
CHROŃ  DZIECKO
w gospodarstwie rolnym

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych,  
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,  
których nie wolno  powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Egzemplarz bezpłatny

Szanowni  Rolnicy!
Latem dzieci nie uczestniczą w zajęciach szkolnych i chętnie pomagają 

rodzicom w pracach gospodarskich. Często nie zdają sobie jednak sprawy z jakim 
zagrożeniem dla ich zdrowia i życia może się wiązać taka pomoc. W budowaniu 
świadomości bezpieczeństwa przy pracach rolnych olbrzymią rolę odgrywają wiedza  
i doświadczenie rodziców, od których dzieci czerpią wzorce właściwego 
postępowania. Dotyczy to nie tylko zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie, lecz także 
kształtowania postaw młodego pokolenia. 

Zwracam się do Państwa z apelem o odpowiednie planowanie i nadzorowanie 
zadań powierzanych dzieciom, ale przede wszystkim o zezwalanie im wyłącznie na 
takie obowiązki, które nie przekraczają ich możliwości, wynikających z młodego 
wieku. Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo najmłodszych, proszę również  
o zachowanie równowagi między dopuszczeniem ich do lekkich prac pomocniczych 
a zapewnieniem odpowiedniego odpoczynku i czasu na beztroską zabawę. 
Pamiętajmy, by mimo zmęczenia i pośpiechu poświęcić naszym dzieciom należytą 
uwagę i troskę. Brak nadzoru nad dziećmi w środowisku rolniczym zarówno podczas 
pracy, jak i zabawy, często prowadzi do wypadku, kalectwa, a nawet śmierci. 

Najmłodsi – jako najbardziej bezbronni i najmniej doświadczeni, często stają się 
ofiarami nierozważnego postępowania dorosłych, a jego skutki są niejednokrotnie 
bardzo dramatyczne. Dlatego zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci poprzez: 
nieangażowanie ich do prac niebezpiecznych i wzbronionych, zabezpieczenie miejsc 
stwarzających zagrożenie w gospodarstwie, takich jak studzienki, szamba, zbiorniki 
na wodę, magazyny środków chemicznych i strefy pracy urządzeń rolniczych. Miejmy 
na względzie również to, że najcięższe czynności – przy obsłudze zwierząt i maszyn  
– powinny wykonywać tylko silne i pełnoletnie osoby.

Dbajmy o bezpieczeństwo dzieci!

Zachęcam do skorzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych Państwowej 
Inspekcji Pracy, w których znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki dotyczące 
organizacji bezpiecznego przebywania dzieci w gospodarstwach rolnych.

Katarzyna Łażewska-Hrycko

Główny Inspektor Pracy 



I.  OBSŁUGA  CIĄGNIKÓW  ORAZ  MASZYN  ROLNICZYCH,  
W  TYM  SPRZĘGANIE  ORAZ  AGREGOWANIE

1. Zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciągnikami rolniczymi i samobieżnymi 
maszynami rolniczymi oraz wózkami transportowymi i ładowaczami. 

2. Niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefie pracy maszyn i pojazdów rolniczych.

3. Nie wolno angażować dzieci do pomocy przy sprzęganiu oraz dopuszczać do ich przebywa-
nia pomiędzy ciągnikiem a sprzęganą maszyną. 

4. Niebezpieczne dla dzieci są prace związane z obsługą maszyn stacjonarnych znajdujących 
się w gospodarstwie, zwłaszcza takich jak: sieczkarnie, śrutowniki, gniotowniki, mieszal-
niki, rozdrabniacze, dmuchawy, przenośniki ślimakowe i taśmowe.

II.  PRACE  ZWIĄZANE  Z  POZYSKIWANIEM   
I  OBRÓBKĄ  DREWNA

1. Dzieciom nie wolno uczestniczyć w przerzynaniu drewna pilarką tarczową, (tzw. krajzegą 
lub cyrkularką) – jedną z najniebezpieczniejszych maszyn w gospodarstwie.

2. Dzieci należy wykluczyć z udziału w czynnościach pomocniczych, związanych ze ścinką  
i rąbaniem drewna. 

III.  OBSŁUGA  ZWIERZĄT  GOSPODARSKICH

1. Obsługa zwierząt o dużej masie ciała, jak: bydło, trzoda chlewna, szczególnie samców 
rozpłodowych, a także samic karmiących, powinna być dokonywana przez doświadczone  
i zdrowe dorosłe osoby, najlepiej przez silnych mężczyzn.

2. Do czynności niebezpiecznych dla najmłodszych należą: załadunek i rozładunek zwierząt, 
a także prace przy uboju i rozbiorze zwierząt.

IV.  PRACE  Z  WYKORZYSTANIEM  SUBSTANCJI  CHEMICZNYCH,  
NAWOZÓW  MINERALNYCH  I  ROZPUSZCZALNIKÓW

1. Należy chronić dzieci przed dostępem do substancji chemicznych stosowanych w gospo-
darstwie, w tym przede wszystkim do substancji żrących, paliw, chemicznych środków 
ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego).

2. Nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem rozpuszczalników organicznych, ani nara-
żać ich na kontakt z tymi substancjami. 

V.  PRACE  GROŻĄCE  CIĘŻKIMI  POPARZENIAMI  I  POŻAREM

Dzieci nie wolno angażować do rozpalania ognia w paleniskach.

VI.  PRACE  W  ZAMKNIĘTYCH  ZBIORNIKACH

Prace w silosach i zamkniętych zbiornikach, a także opróżnianie zbiorników oraz szamb, 
wywóz gnojówki i gnojowicy, to czynności szczególnie niebezpieczne – nigdy nie po-
winny uczestniczyć w nich dzieci.

VII.  PRACE  NA  WYSOKOŚCI

Wszelkie prace na wysokości, np. na: pomostach, drabinach, drzewach, dachach powin-
ny być wzbronione dzieciom z uwagi na zagrożenie upadkiem.

VIII.  PRACE  W  SZKODLIWYCH  WARUNKACH,  
W  TYM  W  HAŁASIE,  ZAPYLENIU, W  OBECNOŚCI  PROMIENIOWANIA   

I  ATMOSFERZE  GAZOWEJ

Dzieci nie mogą przebywać w środowisku o dużym natężeniu hałasu, w pomieszcze-
niach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego, wykonywać czynności narażających 
je na kontakt z czynnikami biologicznymi (bakteriami, roztoczami, pasożytami zwie-
rzęcymi, grzybami). Zagrożeniem są też gazy spawalnicze i związane ze spawaniem 
promieniowanie. 

IX.  PRACE  ZWIĄZANE  Z  DŹWIGANIEM  I  PRZENOSZENIEM

Dzieci nie powinny wykonywać prac wymuszających długotrwałe przyjmowanie  
nienaturalnej pozycji ciała i dźwigać ciężkich przedmiotów.
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Sprawdź,  czy  Twoje  gospodarstwo  rolne  
jest  bezpieczne!

www.bhpwrolnictwie.pl

Wykaz jest rezultatem prac Komisji Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie, został przygotowany
w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


