
by ły che micz ne środ ki ochro ny ro ślin. Przed roz po -
czę ciem je dze nia trze ba do kład nie umyć rę ce
i twarz czy stą wo dą z my dłem oraz prze płu kać usta.



Bezpieczne urządzenia

Che micz ne środ ki ochro ny ro ślin na le ży roz py lać wy -
łącz nie przy uży ciu opry ski wa cza, któ ry po sia da za -
świad cze nie po twier dza ją ce je go spraw ność tech -
nicz ną oraz jest ozna czo ny ak tu al nym zna kiem
kon tro l nym (atest). Pa mię taj my, że by za wsze przed
na peł nie niem zbior ni ka opry ski wa cza spraw dzić je -
go szczel ność oraz stan wę ża gu mo we go i koń có -
wek roz py la ją cych.

Środki ochrony indywidualnej

Oso ba, któ ra sto su je che micz ne środ ki ochro ny ro -
ślin, po win na za bez pie czyć się przed bez po śred -
nim kon tak tem z ty mi pre pa ra ta mi. Słu ży do te go
odzież ochron na, w skład któ rej wcho dzą: kom bi -
ne zon ochron ny, bu ty i rę ka wi ce ochron ne, oku la -
ry ochron ne, ka pe lusz lub kap tur, ma ska lub pół -
ma ska ochron na z po chła nia czem. Odzie ży
ochron nej nie wol no prać z odzie żą do mo wą.

Zachowaj ostrożność

W po bli żu miej sca sto so wa nia środ ków ochro ny ro -
ślin nie po win no być pa stwisk czy owo cu ją cych ro -
ślin. Na opry ska nym po lu po staw ta blicz kę za wie ra -
ją cą in for ma cję o na zwie uży te go pre pa ra tu, kla sie
je go tok sycz no ści, da cie opry ski wa nia i okre sie ka -
ren cji, czy li cza sie, ja ki mu si upły nąć od za sto so wa -
nia che micz ne go środ ka ochro ny ro ślin do zbio rów
lub mo żno ści spo ży cia.

Bezpieczne zachowania

Gdy sto su jesz środ ki ochro ny ro ślin za li cza ne do bar -
dzo tok sycz nych lub tok sycz nych, nie rób te go w po -
je dyn kę, bo jest to za bro nio ne. Za bierz ze so bą dru -
gą oso bę w ce lu ase ku ra cji na wy pa dek za tru cia.
Pa mię taj ta kże o prze strze ga niu okre su pre wen cji,
czy li cza su, po któ rym naj wcze śniej mo żna wejść
na opry ska ne po le. O za mia rze opry ski wa nia po wia -
dom są sia dów.

VII. SUBSTANCJE CHEMICZNE W GOSPODARSTWIE
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Uważaj na wilgoć

Je śli ele men ty in sta la cji elek trycz nej bę dą uszko dzo -
ne, a pod ło gi w bu dyn kach in wen tar skich mo kre, to
ry zy ko po ra że nia prą dem bę dzie bar dzo wy so kie.
W po miesz cze niach rol ni czych na le ży sto so wać izo -
lo wa ne prze wo dy, naj le piej pod tyn ko we. Za bez pie -
czy to in sta la cję przed nie ko rzyst nym wpły wem wil -
go ci w po miesz cze niach in wen tar skich.

Sprawdzaj instalację elektryczną

Je śli masz sta rą in sta la cję elek trycz ną, mo żesz być
na ra żo ny na po ra że nia prą dem. Za war te w po wie -
trzu po miesz czeń in wen tar skich siar ko wo dór i amo -
niak, w po łą cze niu z wo dą – ne ga tyw nie od dzia łu -
ją na sty ki i prze wo dy elek trycz ne. W efek cie
in sta la cja ko ro du je i po wo du je prze pa le nie bez -
piecz ni ków lub zwar cia. Re gu lar nie spraw dzaj więc
in sta la cję elek trycz ną, a uszko dze nia na pra wiaj.

Aby nie doszło do porażenia prądem

Pod czas na praw urzą dzeń elek trycz nych na le ży odłą -
czyć je od źró dła za si la nia. Je śli na pra wia ne urzą dze -
nie mu si po zo stać włą czo ne, do ko nu jąc na pra wy,
stań na su chym pod ło żu w bu tach na gu mo wej po -
de szwie. Nie mo żna do ty kać mo kry mi  rę ka mi ele -
men tów bę dą cych pod na pię ciem. Pra cu jąc elek tro -
na rzę dzia mi, nie wol no opie rać się o uzie mio ne
me ta lo we przed mio ty, np. o ru ry ogrze wa nia cen -
tral ne go czy wo do cią go we.

