
Zbigniew Serwański

Pracuj bezpiecznie
poradnik dla rolników

Państwowa Inspekcja Pracy



Wydawca: Główny Inspektorat Pracy
Publikacja przygotowana przez Departament Prewencji i Promocji GIP

Adres: ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

Wydanie czwarte poprawione 2009 r.

Aktualizacja: Jakub Chojnicki 

© Państwowa Inspekcja Pracy



Pra ca rol ni ka jest cię żka i nie bez piecz na. Miej scem pra cy jest za gro -

da, obej ście, bu dyn ki in wen tar skie, upra wia ne po le. Rol nik mu si 

wy ko ny wać pra ce sto lar skie, być z ko niecz no ści me cha ni kiem i elek -

try kiem. Czę sto nie bez piecz ny oka zu je się trans port po dro gach 

pu blicz nych i prze wo że nie ze bra nych plo nów.

Se zo no wość prac w po lu i zmia ny po go dy po wo du ją ko niecz ność

dłu ższej pra cy w cią gu dnia, na wet kil ka na ście go dzin na do bę. Nie -

raz to wa rzy szy jej po śpiech, któ ry po łą czo ny ze zmę cze niem i bra -

kiem od po czyn ku mo że po wo do wać nie bez piecz ne sy tu acje.

W go spo dar stwie uży wa ne są ró żne ma szy ny i na rzę dzia, któ re nie

za wsze są w peł ni spraw ne tech nicz nie i wła ści wie wy po sa żo ne,

przede wszyst kim w osło ny czę ści ru cho mych. Zda rza się, że ma szy -

ny ob słu gu ją oso by do te go nie przy go to wa ne, nie świa do me za gro -

żeń, nie raz na wet dzie ci.

Wy pad ki w rol nic twie zda rza ją się zbyt czę sto. Ule ga im dwa ra zy

wię cej rol ni ków niż lu dzi pra cu ją cych w in nych za wo dach. Skut kiem

jest za zwy czaj ka lec two lub śmierć.

Mo żesz się przed tym uchro nić. Pa mię taj, że wie le za le ży od Cie bie.

Zmniej sze nie ry zy ka wy pad ku to przede wszyst kim spra wa Two jej

wie dzy, wy obraź ni, ostro żno ści i sto so wa nia się do za sad bez piecz -

nej pra cy.
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Co czwarty wy pa dek w rol nic twie,
to upa dek na po dwó rzu w ob rę -
bie obej ścia. 

Przy czy ną upad ku mo że być nie -
utwar dzo na, nie rów na i dziu ra wa po -
wierzch nia po dwó rza, szcze gól nie śli -
ska w trak cie desz czu lub nie od śnie żo -
na zi mą. Upad ko wi sprzy ja uży wa nie
nie od po wied nie go obu wia i brak dba-
ło ści o po rzą dek w obej ściu – po roz -
rzu ca ne przed mio ty i ma te ria ły, prze -
wo dy i dru ty przy sy pa ne sło mą itp. 

Aby zmniej szyć ry zy ko nie bez piecz -
ne go upad ku na wła snym po dwó rzu
wy star czy pod jąć ma ło kosz tow ne
dzia ła nia:
● wy rów nać i w mia rę moż li wo ści u-
twar dzić na wierzch nię pla ców i przejść,
● usu nąć wy sta ją ce przed mio ty i nie -
rów no ści, któ re zwłasz cza przy kry te
śnie giem mo gą być nie wi docz ne,
● oświe tlić po dwó rza i chod ni ki,

● zi mą li kwi do wać śli skość na wierzch -
ni przejść ko mu ni ka cyj nych przez usu -
wa nie śnie gu, po sy py wa nie ob lo dzeń
pia skiem, po pio łem lub tro ci na mi.

Po nad po ło wa wy pad ków na te re nie
obej ścia zda rza się pod czas prze no sze -
nia róż nych ma te ria łów uży wa nych
w go spo dar stwie. Prze no sząc ła dun ki,
na le ży do sto so wać ich cię żar do wła -
snych moż li wo ści. Pod no sze nie i prze -

Wy pad ki w ob rę bie obej ścia

Do pusz czal ny cię żar prze no szo -
ny jed no ra zo wo dla do ro słe go
mę żczy zny wy no si 50 kg, dla ko -
bie ty zaś – 20 kg, a dla ko bie ty
w cią ży lub w okre sie kar mie nia
pier sią – 5 kg. Chłop cy i dziew -
czę ta do 15 ro ku ży cia nie po -
win ni prze no sić wię cej niż od po -
wied nio: 20 i 14 kg.

Tu nie trud no o upa dek!
So lid na i do brze za mo co wa na
po kry wa za po bie gnie wpad nię -
ciu do szam ba
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miesz cza nie nad mier nych cię ża rów
mo że pro wa dzić do po waż nych scho -
rzeń i trwa łych uszko dzeń ukła du kost -
no-szkie le to we go.

Szcze gól nie czę sto zda rza ją się po -
tknię cia o wy so kie pro gi w wej ściach
do bu dyn ków in wen tar skich oraz
upad ki ze schod ków do ka bi ny cią gni -

ka, któ re bę dąc w złym sta nie tech nicz -
nym czę sto są do dat ko wo ob le pio ne
reszt ka mi bło ta i ro ślin. 

Co trze ci wy pa dek zda rza się na sku -
tek upad ku osób ze stry chów, pod da -
szy sto dół i in nych bu dyn ków go spo -
dar czych pod czas ukła da nia lub zrzu -
ca nia pasz ob ję to ścio wych i sło my
przez nie za bez pie czo ne otwo ry zrzu to -
we w stro pach i ścia nach budynków.
Upa dek ze stry chu lub pod da sza naj -

czę ściej koń czy się cięż ki mi
ob ra że nia mi cia ła, a na wet
śmier cią po szko do wa nych.

Co ro ku zda rza ją się tak że
tra gicz ne w skut kach wpad -
nię cia – zwłasz cza dzie ci –
do nie za bez pie czo nych do-
łów i od kry tych stu dzie nek
ście ko wych, szamb, zbior ni -
ków gno jo wi cy.

Niewiel kim na kła dem kosz -
tów za bez pie czo no otwór
na pod da szu sto do ły

Ob cią że nia krę go słu pa przy pra wi -
dło wym i nie pra wi dło wym pod no -
sze niu cię ża rów 

Zbyt wy so ki próg 
we wro tach obory. O ten próg 
po tknę ła się 42-let nia rol nicz ka, 
ła miąc no gę.



Przy czy ną 5% wy pad ków w go -
spo dar stwie są upad ki ze scho -
dów i dra bin. Wie le z nich koń czy
się cię żki mi ura za mi koń czyn, krę -
go słu pa, czasz ki, czę sto – trwa łym
ka lec twem. 

Przy czy na mi tych wy pad ków są:

■ zły stan tech nicz ny scho dów, brak
po rę czy, nie do sta tecz ne oświe tle nie
klatek scho do wych we wnątrz bu -
dyn ków,
■ zły stan tech nicz ny dra bin, naj czę -
ściej wy ko na nych we wła snym za kre -
sie, czę sto ma ło wy trzy ma łych, ze
szcze bla mi przy bi ty mi do pro wad nic,
■ nie wła ści we usta wia nie dra bin.

Aby użyt ko wa nie dra bin nie za -
gra ża ło Two je mu zdro wiu i ży ciu,
na le ży:

■ zli kwi do wać uszko dzo ne, wa dli we
i ma ło wy trzy ma łe dra bi ny wy ko na ne
we wła snym za kre sie z roz cię tych
na pół żer dzi, 

■ nie ma lo wać drew nia nych dra bin
far bą kry ją cą; ta ka far ba za kry wa
ewen tu al ne uszko dze nia dra bi ny,
■ do pil no wać, aby dra bi na roz staw na
by ła za bez pie czo na przed roz su nię -
ciem się lin ką lub łań cu chem,
■ wcho dzić i scho dzić po dra bi nie
zawsze twa rzą do szcze bli,
■ nie sta wiać dra biny na nie rów-
nym pod ło żu al bo na prze ciw drzwi
i wrót, któ re ktoś nie ocze ki wa nie mo -
że otworzyć!
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Bez piecz ne scho dy i dra bi ny

Scho dy nie mu szą być nie bez -
piecz ne. Na le ży tyl ko na pra -
wić uszko dzo ne stop nie oraz
usta wić ba rier ki wzdłuż cią gu
scho dów i na po de ście.

Scho dy na pod da sze bez ba rier ki
i ba lu stra dy na po de ście gro żą po -
wa żnym upad kiem To bie i Two jej
ro dzi nie!
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Przed upad kiem ze stry chu lub
pod da sza uchro ni Cie bie od po -
wied nie za bez pie cze nie otwo -
rów zrzu to wych.

Tak po win no wy glą dać bez piecz ne 
wej ście na strych sto do ły.

Za bez pie cze nie otwo ru w stro pie 
bu dyn ku.

Nigdy nie
używaj
takiej
drabiny!

Taka drabina jest niedroga 
i bezpieczna



Pi lar ki po wo du ją pra wie po ło wę
wszyst kich wy pad ków z uży ciem
ma szyn i urzą dzeń rol ni czych.

Więk szość pi la rek tarczowych uży -
wa nych przez rol ni ków, to pi lar ki zbu -
do wa ne do mo wym spo so bem z do -
stęp nych czę ści (nie za wsze w do brym
sta nie technicznym) i sil ni ka elek trycz -
ne go z in nych ma szyn. Re gu łą jest
brak osłon tar czy pi ły, kli na roz sz cze -
pia ją ce go, osło ny na pę du i wy łącz ni -
ka awa ryj ne go.