Bezpieczne urządzenia elektryczne

Przy włą cza niu do za si la nia na le ży upew nić się, czy
urzą dze nie elek trycz ne jest przy sto so wa ne do na -
pię cia w gniazd ku. Wszyst kie prze wo dy elek trycz ne
i przed łu ża cze mu szą mieć nie usz ko dzo ną izo la cję.
Ele men ty osprzę tu, tj. gniaz da, wtycz ki, wy łącz ni ki,
pusz ki, mu szą być w peł ni spraw ne tech nicz nie i mieć
obu do wę bez uszko dzeń.

VIII. ELEKTRYCZNOŚĆ



Zastosuj nowoczesne rozwiązania!

Je śli masz mo żli wość wy mia ny sta rej in sta la cji elek -
trycz nej na no wą, ko niecz nie to zrób. Sku tecz nym
za bez pie cze niem przed po ra że niem prą dem
(przy kon tak cie bez po śred nim i po śred nim) w no -
wych in sta la cjach są np. wy łącz ni ki ró żni co wo prą -
do we. W przy pad ku wy stą pie nia zwar cia lub prze -
bi cia, ich dzia ła nie po wo du je na tych mia sto we
prze rwa nie ob wo du tak, że ry zy ko po ra że nia prą -
dem jest mi ni mal ne.

Tylko nowe bezpieczniki

Bez piecz nik to pi ko wy jest naj pow szech niej szym za -
bez pie cze niem w in sta la cjach elek trycz nych, wy ko -
ny wa nych zgod nie ze sta ry mi prze pi sa mi. Gdy prze -
pa li się ta ki bez piecz nik, na le ży od ra zu wy mie nić
go na no wy, o ta kiej sa mej war to ści zna mio no wej.
Nie wol no na pra wiać prze pa lo nych bez piecz ni ków,
bo gro zi to po ra że niem prą dem. Szcze gól nie za bro -
nio ne jest tzw. wa to wa nie, czy li na pra wa bez piecz -
ni ka za po mo cą dru tu.

Prowizoryczne instalacje są niebezpieczne

Wszyst kie ama tor skie prze rób ki i pro wi zo rycz ne
pod łą cze nia mo gą oka zać się śmier tel nym za gro -
że niem. Dla te go, je śli nie masz pew no ści, jak na -
pra wić uster kę w urzą dze niach elek trycz nych, nie
rób te go sa mo dziel nie. Je śli znasz przy czy nę awa -
rii, naj pierw odłącz urzą dze nie od źró dła za si la nia
(wyj mij wtycz kę) lub wy kręć al bo prze łącz bez piecz -
nik, a do pie ro po tem usuń uster kę.

Wezwij wykwalifikowanego elektryka

Fa cho wa po moc jest nie zbęd na, je śli bez piecz ni ki
się prze pa la ją, a Ty nie mo żesz sam usta lić przy czy -
ny. Elek try ka z upraw nie nia mi na le ży we zwać rów -
nież wte dy, gdy obu do wa urzą dze nia elek trycz ne -
go „ko pie” przy do tknię ciu lub nad mier nie się
na grze wa oraz gdy sil nik elek trycz ny po włą cze niu
nie ru sza, tyl ko bu czy bądź zbyt wol no na bie ra
pręd ko ści ob ro to wej.

VIII. ELEKTRYCZNOŚĆ
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Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją

Przed uży ciem ka żde go ro dza ju pi lar ki prze czy taj
jej in struk cję ob słu gi. Zwróć szcze gól ną uwa gę
na za sa dy ob słu gi i kon ser wa cji da nej ma szy ny oraz
prze strze gaj za sad bez pie czeń stwa pra cy. Re gu ła
ta do ty czy rów nież sprzę tu wy po ży czo ne go, np.
od są sia da.

Niezbędne osłony pilarki tarczowej 

do cięcia wzdłużnego („krajzegi”)

Prze rzyn ka drew na bę dzie bez piecz na, je śli pi lar ka
tar czo wa do cię cia wzdłu żne go po sia da klin roz -
szcze pia ją cy, usta wio ny za tar czą pi ły, osło nę tar -
czy pi ły nad i pod sto łem oraz pro wad ni cę. Pa mię -
taj, że pod czas cię cia ma łych ele men tów na le ży
ma te riał po py chać drew nia nym po py cha czem, ni -
gdy rę ka mi. Tar cza pi ły nie mo że być uszko dzo na
i mu si mieć wszyst kie zę by.