Więk szość wy pad ków zda rza się
pod czas cię cia drew na na opał, czy li
cię cia po przecz ne go; są to ska le cze nia
rąk lub dło ni, nie rzad ko pro wa dzą ce
do am pu ta cji pal ców. Wy pad ki pod -
czas wzdłuż nej prze rzyn ki dłu życ i tar -
ci cy zda rza ją się rza dziej, ale obok
ura zów rąk po wo du ją ob ra że nia cia-
ła na sku tek od rzu tu prze rzy na ne go
drew na.

Nie zbęd ne za bez pie cze nia każ dej pi -
lar ki tar czo wej:
■ osło na ele men tów prze ka zu ją cych
na pęd z sil ni ka,
■ kap tur ochron ny gór nej czę ści pi ły,
■ osło na dol nej czę ści pi ły tar czo wej,
■ klin roz sz cze pia ją cy.

Aby bez piecz nie użyt ko wać pi lar kę
tar czo wą, na le ży wy po sa żyć ją w urzą -
dze nia ochron ne oraz uży wać nie znisz -
czo nej i do brze osa dzo nej tar czy pi ły.

Przed każ dym uru cho mie niem pi lar -
ki tar czo wej na le ży skon tro lo wać stan
tech nicz ny ca łe go urzą dze nia oraz
spraw ność in sta la cji elek trycz nej.
Przy prze ci na niu wzdłuż nym bez -
względ nie sto suj klin roz sz cze pia ją cy,
pro wad ni cę i drew nia ny po py chacz; ni -
gdy nie stój na li nii ewen tu al ne go od -
rzu tu prze ci na ne go drew na. Pa mię taj,
że nie wol no usu wać od pa dów ze sto -
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Pi lar ki tar czo we i łań cu cho we

Nie pra cuj na pi lar ce z nad -
mier nie wy ro bio ną szcze li ną
przy pi le, z pi łą usta wio ną nie -
cen trycz nie oraz z uszko dzo -
ny mi zę ba mi i tar czą pi ły.

Wła sno ręcz nie wy ko na ne za bez pie -
cze nia tej pi ły do wzdłu żne go cię cia
drew na spra wia ją, że TA KA PI ŁA
JEST BEZ PIECZ NA



łu pi lar ki, gdy jest włą czo na. Dbaj o po -
rzą dek na sta no wi sku pra cy, w szcze -
gól no ści usu waj od pa dy ze sto łu wyłą-
czonej pi lar ki oraz na bie żą co uprzą taj
ma te riał drzew ny. Przy stę pu jąc do
dłuż szej pra cy, trze ba ochra niać wzrok
i słuch – na le ży uży wać oku la rów
ochron nych i ochron ni ków słu chu.

Pi lar ki łań cu cho we w od róż nie niu
od tar czo wych uży wa ne są przede
wszyst kim przez ro bot ni ków le śnych
przy po zy ski wa niu drew na. Za trud nio -
ny do pra cy w le sie ope ra tor pi lar ki
mu si od być szko le nie i uzy skać upraw -
nie nia. Jed nak co raz czę ściej pi lar ką
łań cu cho wą po słu gu je się rów nież wie -
lu rol ni ków, nie po sia da ją cych ta kich
upraw nień, któ re np. przy po zy ski wa -
niu drew na na wła sne po trze by nie są
wy ma ga ne.
■ Aby bez piecz nie użyt ko wać pi lar kę
łań cu cho wą, na le ży przed przy stą pie -
niem do pra cy spraw dzić jej stan tech -
nicz ny:
– na pię cie, na ostrze nie i smarowanie

łań cu cha tną ce go,
– stan pro wad ni cy i jej koń ców ki –

czy nie są po pę ka ne,
– pra wi dło we re ago wa nie pi lar ki na

zwięk sza nie i zmniej sza nie ob ro tów
(„ga zu”) oraz czy pod czas bie gu ja -
ło we go pi ła nie jest w ru chu,

– spraw ność ha mul ca bez pie czeń stwa.
■ Nie wolno uru cha miać pi lar ki bez za -
mon to wa ne go urzą dze nia tną ce go
(pro wad ni cy i łań cu cha) oraz osło ny
sprzę gła.
■ Podczas ścinki drzewa i przerzynki
drewna na le ży roz po czy nać cię cie
od przy ło że nia pięt ki pi lar ki do ści na -
ne go lub prze rzy na ne go drze wa, uni -

ka jąc cię cia koń ców ką pro wad ni cy
(nastąpi niebezpieczne odbicie).
■ Przy ścin ce drze wa trze ba uni kać
cię cia gór ną płasz czy zną pro wad ni cy
– nie prze ci nać za wia sy (nie do pi łu) ści -
na ne go drze wa.

■ W mo men cie roz po czę cia upa da nia
drze wa trze ba od da lić się na bez -
piecz ną od le głość od drze wa (ok. 5
m), by nie zo stać ude rzo nym od bi tym
od zie mi od ziom kiem.
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Gdy pra cu jesz pi łą łań cu cho wą,
dla Two je go bez pie czeń stwa
po wi nien Ci ktoś to wa rzy szyć.
Pa mię taj jed nak, aby w stre fie
za gro że nia upad kiem ści na ne -
go drze wa nie prze by wa ły oso -
by po stron ne. Stre fa za gro że -
nia obej mu je ob szar o pro mie -
niu przy naj mniej dwu krot nej
wy so ko ści ści na ne go drze wa.

strefa
zagrożona
odbiciem

Wi dok wła ści wie wy po sa żo nej 
pi lar ki.



Śmier tel ne po ra że nia prą dem elek -
trycz nym zda rza ją się na wsi dwu -
krot nie czę ściej niż w mie ście. Jed -
ną z przy czyn jest zły stan tech nicz -
ny in sta la cji elek trycz nej i trud niej -
sze wa run ki jej eks plo ata cji (wil -
goć, kon takt z ko ro du ją cy mi czyn -
ni ka mi che micz ny mi itp.) 

Obo ry, chlew nie, kur ni ki, pie czar kar -
nie, szklar nie – to czę sto po miesz cze -
nia cia sne i wil got ne, o mo krej, prze -
wo dzą cej prąd pod ło dze (np. be to no -
wej), z od sło nię ty mi ele men ta mi me ta -
lo wych kon struk cji i in sta la cji. Za gro że -
nie po tę gu je ro dzaj sto so wa ne go za -
bez pie cze nia, ja kim naj czę ściej jest
bez piecz nik to pi ko wy, tzw. ko rek.
Obec ność wil go ci, amo nia ku lub siar -
ko wo do ru w po wie trzu szko dli wie od -
dzia łu je na izo la cję in sta la cji oraz przy -

śpie sza ko ro zję sty ków
i prze wo dów elek trycz -
nych. W efek cie czę sto
do cho dzi do „prze pa la -
nia się” bez piecz ników.

Je śli chcesz bez piecz -
nie eks plo ato wać in sta -
la cje i urzą dze nia elek -
trycz ne:
● nie do ty kaj, zwłasz -
cza mo kry mi lub ska -
le czo ny mi dłoń mi, ja -
kich kol wiek czę ści urzą-

dzeń elek trycz nych bę dą cych lub mo -
gą cych być pod na pię ciem;
● każ do ra zo wo przed uży ciem elek -
tro na rzę dzi sprawdź stan ich obu do -
wy, izo la cji prze wo dów za si la ją cych,
wty czek i gniazd wty ko wych;
● pod czas prac z uży ciem elek tro na -
rzę dzi uni kaj klę ka nia na prze wo dzą -
cym pod ło żu (zie mi, be to nie), nie opie -
raj się o uzie mio ne me ta lo we przed -
mio ty (kon struk cje, ru ry wo do cią go -
we, cen tral ne go ogrze wa nia itp.);

● nie do ty kaj jed no cze śnie jed ną rę ką
urzą dzeń elek trycz nych, na wet peł no -
spraw nych, a dru gą rę ką – uzie mio -
nych przed mio tów i kon struk cji;
● przy włą cza niu do za si la nia od bior -
ni ków elek trycz nych pa mię taj, aby
wtycz ka prze wo du przy łą cze nio we go
by ła od po wied nia do gniaz da wty ko -
we go. Pod łą cza nie do za si la nia sil ni -
ków i in nych od bior ni ków elek trycz -
nych za po śred nic twem go łych żył lub
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Po ra że nia prą dem elek trycz nym

Po prze pa le niu się (za dzia ła -
niu) bez piecz ni ka to pi ko we go,
na le ży bez względ nie wy mie -
nić go na no wy, o ta kiej sa mej
war to ści zna mio no wej. Za bro -
nio ne jest „wa to wa nie”, czy li
na pra wa bez piecz ni ka za po -
mo cą dru tu!

Ta ki bez piecz nik mo że być 
przy czy ną groź ne go po ża ru!



„pod bez piecz nik” – to śmier tel ne
nie bez pie czeń stwo;
● uni kaj pod łą cza nia ma szyn i urzą -
dzeń do za si la nia za po śred nic twem
prze dłu ża czy le żą cych na zie mi,
zwłasz cza na dro gach ko mu ni ka cyj -
nych – ła two wte dy uszko dzić izo la cję

prze wo dów za si la ją cych, szcze gól nie
je że li są nie wi docz ne (za sy pa ne sło -
mą, sia nem czy tro ci na mi).