Ochrony osobiste podczas używania

pilarek tarczowych

Oso ba ob słu gu ją ca pi lar kę po win na być od po wied -
nio ubra na i wy po sa żo na w środ ki ochro ny in dy wi -
du al nej. Rę ka wy mu szą być za pię te, a odzież przy -
le gać do cia ła. Na le ży też za opa trzyć się w bu ty
z po de szwą za bez pie cza ją cą przed po śli zgnię ciem.
Do brze jest ochro nić twarz i oczy ma ską, a z po wo -
du du że go ha ła su – na kła dać na uszy ochron ni ki
słu chu.

Bezpieczna obsługa pilarki łańcuchowej

Przed uru cho mie niem pi lar ki łań cu cho wej na le ży
spraw dzić jej stan tech nicz ny, zwłasz cza spraw ność
za bez pie czeń. Trze ba upew nić się, czy dzia ła ją: wy -
łącz nik za pło nu, ha mu lec i chwy tacz łań cu cha tną -
ce go oraz blo ka da dźwi gni ga zu i amor ty za to ry. Pro -
wad ni ca pi ły nie mo że być uszko dzo na. Łań cuch
po wi nien być re gu lar nie ostrzo ny i pra wi dło wo na -
prę żo ny. Zaw sze prze strze gaj za sad bez piecz nej ścin -
ki drzew.

IX. PILARKI TARCZOWE I ŁAŃCUCHOWE



Odzież robocza

W po lu i w obej ściu za wsze pra cuj w odzie ży ro bo -
czej. Po za koń cze niu ro bót prze bierz się w czy stą
odzież do mo wą, a unik niesz wie lu cho rób np. aler -
gicz nych czy od zwie rzę cych. Pa mię taj, by ubra nia
ro bo cze chro ni ły przed zim nem, przy le ga ły do cia -
ła i mia ły ob ci słe za koń cze nia rę ka wów i no ga wek.
Do brze, je śli w spodnie wszy te są wkład ki nie prze -
ma kal ne, a na kurt ce znaj du ją się ele men ty od bla -
sko we.

Odzież ochronna

Sto suj ją przy pra cach na ra ża ją cych na dzia ła nie
wo dy, ni skiej tem pe ra tu ry, che mi ka liów, czyn ni ków
me cha nicz nych lub bio lo gicz nych. W za le żno ści
od wy ko ny wa nej pra cy na le ży do brać od po wied -
nią odzież ochron ną, far tuch lub kom bi ne zon.
Odzież ro bo czą na le ży prze cho wy wać w od dziel -
nych szaf kach i nie prać z odzie żą do mo wą.

Obuwie ochronne i rękawice

Bu ty i rę ka wi ce chro nią przed ska le cze niem, prze -
bi ciem, prze cię ciem, opa rze niem lub zim nem. Obu -
wie po win no być zro bio ne z nie prze ma kal ne go
i moc ne go ma te ria łu, z po de szwą an ty po śli zgo wą
oraz ze spe cjal ny mi wkład ka mi i no ska mi. Przy wy -
bo rze rę ka wic na le ży zwró cić uwa gę na ma te riał,
z ja kie go zo sta ły wy ko na ne i do brać je od po wied -
nio do ro dza ju pra cy.

Ochrona głowy, oczu i słuchu

Kask ochron ny na le ży no sić pod czas: prac na wy -
so ko ści, re mon to wo -bu dow la nych czy ści na nia
drzew. Czap ka za bez pie cza przed za mo cze niem lub
po chwy ce niem wło sów przez ma szy nę. Oku la ry
chro nią przed prze do sta niem się do oczu ku rzu,
od pry sków me ta lu lub drew na. Zmniej sza ją też ry -
zy ko po pa rzeń che mi ka lia mi. Ochron ni ki słu chu za -
po bie ga ją uszko dze niom słu chu przy pra cy w du -
żym ha ła sie.

X. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
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Zakaz palenia

Bez względ nie za bro nio ne jest pa le nie pa pie ro sów
w po bli żu sia na lub sło my oraz w miej scach, w któ -
rych prze cho wy wa ne są ma te ria ły ła two pal ne i wy -
bu cho we. Za kaz pa le nia obo wią zu je rów nież tam,
gdzie skła du je się drew no, gaz, na wo zy, pa li wa, kle -
je, środ ki che micz ne, itp. Lek ce wa że nie za ka zu pa -
le nia mo że pro wa dzić do spo wo do wa nia groź ne -
go po ża ru lub wy bu chu.

Bezpieczna praca na wysokości

Go spo dar stwo po win no być od po wied nio przy go -
to wa ne do prac na wy so ko ści. Wszyst kie scho dy,
po de sty, po mo sty ro bo cze oraz wy so ko po ło żo ne
wej ścia mu szą mieć ba rier ki i po rę cze. W go spo -
dar stwie na le ży uży wać tyl ko ate sto wa nych dra bin,
w do brym sta nie tech nicz nym.

Bezpiecznie w silosie

Przed wej ściem na le ży odłą czyć prąd od po daj ni ka
su row ca i wy wie trzyć si los. W zbior ni ku mo gą ku -
mu lo wać się nie bez piecz ne ga zy, dla te go oso ba, któ -
ra wcho dzi do środ ka, po win na mieć apa rat tle no -
wy i szel ki bez pie czeń stwa z li ną oraz być ase ku-
ro wa na przez dru gą oso bę z ze wnątrz. W ra zie nie -
bez pie czeń stwa, pra cow nik po zo sta ją cy po za zbior -
ni kiem udzie li po mo cy pra cu ją cemu w si lo sie.

Usprawniaj swoją pracę

Aby uspraw nić pra cę w go spo dar stwie oraz po pra -
wić jej bez pie czeń stwo, war to wpro wa dzać no we
po my sły or ga ni za cyj ne i tech nicz ne. Do brym przy -
kła dem jest sa mo dziel nie wy ko na na pod no szo na
ram pa za ła dow cza, słu żą ca do za ła dun ku tucz ni ków.
To roz wią za nie uła twia pra cę, a ta kże mi ni ma li zu je
stres zwie rząt pod czas przy go to wań do trans por tu.

XI. BEZPIECZNE PRAKTYKI



Chroń kręgosłup!

Pod czas co dzien nych czyn no ści wie lo krot nie pod -
no sisz i prze no sisz przed mio ty. Zbie ra nie i ma ga zy -
no wa nie pło dów rol nych, czy do glą da nie zwie rząt
wy mu sza czę ste po chy la nie się oraz skrę ty tu ło wia.
Gdy wy ko nu jesz te pra ce nie wła ści wie, mo żesz na -
ra zić krę go słup na uraz, np. na wy pad nię cie dys ku.
Unik niesz te go, je śli na uczysz się właściwie pod no -
sić cię żkie przed mio ty oraz zor ga ni zu jesz pra ce tak,
by ogra ni czyć ko niecz ność ręcz ne go dźwi ga nia.

Przenoszenie długich przedmiotów

Dłu gie przed mio ty pod noś „na ra ty”. Naj pierw unieś
przed miot z jed nej stro ny i stop nio wo prze su waj
się w stro nę środ ka je go dłu go ści. Uchwy ce nie
przed mio tu po środ ku po zwo li na roz ło że nie je go
cię ża ru rów no mier nie na obie rę ce. Cię ża ry pod -
noś, wy ko rzy stu jąc si łę nóg i za wsze pa mię taj o wy -
pro sto wa niu ple ców. Dłu gie przed mio ty za wsze le -
piej pod no sić we dwóch.

We dwóch lżej

Przy prze no sze niu cię żkich przed mio tów po proś
o po moc dru gą oso bę. Unik niesz zmę cze nia i nie
na ra zisz swo je go krę go słu pa na ura zy. Pod czas pra -
cy ze spo ło wej wa żna jest ko or dy na cja. Cię żar na -
le ży pod nieść jed no cze śnie. Pa mię taj cie, że by pew -
nie uchwy cić przed miot i rów no cze śnie go unieść.
Uży waj cie mię śni nóg. Pod czas prze no sze nia na le -
ży uni kać po chy leń na bo ki i skrę tów tu ło wia.

Podnoś z kolan

Gdy za mie rzasz pod nieść cię żar, stań mo żli wie bli -
sko nie go w lek kim roz kro ku i przy kuc nij. Nie przy -
sia daj! Na stęp nie moc no uchwyć jed ną rę ką przed -
miot od spodu i wstań z nim, uży wa jąc mię śni nóg.
Ple cy przez ca ły czas miej wy pro sto wa ne. Cię żkie
rze czy przenoś na opusz czo nych i wy pro sto wa nych
rę kach.

XII. MNIEJ DŹWIGAJ
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Odstawianie przedmiotów

Gdy od kła dasz cię żki przed miot na miej sce znaj du -
ją ce się na wy so ko ści bio der, np. na blat, od ciąż krę -
go słup, po py cha jąc przed miot udem. Pod czas no -
sze nia pa mię taj, by oprócz do pusz czal ne go cię ża ru,
wziąć pod uwa gę ilość przed mio tów do prze nie sie -
nia, od le głość, na ja ką no sisz oraz roz mia ry przed -
mio tów. Cza sem le piej i zdro wiej jest po dzie lić cię -
żar na pół, np. sto su jąc mniej sze skrzyn ki na wa rzy wa
czy owo ce.