We zwij elek try ka, gdy:

● bez piecz ni ki się prze pa la ją (lub wy -
łącz nik nad mia ro wo prą do wy wy łą cza
ob wód), a nie mo żesz sam usta lić te go
przy czy ny,
● obu do wa urzą dze nia elek trycz ne go
jest pod na pię ciem („ko pie” przy do -
tknię ciu lub nad mier nie się na grze wa),
● sil nik elek trycz ny po włą cze niu bu -
czy, ale nie ru sza lub zbyt wol no na bie -
ra pręd ko ści ob ro to wej (je śli upew ni łeś
się, że nie jest on zbyt prze cią żo ny),
● we wszyst kich przy pad kach, gdy
nie masz pew no ści, czy uda Ci się sa -
mo dziel nie usu nąć uster kę.
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Na pra wia ne urzą dze nia odłącz od za si la nia
wy łącz ni kiem oraz wy łącz ob wód za si la ją cy
urzą dze nie wy łącz ni kiem nad mia ro wo prą do -
wym na ta bli cy licz ni ko wej (lub przez wy krę -
ce nie bez piecz ni ka to pi ko we go w star szym ty -
pie ta bli cy licz ni ko wej).

CHROŃ  DZIE CI   
PRZED  PO RA ŻE NIEM  

PRĄ DEM! 

Nie po zwa laj prze by wać dzie -
ciom w po bli żu urzą dzeń pod
na pię ciem. Nie do pusz czaj, by
wspi na ły się na słu py elek trycz -
ne. Gniaz da wtycz ko we, z któ -
rych nie ko rzy stasz, za ślep od -
po wied ni mi za tycz ka mi.



Pra wie co dru gi wy pa dek śmier -
tel ny w trak cie prac rol nych ma
zwią zek z eks plo ata cją ma szyn
i urzą dzeń rol ni czych.

Przy czy ną więk szo ści z nich jest:
■ brak od po wied nich kwa li fi ka cji i wie -
dzy o za gro że niach osób ob słu gu ją cych
ma szy ny,
■ nie prze czy ta nie in struk cji ob słu gi
za ku pio nej ma szy ny lub urzą dze nia
i nie sto so wa nie za sad bez piecz nej ich
obsłu gi,
■ na pra wa ma szyn i urzą dzeń bez
wcze śniej sze go wy łą cze nia na pę du.

Aby pra ca z ma szy na mi rol ni czy mi
by ła bez piecz na: 

■ przed pierw szym uru cho mie niem
ma szy ny do kład nie za po znaj się z in -
struk cją ob słu gi, w szcze gól no ści
z roz dzia ła mi do ty czą cy mi bu do wy
i funk cjo no wa nia ma szy ny oraz bez -
piecz nej jej eks plo ata cji,
■ pod czas użyt ko wa nia ma szy ny, ob -
słu gi tech nicz nej i kon ser wa cji ści śle
sto suj się do za sad bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy, a tak że prze strze gaj
wska zań i sto suj się do tre ści sym -
bo li ostrze gaw czych umiesz cza nych
na cią gni kach i ma szy nach,
■ użyt kuj ma szy nę zgod nie z jej prze -
zna cze niem, 
■ ka żdo ra zo wo przed uru cho mie niem
ma szy ny skon tro luj spraw ność de cy -
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Maszyny rolnicze

Ta pra sa nie po sia da żad nych osłon me cha ni zmów ru cho mych i osło ny wa -
łu… W do dat ku przy pra cy po ma ga dziec ko… RY ZY KO WY PAD KU JEST 
TU TAJ BAR DZO WY SO KIE!



du ją cych o bez pie czeń stwie ob słu gi
ele men tów i pod ze spo łów, w szcze -
gól no ści: wszel kich pęd ni i prze kład ni
pa so wych oraz łań cu cho wych, prze -
kład ni kół zę ba tych, koń có wek wa łów,
czo pów, sprzę gieł oraz ostrych, wy sta -
ją cych czę ści,
■ pod czas prze jaz dów po dro gach
przestrze gaj prze pi sów o ru chu dro -
go wym,
■ dbaj, aby wszyst kie ory gi nal ne osło -
ny za bez pie cza ją ce by ły za mon to wa -
ne, a uszko dzo ne lub bra ku ją ce za -
stąp no wy mi,
■ czyn no ści kon ser wa cyj ne i ob słu gi
tech nicz nej wy ko nuj wy łącz nie wtedy,
kie dy ma szy na jest unie ru cho mio na
i za bez pie czo na przed przy pad ko wym
prze to cze niem lub uru cho mie niem.

Urzą dze nia mi ochron ny mi ma szyn
są osło ny z bla chy sta lo wej, two rzy wa

czy siat ki me ta lo wej, ogra ni cza ją ce kon-
takt z nie bez piecz ny mi czę ścia mi. Osło -
nię te po win ny być przede wszyst kim:
■ ele men ty na pę do we – ko ła i pa sy

na pę do we, prze kład nie zę ba te,
łań cu chy, wa ły na pę do we, prze gu -
by i koń ców ki wa łów, 

■ czę ści ostre i wy sta ją ce po za ob rys
ma szy ny, 

■ no że i bi ja ki roz drab nia czy na sion, 
■ ele men ty tną ce ma szyn żniw nych

(pod czas przerw w pra cy urzą -
dze nia), 

■ pi ły tar czo we pi la rek do drew na. 
Ro lę ochron ną w ma szy nach speł -

nia ją rów nież po daj ni ki i po py cha cze,
np. w siecz kar niach, roz drab nia czach
do przy go to wy wa nia pasz, ob ra biar -
kach do drew na, a ta kże drew nia ne ło -
pat ki do prze gar nia nia na sion w skrzy -
niach siew ni ko wych.

Osło nę wa łu prze ka za nia mo cy
od cią gni ka do na pę dza nej ma szy ny
na le ży ko niecz nie chro nić przed uszko -
dze niem. Nie wy ko nuj ostrych skrę tów
na uwro ciach i ostro żnie zdej muj i za -
kła daj osło nę na wał. Pa mię taj o łań -
cusz kach za po bie ga ją cych ob ra ca niu
się osło ny na wa le.
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WY ŁĄCZ NA PĘD przed roz po czę ciem
ja kiej kol wiek na pra wy, czy re gu la cji
ma szy ny!

Jeden z tra gicz nych przy kła dów
skut ków bra ku wy ma ga nych osłon.
Z po wo du zde mon to wa nej osło ny
sprzę gła prze cią że nio we go, rol nik
zo stał po chwy co ny przez za wlecz -
kę sprzę gła pod czas ma ni pu la cji
pod ra mą. W wy ni ku od nie sio nych
ob ra żeń rol nik zmarł.



Cią gni ki na le żą do naj waż niej szych
ma szyn w go spo dar stwie rol nym.
Słu żą ja ko no śnik i źró dło na pę du
na rzę dzi i ma szyn za wie sza nych
oraz do cze pia nych do nich, a w po -
łą cze niu z przy cze pą – ja ko pod sta -
wo wy śro dek trans por tu płodów
rolnych. 

Aby pod czas eks plo ata cji cią gni ka
nie na ra żać sie bie i in nych, na le ży prze -
strze gać kil ku pod sta wo wych za le ceń
bez pie czeń stwa:
■ cią gni kiem mo że kie ro wać tyl ko
oso ba po sia da ją ca pra wo jaz dy od po -
wied niej ka te go rii – „B”, „C” i „C1”,
„D” i „D1” lub „T”. By kie ro wać cią -
gni kiem z przy cze pą (przy cze pa mi)

ko niecz ne jest po sia da nie po wy ższych
upraw nień + upraw nie nie „E” lub pra -
wo jaz dy kat. „T”. 
■ uru cho mie nie i kie ro wa nie cią gni -
kiem do pusz czal ne jest wy łącz nie ze
sta no wi ska kie row cy,
■ w cza sie pra cy cią gni ka nikt oprócz
kie row cy nie ma pra wa znaj do wać się
na nim,
■ przed ru sze niem z miej sca na le ży
upew nić się, czy w po bli żu cią gni ka
nie znaj du ją się oso by po stron ne,
zwłasz cza ba wią ce się dzie ci, oraz za -
sy gna li zo wać sy gna łem dźwię ko wym
za miar ru sze nia z miej sca,
■ w cza sie jaz dy pe da ły ha mul ców
po win ny być za wsze po łą czo ne ze so -
bą za pad ką, aby tyl ne ko ła ha mo wa ły
rów no cze śnie – ha mo wa nie jed nym
ko łem, po roz łą cze niu pe da łów, do -
pusz czal ne jest wy łącz nie pod czas wy -
ko ny wa nia na wro tów na po lu, pod -
czas jaz dy z ma łą pręd ko ścią,
■ przy zjeż dża niu z po chy ło ści po win -
ny być włą czo ne bieg i sprzę gło,
■ w cza sie po sto ju i prze rwy w pra cy
cią gni ka sil nik po wi nien być wy łą czo -
ny, na le ży też za wsze włą czyć ha mu -
lec po sto jo wy (ręcz ny) i wy jąć klu czyk
za pło no wy,
■ gdy wał od bio ru mo cy (WOM) jest
nie uży wa ny, po wi nien być wy łą czo ny,
a je go koń ców ka osło nię ta koł pa kiem. 

Dla wła sne go bez pie czeń stwa
za dbaj, aby Twój cią gnik był wy po -
sa żo ny w bez piecz ną ka bi nę lub ra -
mę bez pie czeń stwa, ga śni cę prosz -
ko wą, przy naj mniej 2-ki lo gra mo -
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Ciągniki w gospodarstwie

Spraw ny cią gnik za pew ni Ci szyb ką
i wy daj ną pra cę, a ka bi na za bez pie -
czy przed ha ła sem, py ła mi i środ ka mi
ochro ny ro ślin, a ta kże oca li ży cie
w ra zie wy wrot ki cią gni ka



wą, ap tecz kę pierw szej po mo cy.
Sys te ma tycz nie kon tro luj spraw -
ność ukła du kie row ni cze go i ha -
mul co we go, urzą dzeń za cze po wo -
−przy łą cze nio wych, in sta la cji elek -
trycz nej i ogu mie nia.

Za bro nio ne jest sto so wa nie przy
agre go wa niu ma szyn ele men tów za -
stęp czych w miej sce ty po wych za bez -
pie czeń jak: sworz nie, za wlecz ki, pier -
ście nie za bez pie cza ją ce. Za bro nio ne
jest uży wa nie bel ki za cze po wej bez za -
strza łów.

Nie sto so wa nie się do tych pro -
stych za sad mo że spo wo do wać
nie szczę śli wy wy pa dek.
■ Ho lo wa nie ma szyn i przy czep do -
pusz czal ne jest po bez po śred nim
sprzę gnię ciu z cią gni kiem lub – je że li
urzą dze nie ho lo wa ne nie jest przy sto -
so wa ne do do cze pia nia do cią gni ka
– za po śred nic twem po łą cze nia
sztyw ne go; sto so wa nie do te go lin
lub łań cu chów jest za bro nio ne.
■ Agre go wa nie na rzę dzi, ma szyn
i przy czep mo że od by wać się wy łącz -
nie w spo sób okre ślo ny in struk cją ob -
słu gi cią gni ka i ma szy ny agre go wa nej
do wła ści wych urzą dzeń za cze po wo -
-przy łą cze nio wych, tj. ukła du trzy -

punk to we go (TUZ), gór ne go i dol ne -
go za cze pu trans por to we go lub za -
cze pu rol ni cze go cią gni ka. 

Ma szy na mo że być łą czo na tyl ko
z cią gni kiem od po wied niej kla sy (mo -
cy), okre ślo nej w in struk cji ob słu gi ma -
szy ny. Na le ży za cho wać szcze gól ną

ostro żność przy sprzę ga niu cią gni ka
ze sprzę tem współ pra cu ją cym,
zwłasz cza gdy czyn ność ta wy ko ny -
wa na jest ze spo ło wo.
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Je śli Twój syn w cza sie jaz dy
spad nie z błot ni ka pod ko ło cią -
gni ka, to praw do po dob nie zgi -
nie… Za sta nów się czy war to!

BEZ WZGLĘD NIE 
ZA BRO NIO NE JEST:

■ wcho dzenie mię dzy cią gnik
a ma szy nę, za nim nie zo sta -
nie wy łą czo ny sil nik, wy ję ty
klu czyk ze sta cyj ki i za cią gnię -
ty ha mu lec po sto jo wy cią g-
ni ka,

■ co fa nie z ma szy ną w po ło że -
niu ro bo czym,

■ ste ro wa nie dźwi gnią pod no -
śni ka hy drau licz ne go cią gni ka
z ze wnątrz cią gni ka,

■ prze wo że nie osób na na rzę -
dziach, po mo stach, ele men -
tach ka ro se rii, dy sz lach itp.
pod czas prze jaz dów ro bo -
czych i trans por to wych,

■ wska ki wa nie na cią gnik oraz
opuszcza nie go w cza sie jaz dy.



Przed wy jaz dem ma szy ny na dro -
gę pu blicz ną na le ży spraw dzić jej
stan tech nicz ny z uwzględ nie niem
prze pi sów Ko dek su dro go we go. 

Przede wszyst kim waż ne jest spraw -
dze nie ukła du ha mul co we go, in sta la cji
elek trycz nej, ukła du oświe tle nia i sy -
gna li za cyj ne go, a w przy pad ku ze sta -
wu trans por to we go – tak że urzą dze ń
przy łą cze nio wych cią gni ka i przy cze py. 

Urzą dze nia przy łą cze nio we cią gni -
ka, np.: gór ny za czep trans por to wy
słu żą cy do ho lo wa nia przy czep dwu -
osio wych lub dol ny – do współ pra cy
z przy cze pa mi jed no osio wy mi i nie któ -

ry mi ma szy na mi za cze pia ny mi, mu szą
za pew nić bez piecz ne ho lo wa nie przy -
cze py (ma szy ny), przede wszyst kim
unie moż li wić sa mo czyn ne jej odłą cze -
nie się.

Świa tła i ha mul ce przy cze py lub ma -
szy ny bę dą dzia łać tyl ko wte dy, je że li
po łą czysz je z prze wo da mi in sta la cji
oświe tle nio wej i prze wo da mi ha mul -
co wy mi cią gni ka.

Ma szy ny sze ro kie na le ży przewozić
– je że li prze wi dział to pro du cent – w
specjalnym po ło że niu transportowym.
Na przy kład w opry ski wa czu po lo wym
bel ka po lo wa po win na być zło żo na
i za bez pie czo na sworz niem przed sa -
mo czyn nym otwo rze niem oraz opusz -
czo na w naj niż sze po ło że nie i opar ta
na pod po rach; do dat ko wo opry ski -
wacz po wi nien być pod pię ty lin ką
do za cze pu cią gni ka. Z ko lei w kom baj -
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Po dro gach pu blicz nych

ŁA DUN KI SYP KIE, np. zbo że al bo na -
wo zy mi ne ral ne lu zem, mo gą być
prze wo żo ne tyl ko w szczel nych
przy cze pach, do dat ko wo za bez pie -
czo ne plan de ka mi lub płach ta mi,
unie moż li wia ją cy mi roz sy py wa nie
się ła dun ku na dro dze.

ŁA DUN KI PRZE STRZEN NE, jak sło -
ma i sia no, po win ny być ukła da ne 
i prze wo żo ne na przy cze pie tak,
aby nie utrud nia ły kie ro wa nia po -
jaz dem, nie ogra ni cza ły wi docz no -
ści, nie za sła nia ły świa teł, urzą dzeń
sy gna li za cyj no -ostrze gaw czych
oraz ta blic re je stra cyj nych.

Ta ki „wy na la zek” nie po wi nien wy -
je żdżać na dro gę. Sta no wi za gro że -
nie dla Cie bie i in nych użyt kow ni -
ków dro gi!



nie zbo żo wym ze spół żniw ny (he der)
po wi nien być odłą czo ny od kom baj nu
i po za mo co wa niu prze wo żo ny na
wóz ku trans por to wym.

Prze pi sy ru chu dro go we go do pusz -
cza ją prze wo że nie na przy cze pach tyl -
ko osób za trud nio nych przy za ła dun ku
tych przy czep oraz do wo żo nych do
pra cy, np. w po lu.

Prze wóz ta ki mu si speł niać na stę pu -
ją ce wa run ki:
■ licz ba osób na przy cze pie nie mo że
być więk sza niż 5,
■ oso bom sto ją cym na przy cze pie na -
le ży za pew nić uchwy ty do trzy ma nia,
■ oso by te nie mo gą się znaj do wać

mię dzy prze wo żo nym ła dun kiem
a przed nią bur tą przy czepy,
■ pręd kość cią gni ka nie mo że prze -
kra czać 20 km/godz.
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Po łą cze nie z cią gni -
kiem pra sy kost ku ją -
cej i przy cze py z kost -
ka mi sło my w je den
ze staw trans por to wy
po wo du je brak kon -
tro li nad przy cze pą
i du że za gro że nie dla
in nych użyt kow ni ków
dro gi

UWA GA!

Nie wol no prze wo zić lu dzi
na przy cze pach za ła do wa -
nych sło mą lub sia nem!

Upa dek z ta kiej wy so ko ści nie dość
że mo że skoń czyć się zła ma nia mi,
to jesz cze mo że prze je chać Cię sa -
mo chód!



Pod sta wo we wio sen ne pra ce upra -
wo we to or ka, bro no wa nie i kul ty -
wa to ro wa nie oraz wa ło wa nie gle -
by. Przy pra cach tych sto su je się
wie le ty pów ma szyn: płu gi, płu go -
fre zar ki, gle bo gry zar ki, bro ny, wa -
ły i in ne. Co raz po wszech niej uży -
wa ne są ze sta wy upra wo we.

Aby bez piecz nie prze pro wa dzić
wio sen ne pra ce po lo we, na le ży prze -
strze gać kil ku pod sta wo wych za sad.
● Wszel kie na pra wy, czysz cze nie,
wy mia nę le mie szy i in nych na rzę dzi
ma szyn za wie sza nych do me cha nicz nej
upra wy gle by moż na wy ko ny wać wy -
łącz nie po odłą cze niu ma szy ny od na -
pę du, wy ga sze niu sil ni ka cią gni ka oraz
po opar ciu ma szy ny na zie mi lub – je -
że li sy tu acja te go wy ma ga – o moc ną
pod po rę. Nie wol no po prze stać
jedynie na unie sie niu ma szy ny si -
łow ni kiem hy drau licz nym!

● Pod czas za ła dun ku, roz ła dun ku
oraz roz sie wa nia py li stych na wo zów
mi ne ral nych oraz wap na na wo zo we go
na le ży sto so wać kom bi ne zon ochron -
ny, pół ma ski prze ciw py ło we oraz oku -
la ry ochron ne.
● Przy roz rzu ca niu obor ni ka za bro -
nio ne jest prze by wa nie na przy cze pie

roz rzut ni ka obor ni ka. Z uwa gi na moż -
li wą obec ność w roz rzu ca nym obor ni -

ku ka mie ni, ka wał ków me ta li
i po dob nych przed mio tów nie
wol no do pusz czać osób po stron -
nych na od le głość mniej szą niż
50 m z ty łu pra cu ją ce go roz -
rzut ni ka.