Praca z pilarką ręczną

Pi lar ka to cię żka ma szy na, w do dat ku pod czas pra -
cy wi bru je i wpro wa dza do dat ko we utrud nie nia
zwią za ne z cię ciem drew na. Wy ci na jąc drze wa lub
prze rzy na jąc drew no, opie raj łok cie o uda, od cią -
ża jąc krę go słup. Wy ko rzy staj ta kże cię żar sa mej pi -
lar ki i oprzyj ją o prze ci na ne drew no za po mo cą zę -
bów opo ro wych przy na sa dzie pro wad ni cy.

Korzystaj z wózka

Sta raj się uni kać wy sił ku fi zycz ne go pod czas prac
zwią za nych z przemieszczaniem cię żkich przed mio -
tów. Ogra nicz dźwi ga nie. Sto suj wóz ki lub in ne
urzą dze nia, któ re po zwo lą Ci wy eli mi no wać ręcz -
ne pod no sze nie i prze no sze nie cię żkich wor ków,
skrzy nek lub ko stek sło my. Ka żdy po mysł uspraw -
nia ją cy pra cę jest do bry.

Warto mieć wyciągarkę

Ręcz ne umiesz cza nie cię żkich ko stek lub bel sło my
na pod da szu sto do ły mo że być przy czy ną ura zów
ukła du mię śnio wo -szkie le to we go. Zaw sze, gdy jest
to mo żli we, uży waj me cha nicz nych urzą dzeń wspo -
ma ga ją cych lub eli mi nu ją cych trans port ręcz ny.
Urzą dze niem ta kim mo że być wy cią gar ka. Zad baj
o to, że by ka żde urzą dze nie wy ko na ne we wła snym
za kre sie by ło bez piecz ne w eks plo ata cji.
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Co ro ku Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go re je stru je ty sią ce wy pad ków przy pra cy rol ni czej.
Dla pra wie stu rol ni ków te wy pad ki koń czą się śmier cią. Do zda rzeń wy pad ko wych naj czę ściej do cho dzi
na po dwó rzu, w obej ściu, w po miesz cze niach pro duk cyj nych oraz przy pra cach na po lach i łą kach.

Do wypadków najczęściej dochodzi wskutek:
– źle zaplanowanej pracy wykonywanej w nieprawidłowy sposób,
– nieuwagi, rutyny, pośpiechu, przemęczenia i ignorowania zagrożeń,
– upadku z wysokości (z drabin, ciągnika, niezabezpieczonych otworów) i upadku na nierównym

podłożu (śliskie, nieutwardzone podwórze, progi w drzwiach, bałagan w obejściu),
– uderzeń, pogryzień, przygnieceń przez zwierzęta,
– pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyn.

Wzy wa nie po mo cy

Zapamiętaj numery telefonów alarmowych:

Wzy wa nie ka ret ki po go to wia

Je śli w Two jej obec no ści zda rzy się wy pa dek, pa mię taj, aby jak naj szyb ciej we zwać fa cho wą po moc
me dycz ną. Wzy wa jąc po go to wie ra tun ko we, na le ży po dać krót kie i kon kret ne in for ma cje o sześciu
szcze gó łach wy pad ku:

1. GDZIE ZDAR ZE NIE MIA ŁO MIEJ SCE – po daj do kład ny ad res, pod któ rym do szło do wy pad ku oraz
wska zów ki, jak do nie go do je chać.

2. CO SIĘ WY DAR ZY ŁO – po daj ro dzaj wy pad ku, np. zra nie nie pi lar ką, upa dek z dra bi ny itp.

3. ILE JEST OFIAR WY PAD KU – po wia dom rów nież, czy są to do ro śli, czy dzie ci, po daj ich to żsa mość,
je śli ją znasz.

4. JA KI JEST STAN PO SZ KO DO WA NYCH – czy są przy tom ni, czy od dy cha ją, czy ma ją krwo to ki lub
roz le głe ob ra że nia.

5. CZY ZO STA ŁA UDZIE LO NA PIERWS ZA PO MOC – je śli tak, to ja ka. Po wiedz rów nież, ja ki czas upły -
nął od zda rze nia lub od chwi li two je go przy by cia.

6. KTO WZY WA PO MOC – przed staw się z imie nia i na zwi ska oraz ko niecz nie po daj swój nu mer te le -
fo nu.

999 – pogotowie ratunkowe
998 – straż pożarna
997 – policja
112 – międzynarodowy numer alarmowy