Pod czas eks plo ata cji siew -
ni ka zbo żo we go:
● przed za wie sze niem lub zdję -
ciem siew ni ka z trzy punk to we go
ukła du za wie sze nia cią gni ka, na -
le ży usta wić dźwi gnię pod no śni -
ka hy drau licz ne go w po ło że nie,
w któ rym wy klu czo ne jest nie za -
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Wio sen ne pra ce po lo we

TO JEST ZA BRO NIO NE:

● pra ca siew ni kiem na po chy -
ło ściach więk szych niż 12o,

● trans port siew ni ka z na peł -
nio ną ziar nem skrzy nią na -
sien ną oraz prze wo że nie na
niej lu dzi,

● prze gar nia nie rę ką na sion
w skrzy ni na sien nej.

Ze sta wy upra wo wo -siew ne
zmniej sza ją uciąż li wość 
pra cy i wy si łek rol ni ka.



mie rzo ne wy dźwi gnię cie lub
opusz cze nie ma szy ny,
● pod czas prze jaz dów trans -
por to wych z wy dźwi gnię tym
siew ni kiem dźwi gnia ste ro wa -
nia pod no śni ka hy drau licz ne go
mu si być za wsze za bez pie czo na
przed opusz cze niem,
● w cza sie wy sie wu na sion za -
pra wia nych na le ży ści śle prze -
strze gać za le ceń za miesz czo -
nych w in struk cji −ety kie cie na
opa ko wa niu oraz uży wać za le -
ca nej w tych in struk cjach odzie -
ży ochron nej i środ ków ochro ny
dróg od de cho wych, 
● prze gar nia nie ziar na w skrzy -
ni na sien nej siew ni ka od by wać
się mo że wy łącz nie za po mo cą
drew nia nej ło pat ki,
● przy agre go wa niu cięż szych
siew ni ków z cią gni ka mi o mo cy niż -
szej niż 60 KM na le ży do dat ko wo ob -
cią żać przed nią oś cią gni ka.

Pod czas eks plo ata cji sa dzar ki do
ziem nia ków:
● zbior nik sa dzar ki moż na na peł niać
sa dze nia ka mi przy wy łą czo nym sil ni ku
oraz cią gni ku za bez pie czo nym przed
sta cza niem się,

● przy pra cach na po chy ło ściach na -
le ży zmniej szyć pręd kość ro bo czą
i pra co wać z od po wied nio skró co ny -
mi cię gna mi pod no śni ka hy drau licz -
ne go, by wy eli mi no wać ko ły sa nie się
sa dzar ki,
● na czas prze jaz du po dro gach pu -
blicz nych na le ży zde mon to wać le wy
i pra wy kor pus ob sy pu ją cy.
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ZA BRO NIO NE CZYNNOŚCI:

● pra ca sa dzar ką bez osłon ze spo łu na pi na ją co -za sy po we go;

● zbli ża nie rąk do pra cu ją cych łań cu chów prze no śni ków ku beł ko -
wych w trak cie sa dze nia. Nie prze strze ga nie te go za le ce nia mo że
być przy czy ną trwa łych oka le czeń dło ni, gdy rę ka do sta nie się mię -
dzy czer pak lub ko ło i kap tur osłon;

● wcho dze nie pod czas na praw pod unie sio ną sa dzar kę, je że li nie jest
ona pod par ta i za bez pie czo na przed opad nię ciem.

Wi dok skrzy ni na ziar no w kom baj nie z frag -
men tem ko szu li na wi nię tej na prze no śnik
śli ma ko wy. Wła ści ciel ko szu li ręcz nie prze -
gar niał ziar no w skrzy ni przy włą czo nym na -
pę dzie. Za bro nio ne jest ope ro wa nie rę ko ma
w tej nie bez piecz nej stre fie!



Na stęp stwem kon tak tu ze środ ka -
mi ochro ny ro ślin mo gą być po wa -
żne po wi kła nia zdro wot ne. Aby
tak się nie sta ło, na le ży sto so wać
kil ka pod sta wo wych za sad bez -
piecz nej pra cy.

■ Wszel kie czyn no ści zwią za ne z uży -
ciem środ ków ochro ny ro ślin mo gą
wy ko ny wać wy łącz nie męż czyź ni –
peł no let ni i zdro wi; w żad nym przy -
pad ku nie wol no wy ko ny wać tych
prac ko bie tom i dzie ciom.
■ Do prac z uży ciem środ ków ochro -
ny ro ślin nie na le ży przy stę po wać
na czczo, a tak że na stęp ne go dnia
po spo ży ciu al ko ho lu. 
■ Spo ży wa nie al ko ho lu za bro nio ne
jest w cza sie wy ko ny wa nia za bie gów
ochro ny ro ślin oraz w dniu na stęp nym.
Lek ce wa że nie te go za le ce nia gro zi po -
waż ny mi po wi kła nia mi zdro wot ny mi.

■ Czyn no ści zwią za ne z przy go to wa -
niem cie czy ro bo czej oraz bez po śred -
nie za bie gi ochron ne na le ży wy ko ny -
wać w odzie ży ro bo czej – sto sow nej
do ro dza ju prac oraz wska zań in struk -
cji uży wa ne go środ ka. 

■ Pa mię taj, że każ da cho ro ba mo że
wzmoc nić ne ga tyw ne skut ki szko dli -
wo ści środ ków ochro ny ro ślin.
■ Ciecz do opry sków na le ży przy go -
to wy wać w od le gło ści mi ni mum 50 m
od stud ni i in nych ujęć wo dy pit nej.

Prze cho wy wa nie 
W go spo dar stwie nie ma po trze by

dłuż sze go ma ga zy no wa nia środ ków
ochro ny ro ślin. Lecz na wet kie dy prze -
cho wu je się je krót ko, ko niecz nie na -
le ży prze strze gać kil ku waż nych za sad,
z któ rych naj waż niej sza sta no wi, że:
środ ki ochro ny ro ślin na le ży prze cho -
wy wać w ory gi nal nych opa ko wa niach.

Po miesz cze nie, w ja kim środ ki te są
prze cho wy wa ne:
■ nie mo że znaj do wać się w bu dyn -
kach miesz kal nych, in wen tar skich
i spi chler zach,
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Środ ki ochro ny ro ślin

Pod czas prac ze środ ka mi ochro -
ny ro ślin nie na le ży pa lić ty to niu
ani spo ży wać po sił ków. Po za -
koń cze niu pra cy lub przed prze -
rwą, np. na spo ży cie po sił ku, na -
le ży umyć rę ce i twarz wo dą
z my dłem oraz prze płu kać wo-
dą usta.

Umyj rę ce po za koń cze niu pra cy
ze środ ka mi ochro ny ro ślin



■ we wnątrz po win no być wen ty lo -
wa ne, a tem pe ra tu ra w nim mo że się
wa hać od 0oC do 30oC.
■ prze strzeń do skła do wa nia po win -
na być od da lo na od bez po śred nich
źró deł cie pła.

ZA BRO NIO NE JEST:
● przecho wy wa nie nie wy ko rzy sta nych

środ ków ochro ny ro ślin w opa ko wa -
niach zwy cza jo wo uży wa nych do
prze cho wy wa nia żyw no ści i w bu tel -
kach po na po jach,

● prze cho wy wa nie środ ków ochro ny
ro ślin z ar ty ku ła mi spo żyw czy mi,
na po ja mi, pa sza mi dla zwie rząt
i pło da mi rol ny mi,

● nie prze strze ga nie okre sów ka ren cji
(tj. cza su od ostat nie go za bie gu
ochron ne go do dnia zbio ru i skie -
ro wa nia do spo ży cia np. owo ców
lub wa rzyw) i pre wen cji (tj. okre su
za po bie ga ją ce go za tru ciu lu dzi,
zwie rząt, pszczół).

Jak bez piecz nie eks plo ato wać 
opry ski wacz po lo wy?

■ Przed przy stą pie niem do pra cy na -
le ży za po znać się z in struk cją ob słu gi
opry ski wa cza. 
■ Wszel kie czyn no ści ob słu go we wy -
ko ny wać przy wy łą czo nym sil ni ku cią -
gni ka i de kom pre sji opry ski wa cza.
■ Ze wzglę du na tok sycz ność środ -
ków ochro ny ro ślin – nie przy stę po -
wać do pra cy z choć by drob ny mi ska -
le cze nia mi.
■ Do prze jaz dów trans por to wych
usta wić opry ski wacz w po ło że nie

trans por to we (ra mio na be lek zło żo ne
i za bez pie czo ne przed roz ło że niem).

ZA BRO NIO NE JEST:

● prze wo że nie osób lub przed mio -
tów na opry ski wa czu,

● pra ca na po chy le niach prze kra cza -
ją cych war to ści po da ne w in struk -
cji ob słu gi opry ski wa cza,

● wcho dze nie do zbior ni ka,
● po zo sta wia nie bez nad zo ru cią gni -

ka z przy łą czo nym opry ski wa czem.
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UWA GA! Środ ki I i II kla sy tok -
sycz no ści (tru ci zny) mu szą być
prze cho wy wa ne do dat ko wo
w za my ka nej na klucz sza fie.

Che mię prze cho wuj w za mknię tym
po miesz cze niu tak, by nie mia ły do
nie go do stę pu dzie ci



Ob słu ga wie lu ty pów na rzę dzi
i ma szyn wią że się z du ży mi za gro -
że nia mi wy pad ko wy mi. Zdję te na
czas na pra wy czy prze glą dów osło -
ny wszel kich prze kład ni pa so wo -
-kli no wych, łań cu cho wych oraz wa -
łów prze gu bo wo -te le sko po wych
muszą być za ło żo ne przed roz po -
czę ciem ich eks plo ata cji.

Aby bez piecz nie użyt ko wać ma szy -
ny sto so wa ne pod czas let nich prac po -
lo wych, trze ba pa mię tać o du żym za -
gro że niu wy pad ko wym wią żą cym się
z nie wła ści wą ob słu gą tych ma szyn.
Szcze gól ną ostroż ność na le ży za cho -
wać przy ob słu dze: 
● siecz kar ni zbie ra ją cych i ko sia rek
ro ta cyj nych – ze wzglę du na mo żli -
wość ode rwa nia się no ża lub bi ja ka
bądź od rzu ce nia ka mie nia i ra że nia ni -
mi osób prze by wa ją cych w po bli żu.

Ostre kra wę dzie no ży ze spo łów tną -
cych no ży co wych, ro ta cyj nych oraz
bęb nów roz drab nia ją cych gro żą po -
wa żny mi oka le cze nia mi,
● prze trzą sar ko-zgra bia rek, pod bie ra -
czy pal co wych itp. – ele men ty sprę ży ste
tych ma szyn pod czas ostrze nia lub pro -
sto wa nia mo gą ła two pęk nąć i oka le -
czyć oso bę wy ko nu ją cą te czyn no ści.

Bez piecz na ob słu ga kom baj nów
zbo żo wych wy ma ga, aby:
● ko lek to ry wy de cho we sil ni ka i ele -
men ty in sta la cji elek trycz nej czę sto
oczysz czać z plew, ku rzu, sło my,
● prze wo dy in sta la cji elek trycz nej
w po bli żu ru cho mych czę ści spraw -
dzać i ewen tu al nie za bez pie czyć przed
ocie ra niem i uszko dze niem,
● po most i dra bin ka wio dą ca na po -
most by ły sys te ma tycz nie oczysz cza -
ne, aby za po biec po śli zgo wi i upad -
kom ob słu gu ją ce go kom bajn,
● na po mo ście (w ka bi nie) kom baj nu
nie prze by wa ły żad ne oso by po za ope -
ra to rem,
● przed uru cho mie niem i jaz dą ostrzec
sy gna łem dźwię ko wym oso by prze by -
wa ją ce w po bli żu,
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Zbiór zie lo nek i żni wa

PA MIĘ TAJ! Obo wią zu je za kaz
zbli ża nia się do pra cu ją cej ko -
siar ki ro ta cyj nej i siecz kar ni
zbie ra ją cej na od le głość mniej -
szą niż 50 m.

Sto suj się do za sad bhp, za le ceń pro du -
cen ta i ozna czeń na ma szy nach!



● wszyst kie re gu la cje i czyn no ści ob -
słu go we, któ rych nie moż na wy ko ny -
wać z po mo stu ope ra to ra, wy ko ny wać
przy wy łą czo nym sil ni ku kom baj nu, 
● kom baj ny by ły wy po sa żo ne w 2 ga -
śni ce o ma sie min. 2 kg (prosz ko wą
i pia no wą),

Bez względ nie za bro nio ne jest prze -
by wa nie pod he de rem (przy rzą dem
żniw nym) unie sio nym tyl ko przy uży -

ciu si łow ni ka hy drau licz ne go. W przy -
pad ku ko niecz no ści na praw wy ko ny -
wa nych pod he de rem na le ży go do -
dat ko wo za bez pie czyć moc ną pod po -
rą, naj le piej drew nia nym kloc kiem.
Nie prze strze ga nie tej za sa dy czę sto
koń czy się śmier cią na pra wia ją ce go
sprzęt.

Bez piecz na ob słu ga pras do sia na
i sło my wy ma ga, aby:
● wszel kie za nie czysz cze nia i za pcha -
nia w pra sie usu wać wy łącz nie przy

wy łą czo nym sil ni ku cią gni ka i wy łą czo -
nym WOM,
● sznu rek (lub siat kę) za kła dać po wy -
łą cze niu na pę du pra sy i wy łą cze niu sil -
ni ka,
● przy czyn no ściach ob słu go wych ra -
mę tyl ną pra sy unie sio ną na si łow ni -
kach hy drau licz nych za bez pie czyć
me cha nicz ną blo ka dą.

TO JEST ZA BRO NIO NE:
● prze by wa nie lu dzi i zwie rząt w po -

bli żu pra cu ją cej pra sy z uwa gi
na moż li wość przy gnie ce nia przez
ruch ra my tyl nej pra sy lub sto cze -
nia się be li,

● pra ca w luź nej odzie ży ze wzglę du
na moż li wość po chwy ce nia przez
ob ra ca ją ce się ele men ty pra sy.
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UWA GA! Za bro nio na jest pra -
ca kom baj nem na po chy ło -
ściach o spad ku prze kra cza ją -
cym 10o, a pra sa mi do sło my
przy spad ku więk szym niż 12o.

Przed rozpoczęciem naprawy lub
regulacji maszyny WYŁĄCZ SILNIK
ciągnika i NAPĘD od WOM!

Zad baj o to by kom bajn miał kom -
plet osłon me cha ni zmów na pę dza -
ją cych he der, ga śni cę i ozna ko wa -
nie dla po jaz dów wol no bie żnych



Kon struk cja obiek tów in wen tar -
skich po win na uwzględ niać ro dzaj
pro duk cji, do bro stan ho do wa nych
zwie rząt, wy ma ga nia ochro ny śro -
do wi ska i przede wszyst kim – wa -
run ki pra cy osób zaj mu ją cych się
zwie rzę ta mi. 

Lo ka li za cja obiek tów ho dow la nych,
ma ga zy no wych i po moc ni czych po -
win na speł niać kil ka waż nych wa run -
ków. Na le ży brać pod uwa gę: 
■ mo żli wość po pra wy wa run ków
pra cy (li kwi da cję ręcz ne go trans por tu
i za da wa nia pa szy) po przez wpro wa -
dze nie me cha ni za cji trans por tu pasz
ob ję to ścio wych i tre ści wych,
■ od po wied nie roz pla no wa nie dróg
i do jaz dów, ich utwar dze nie oraz za -
pew nie nie wła ści we go spły wu wód
opa do wych,
■ wy klu cze nie krzy żo wa nia się róż -
nych cią gów trans por to -
wych (gno jo wych, pa szo -
wych i prze pę do wych),
■ od le głość od stud ni
i in nych ujęć wo dy pit -
nej, któ ra dla bu dyn -
ków, w ja kich prze by wa -
ją zwie rzę ta oraz miejsc
gro ma dze nia od cho dów
(gno jow ni ki, zbior ni ki
z gno jo wi cą), mu si wy -
no sić co naj mniej 15 m.

Ze wzglę du na uciąż li -
we dla oto cze nia za py le -
nie i odo ry obiek ty te na -
le ży bu do wać od stro ny

za wietrz nej bu dyn ków miesz kal nych
i ob sza rów chro nio nych, przy uwzględ -
nie niu prze wa ża ją ce go kie run ku wia -
trów w da nym re jo nie.

We wnątrz po miesz czeń in wen tar -
skich i ma ga zy no wych na le ży za dbać,
aby by ły za pew nio ne od po wied nie sze -
ro kości cią gów trans por to wych: 
■ w ko ry tarzu pa szo wym przy za da -
wa niu pasz z przy cze py cią gni ko wej
nie mniej niż 3 m, przy do wo zie pasz
tacz ka mi czy wóz ka mi pod wie szo ny -
mi – 1,5 – 2 m; 
■ w ko ry ta rzach gno jo wych przy usu -
wa niu obor ni ka szu flą do cze pio ną
z przo du cią gni ka (1,7–2,2 m), a przy
sto so wa niu zgar nia czy ło pat ko wych
– nie mniej niż 1 metr;
■ od po wied nia sze ro kość przejść dla
lu dzi po win na wy no sić co naj mniej
1,2 m.

Wszel kie otwo ry zrzu to we w pod ło -
gach i w ścia nach bocz nych pod da szy
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Ob iekty inwentarskie

Od po wied niej sze ro ko ści ko ry tarz pa szo wy
za pew ni me cha ni za cję pro ce su kar mie nia



słu żą cych do prze cho wy wa nia pasz ob -
ję to ścio wych na le ży za bez pie czyć ba -
rier ka mi ochron ny mi o wy so ko ści 1,1 m
z kra węż ni kiem pod ło go wym i po -
przecz ką mię dzy kra węż ni kiem a po rę -
czą gór ną. Zrzu to we otwo ry pod ło go -
we na czas ich nie wy ko rzy sty wa nia po -
win ny być za kry te so lid ną kla pą. Po -
dob nie za kry te mu szą być wszel kie go
ro dza ju stu dzien ki ście ko we, zbior ni ki
gno jo wi cy, wy ko py i do ły ziem ne. 

Gno jow nik 

Po wi nien być zlo ka li zo wa ny w po-
bli żu bu dyn ku in wen tar skie go, w miej -
scu za pew nia ją cym do god ny do jazd 
i umożli wia ją cym zme cha ni zo wa nie
usu wa nia obor ni ka za po mo cą prze no -
śni ków zgar nia ją cych lub szu fli me cha -
nicz nych. Po wi nien się skła dać z be to -
no wej pły ty gnoj nej i ob ra mo wa nia.
Zbior ni ki na płyn ne od cho dy (gno jo wi -
cę i gno jów kę) po win ny mieć dno
i ścia ny nie prze pusz czal ne oraz być
szczel nie przy kry te pły tą za opa trzo ną
w otwór wej ścio wy i wen ty la cyj ny. 

Jak usu wać obor nik?

Usu wa nie obor ni ka z po miesz czeń
in wen tar skich mo że od by wać się
ręcz nie lub me cha nicz nie z uży ciem
wi deł, gra bi, ta czek, szu fli me cha nicz -
nych czy spy cha czy i przy czep cią gni -
ko wych. Sprzęt ten po wi nien być
spraw ny, uży wa ny i prze cho wy wa ny
w spo sób nie na ra ża ją cy ni ko go na
ura zy. 

Prze no śni ki sta łe do usu wa nia obor -
ni ka ze sta no wisk z nie osło nię ty mi, ru -
cho my mi czę ścia mi ro bo czy mi w po -
miesz cze niach in wen tar skich po win-
ny być ozna czo ne ta bli ca mi ostrze -
gaw czy mi. 

Bez pro gu 
W bu dyn kach in wen tar skich nie

mo że być pro gów, a drzwi i wro ta
wjaz do we po win ny mieć od po wied -
nie za bez pie cze nie przed sa mo czyn -
nym za my ka niem się. Wszyst kie na -
rzę dzia, szcze gól nie ostre, na le ży
prze cho wy wać osob no, nie po zo sta -
wiać ich w przej ściach i ko ry ta rzach.
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Pra wi dło wo zor ga ni zo wa ne po miesz cze nia
cho wu zwie rząt za pew nią bez piecz ną pra cę
i ob ni żą kosz ty pro duk cji.



Ob słu ga zwie rząt go spo dar skich
i kon takt z ni mi mo gą być bez -
piecz ne, je śli sto su je się kil ka waż -
nych za sad.

■ Ob słu gą zwie rząt po win ny zaj mo -
wać się tyl ko oso by do ro słe, zdro we,
spraw ne fi zycz nie oraz przy jaź nie na -
sta wio ne do zwie rząt.
■ Zwie rząt nie wol no stra szyć ani za -
cho wy wać się wo bec nich lub w ich
po bli żu w spo sób dla nich za ska ku ją cy,
po nie waż mo że to spo wo do wać ich
rów nie nie prze wi dzia ną re ak cję, a na -
wet agre sję.

■ Wcho dząc mię dzy zwie rzę ta, a szcze -
gól nie zbli ża jąc się do nich od ty łu, na -
le ży je o tym uprze dzić gło sem i np. ła -
god nym klep nię ciem. 
■ Ni gdy nie na le ży od wra cać się do
zwie rzę cia ty łem. 
■ Oso by sta le ob słu gu ją ce zwie rzę ta
nie po win ny, je śli jest to moż li we, po -

ma gać w wy ko ny wa niu bo le snych za -
bie gów we te ry na ryj nych.
■ Ob słu gą du żych roz płod ni ków (bu -
ha jów, ogie rów, knu rów i try ków) po -
win ni zaj mo wać się wy łącz nie peł no -
let ni męż czyź ni, w mia rę moż li wo ści
za wsze ci sa mi. 

Prak tycz ne ra dy

■ By dło na le ży prze pę dzać do po -
miesz czeń przez ko ry tarz prze pę do -
wy, wy ko na ny z moc nych żer dzi lub
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Ob słu ga zwie rząt

Lo cha mo że bro nić swo ich mło dych –
za bez piecz się przed bez po śred nim 
kon tak tem, sto su jąc prze gro dy i za sło ny

Buhaja prowadzimy
na drążku min. 1,4 m
długości za kółko
nosowe

Klesz cze 
roz no szą 
groź ne 
za pa le nie 
opon 
mó zgo wych 
i bo re lio zę.



me ta lo wych rur, wy po sa żo ny w dwa
po przecz ne za mknię cia.
■ Sta no wi sko bu ha ja we wspól nej
obo rze po win no znaj do wać się w po -
bli żu głów ne go wej ścia, być na ty le
prze stron ne, by oso ba ob słu gu ją ca
nie by ła na ra żo na na przy gnie ce nie.
■ Knu ry i kar mią ce lo chy oraz try ki
po win ny w mia rę moż li wo ści prze by -
wać w od dziel nych koj cach.
■ Za bie gi we te ry na ryj ne na sto ją cych
du żych zwie rzę tach (ko nie, bu ha je,
kro wy, try ki) na le ży wy ko ny wać z uży -
ciem po skro mów, ogra ni cza ją cych
gwał tow ne ru chy zwie rzę cia.

Cho ro by od zwie rzę ce, 
czy li zoo no zy

W Pol sce wy stę pu je oko ło 90 wi ru -
sów, bak te rii, grzy bów, pier wot nia ków,
ro ba ków po wo du ją cych cho ro by od -
zwie rzę ce. Obok pra cow ni ków służ by
we te ry na ryj nej rol ni cy są gru pą za wo -
do wą naj bar dziej na ra żo ną na te cho -
ro by. Jesz cze nie tak daw no naj więk -
szym za gro że niem by ły: bru ce lo za,
gruź li ca, tę żec, grzy bi ca i wście kli zna.

Uwa ga na klesz cze!

Co raz więk szym za gro że niem są
cho ro by po cho dze nia od klesz czo we -
go: klesz czo we za pa le nie mó zgu
i opon mó zgo wych oraz bo re lio za.
Prze ciw ko od klesz czo we mu za pa le niu
mó zgu i opon mó zgo wych mo żna i na -
le ży się za szcze pić, po nie waż na stęp -

stwem tych cho rób mo gą być bar dzo
po wa żne kom pli ka cje zdro wot ne.

Aby sku tecz nie bro nić się przed cho -
ro ba mi od zwie rzę cy mi, należy:

■ prze strze gać za sad hi gie ny i zoo hi -
gie ny, utrzy my wać w czy sto ści po -
miesz cze nia i urzą dze nia do spo rzą -
dza nia i za da wa nia pasz, po je nia
zwie rząt i udo ju,
■ sys te ma tycz ne od ka żać i od szczu -
rzać po miesz cze nia in wen tar skie,
■ opa try wać nie zwłocz nie i de zyn fe -
ko wać ska le cze nia, w szcze gól no ści za -
nie czysz czo ne zie mią lub obor ni kiem,
■ sto so wać przy pra cy ze zwie rzę ta -
mi, zwłasz cza cho ry mi, odzież i obu -
wie ochron ne oraz środ ki ochro ny
in dy wi du al nej (pół ma ski prze ciw-
py ło we),
■ utrzy my wać hi gie nę oso bi stą,
a przede wszyst kim szcze gól nie przed
spo ży wa niem po sił ków lub za pa le -
niem pa pie ro sa – do kład nie myć rę ce,
■ po każ do ra zo wym przyj ściu z la su
oraz znaj du ją ce go się w są siedz twie
la su po la i pa stwi ska spraw dzać skó -
rę, czy nie znaj du ją się na niej klesz -
cze, a w przy pad ku ich zna le zie nia
wy jąć je pę se tą; nie przy pa lać ani nie
sto so wać kre mu lub tłusz czu,
●nie prać odzie ży ro bo czej (po dob nie
jak za nie czysz czo nej środ ka mi ochro -
ny ro ślin) wspól nie z in ną odzie żą,
a szcze gól nie bie li zną oso bi stą do -
mow ni ków.
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Nie ma szcze pion ki za po bie ga ją cej bo re lio zie. Je śli w cią gu kil ku dzie -
się ciu go dzin od za in fe ko wa nia nie po dej mie my le cze nia, cho ro ba
prze ra dza się w uciąż li wą for mę prze wle kłą.



Po żar w go spo dar stwie naj czę ściej
po wsta je wsku tek za pró sze nia
ognia od nie do pał ka pa pie ro sa, za -
baw dzie ci otwar tym ogniem,
zwarć i prze cią żeń w in sta la cji elek -
trycz nej, nie szczel nej in sta la cji ga -
zo wej, bra ku in sta la cji od gro mo -
wej i sa mo za pło nu źle skła do wa -
nych ła two pal nych sub stan cji che -
micz nych.

● Każ da in sta la cja elek trycz na jest
prze wi dzia na na okre ślo ny mak sy mal -
ny po bór mo cy. Je że li przy łą czo ne
do in sta la cji urzą dze nie po bie ra więk -
szy prąd, w ob wo dzie elek trycz nym
wy dzie la się cie pło, co pro wa dzi
do uszko dze nia izo la cji prze wo dów,
w kon se kwen cji do zwarć i prze cią -
żeń, co stwa rza – oprócz za gro że nia
po ra że niem prą dem
– rów nież za gro że nie
po ża ro we. Po dob nie
dziać się mo że, je że li
do jed ne go gniaz da
przy łą czy się jed no cze -
śnie więk szą licz bę od bior ni ków prą -
du. Przed prze kro cze niem do pusz czal -
ne go po bo ru mo cy chro nią in sta la cję
elek trycz ną bez piecz ni ki to pi ko we
(tak zwa ne kor ki) lub w no wych in sta -
la cjach wy łącz ni ki nad mia ro prą do we. 
● Na wet krót ko trwa łe za iskrze nie w in -
sta la cji czy urzą dze niu elek trycz nym
mo że być przy czy ną nie spo dzie wa ne go
wy bu chu i po ża ru. Dzie je się tak na
przy kład pod czas przy go to wy wa nia

pasz tre ści wych, pod czas eks plo ata cji
sil ni ków elek trycz nych w sto do łach
i po miesz cze niach in wen tar skich, gdzie
wy stę pu ją du że ilo ści py łów or ga nicz -
nych po cho dze nia ro ślin ne go, pod czas
prac re mon to wo −warsz ta to wych,
przy szli fo wa niu drew na, ma lo wa niu
na try sko wym z uży ciem roz pusz czal ni -
ków or ga nicz nych.
● Po żar czę sto po wo du ją pra ce spa -
wal ni cze pro wa dzo ne w są siedz twie
ma te ria łów ła two pal nych. Przy spa -
wa niu roz rzut iskier jest du ży, na wet
do kil ku na stu me trów. 

Jak za po bie gać po ża rom?

● Prze pa lo ne go bez piecz ni ka to pi ko -
we go nie na pra wiaj dru tem o nie zna -
nej opor no ści, lecz wy mień na bez -
piecz nik o tej sa mej wiel ko ści zna mio -
no wej!

● Ogra ni czaj sto so wa nie roz ga łę zia -
czy, a przy od bior ni kach więk szej mo -
cy sto suj się do za sa dy, aby do jed ne -
go in sta la cyj ne go gniaz da wtycz ko we -
go przy łą czać tyl ko je den od bior nik. 
● Nie pal pa pie ro sów w bu dyn kach
in wen tar skich, go spo dar czych i ma ga -
zy no wych; wy znacz do pa le nia ty to -
niu bez piecz ne miej sce na po dwó rzu,
za opa trzo ne w na czy nie z pia skiem
lub wo dą na nie do pał ki.
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Za gro że nie po ża ro we

Sa mo za pło no wi mo gą ulec szma ty prze sy co -
ne ole ja mi, sma ra mi i pa li wa mi oraz tro ci ny
i py ły drzew ne, nie do su szo ne sia no, sło ma.



● Sys te ma tycz nie oczysz czaj z gro ma -
dzą ce go się py łu, plew, sło my wszel -
kie sil ni ki i urzą dze nia elek trycz ne.
● W przy pad ku po dej rze nia wy pły wu
ga zu z in sta la cji i urzą dzeń za si la nych
ga zem nie włą czaj świa tła i urzą dzeń
elek trycz nych, otwórz okna w ce lu
szyb kie go prze wie trze nia po miesz cze -
nia, za mknij głów ny za wór do pły wu
ga zu oraz we zwij po go to wie ga zow e!
● Nie po zwa laj dzie ciom ba wić się za -
pał ka mi i za pal nicz ka mi.

W ra zie po wsta nia po ża ru 

W po cząt ko wej fa zie po ża ru na le ży
sto so wać od po wied nie ga śni ce. Ga śni -
ce ozna czo ne są sym bo la mi A, B, C.
Sym bo le te wska zu ją, do ga sze nia ja -
kich ma te ria łów na le ży je sto so wać:

kla sa A – ma te ria ły sta łe,
kla sa B – ła two pal ne pły ny,
kla sa C – ła two pal ne sub stan cje

lot ne.

Ga śni ca mi wod ny mi (kla sa A) i pia -
no wy mi (kla sa AB) moż na ga sić m.in.
drew no, pa pier, sło mę. Nie wol no ni mi
ga sić po ża ru urzą dzeń elek trycz nych
pod na pię ciem. 

Nie któ re ga śni ce pia no we z ozna -
cze niem „Bs” na da ją się do ga sze nia
cie czy pal nych. Jed nak spe cjal nie do te -
go ce lu – ga sze nia ben zy ny, ole jów, ga -
zów oraz urzą dzeń elek trycz nych – słu -
żą ga śni ce śnie go we (CO2) i prosz ko -
we oraz pia sek.

Ga śni ce prosz ko we ma ją sym bol
ABC, co ozna cza, że na da ją się do ga -
sze nia po ża rów wszyst kich klas.
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PA MIĘ TAJ! 
Na te re nie go spo dar stwa mu si
znaj do wać się pod sta wo wy
sprzęt prze ciw po ża ro wy: hy -
dro net ki, skrzy nia z pia skiem,
koc ga śni czy i ga śni ce. Z lo ka -
li za cją sprzę tu oraz za sa da mi
je go sto so wa nia za po znaj do -
mow ni ków.



Wy so ce na gan ne, nie bez piecz ne
i nie ma ją ce żad ne go uza sad nie nia
agro tech nicz ne go jest wy pa la nie
traw w okre sie wio sen nym i resz -
tek sło my po żni wach.

●Wy pa la nie traw i ścier nisk za gra ża
ży ciu pod pa la czy – co rocz nie na sku -
tek za cza dze nia, po pa rzeń i spa leń
pod czas tych czyn no ści gi ną lu dzie,
zwłasz cza oso by w star szym wie ku. 
●Pod czas wy pa la nia nisz czy się po ży -
tecz ne mi kro or ga ni zmy gle bo we po -
pra wia ją ce ży zność gleb, gi ną po ży -
tecz ne owa dy oraz zwie rzę ta po lne. 

●Nie rzad ko ta kie wy pa la nie jest źró -
dłem groź nych po ża rów oko licz nych
la sów, a na wet do mostw. 

●Szcze gól nie nie bez piecz ne jest wy -
pa la nie tor fo wisk, za rów no ze wzglę -
du na tru dy ga sze nia ta kich po ża rów,
jak i bez po śred nie za gro że nie dla czło -
wie ka.
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Wy pa la nie pól za gro żo ne jest
sank cja mi kar ny mi oraz groź -
bą utra ty unij nych do płat bez -
po śred nich!

Niebezpieczne wypalanie traw
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Czy znasz te znaki?

Przed rozpoczęciem pracy
przeczytaj instrukcję.

Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk
przed rozpoczęciem czynności

obsługowych 
lub naprawczych.

Zachowaj bezpieczny odstęp 
od pracującej maszyny.

Nie sięgaj do obszaru
podbieracza (prasy), jeżeli

ciągnik jest w ruchu 
i włączony jest WOM.

Nie zajmuj miejsca.

Zakaz jedzenia, picia, palenia
tytoniu (podczas stosowania

środków ochrony roślin).

Nie zajmuj miejsca w obszarze
połączeń przegubowych
zaczepów, jeżeli ciągnik 

jest w ruchu.

Zakaz picia wody 
(woda niezdatna do picia).

Nie zdejmuj i nie otwieraj osłon
bezpieczeństwa, gdy maszyna 

jest w ruchu.

Niebezpieczeństwo zatrucia
substancjami trującymi 

(np. środkami ochrony roślin).

T + Środek bardzo toksyczny 
T Środek toksyczny.

Środek łatwopalny.

Xn Środek szkodliwy 
Xi Środek drażniący.

Używaj kombinezonu
ochronnego.

Przechowywać 
w pomieszczeniu zamkniętym,

niedostępnym dla dzieci.

Używaj rękawic ochronnych.

Środek szkodliwy dla ryb.



70% wszyst kich wy pad ków przy pra cy w rol nic twie i 45% wy pad -
ków śmier tel nych zda rza się w ob rę bie obej ścia go spo dar skie go. 

Urzą dze nia, miej sca i pra ce naj bar dziej za gro żo ne wy pad ka mi: 

● ma szy ny, przy cze py i cią gni ki rol ni cze,

● dra bi ny i scho dy,

● pi lar ki tar czo we,

● na rzę dzia ręcz ne,

● ob słu ga zwie rząt ho dow la nych.

Pra ce za gro żo ne wy pad ka mi naj cięż szy mi w skut kach, czy li śmier cią lub 
in wa lidz twem: 

� trans port rol ni czy, za ła du nek i wy ła du nek, ręcz ne prze no sze nie cię ża rów,

� prze rzy na nie i prze ci na nie drew na pi lar ka mi tar czo wy mi („kraj ze gi”, „cyr ku -
lar ki”), naj czę ściej wła snej pro duk cji, bez pod sta wo wych urzą dzeń ochron nych (np.
osłon, kli na roz sz cze pia ją ce go),

� użyt ko wa nie dra bin, scho dów, rusz to wań w nie od po wied nim sta nie tech nicz nym,
otwo rów zrzu to wych w stro pach i ścia nach szczy to wych pod da szy sto dół i bu -
dyn ków in wen tar skich nie za bez pie czo nych po kry wa mi i ba rier ka mi ochron ny mi,

� użyt ko wa nie wa łów prze gu bo wo −te le sko po wych bez osłon lub osło nię tych tyl -
ko czę ścio wo, 

� ob słu ga pras do sło my, zwłasz cza usu wa nie nad mia ru sło my z pod bie ra cza i na -
pra wa uste rek apa ra tu wią żą ce go przy włą czo nym na pę dzie ma szy ny,

� ob słu ga ma szyn do przy go to wy wa nia pasz (siecz kar ni, roz drab nia czy, gnio tow -
ni ków, par ni ków itp.), zwy kle zde kom ple to wa nych i po zba wio nych osłon ele men tów
ru cho mych, 

� ob słu ga roz rzut ni ków do obor ni ka, zwłasz cza pod czas prze by wa nia na ich przy -
cze pach w ce lu na gar nia nia obor ni ka na ada pter roz rzut ni ka lub my cie urzą dze ń,
przy włą czo nym na pę dzie i bez osłon,

� usu wa nie uste rek i na pra wy pod unie sio ny mi hy drau licz nie pod ze spo ła mi
ma szyn (np. he der, skrzy nia przy cze py sa mo wy ła dow czej, ma szy ny za wie sza ne
na cią gni ku) bez do dat ko we go ich pod par cia, np. moc nym kloc kiem drew nia nym,

� uru cha mia nie cią gni ka z nie spraw nym ukła dem roz ru cho wym spo za sta no -
wi ska kie row cy, sprzę ga nie cią gni ka z ma szy na mi i przy cze pa mi,

� pra ce przy ścin ce, zryw ce i trans por cie drew na.
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Zastanów się 
nad bezpieczeństwem swojej pracy
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