
                      KKAASSAA  RROOLLNNIICCZZEEGGOO  UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEGGOO  

                                  PPllaaccóówwkkaa  TTeerreennoowwaa  ww  KKoonniinniiee  

  

„„BBEEZZPPIIEECCZZEEŃŃSSTTWWOO  PPRRAACCYY  WW  GGOOSSPPOODDAARRSSTTWWAACCHH  RROOLLNNYYCCHH  

PPOODDCCZZAASS  ŻŻNNIIWW””             
 
Przed rolnikami kolejne żniwa. Okres wzmożonych prac polowych zwiększa  

ryzyko wypadków.  
Zmienne warunki atmosferyczne, duża ilość prac do wykonania, pośpiech, 

rutyna, duże zapylenie oraz zagrożenia związane z obsługą maszyn, transportem 
plonów i pracą  na wysokości to główne czynniki, które mogą prowadzić do 
wypadków  podczas żniw.  

WWaarrttoo  wwiięęcc  ppoowwttóórrzzyyćć  kkiillkkaa  zzaassaadd  bbeezzppiieecczznneejj  pprraaccyy  ppooddcczzaass  pprraacc  ppoolloowwyycchh..  

  

PPrrzzeedd  rroozzppoocczzęęcciieemm  pprraacc  żżnniiwwnnyycchh  nnaalleeżżyy  sspprraawwddzziićć  ssttaann  tteecchhnniicczznnyy  mmaasszzyynn    

ii  uurrzząąddzzeeńń  oorraazz  uussuunnąąćć  ssttwwiieerrddzzoonnee  uusstteerrkkii..  

  NNaalleeżżyy  zzaałłoożżyyćć  bbrraakkuujjąąccee  oossłłoonnyy  nnaa  wwaałłyy  pprrzzeegguubboowwoo--tteelleesskkooppoowwee  ii  iinnnnee  

rruucchhoommee  cczzęęśśccii  mmaasszzyynn  ii  uurrzząąddzzeeńń..  

  PPrrzzeedd  pprrzzyyssttąąppiieenniieemm  ddoo  nnaapprraaww,,  rreegguullaaccjjii,,  cczzyysszzcczzeenniiaa,,  cczzyy  uussuuwwaanniiaa  

zzaappcchhaanniiaa  nnpp..  ppooddbbiieerraacczzaa  pprraassyy,,  nnaalleeżżyy  wwyyłłąącczzyyćć  nnaappęędd,,  zzggaassiićć  ssiillnniikk  

cciiąąggnniikkaa  ii  ooddcczzeekkaaćć  aażż  eelleemmeennttyy  bbęęddąąccee  ww  rruucchhuu  zzaattrrzzyymmaajjąą  ssiięę..  

  NNaalleeżżyy  ppaammiięęttaaćć,,  aabbyy  nniikktt  nniiee  pprrzzeebbyywwaałł  ww  ppoobblliiżżuu  pprraaccuujjąąccyycchh  mmaasszzyynn..  

  WWcchhooddzząącc  ddoo  kkaabbiinnyy  cciiąąggnniikkaa,,  kkoommbbaajjnnuu  cczzyy  nnaa  jjeeggoo  ppoommoosstt  bbąąddźź  

sskkiieerroowwaannyymm  ttwwaarrzząą  ww  kkiieerruunnkkuu  mmaasszzyynnyy..  SScchhooddźź  ww  ttaakkii  ssaamm  ssppoossóóbb,,  

ppaammiięęttaajj  oo  ttrrzzeecchh  ppuunnkkttaacchh  ppooddppaarrcciiaa..  

  NNaa  ppoommoośścciiee  ((ww  kkaabbiinniiee))  kkoommbbaajjnnuu  pprrzzeebbyywwaa  ttyyllkkoo  oobbssłłuugguujjąąccyy  kkoommbbaajjnn  

  WWyyppoossaażż  mmaasszzyynnyy  ww  mmooccnnee  ii  ddoobbrrzzee  zzaammoonnttoowwaannee  ddrraabbiinnkkii  oorraazz  sscchhooddkkii  

wweejjśścciioowwee  ddoo  kkaabbiinn,,  pprrzzyycczzeepp  ii  nnaa  ppoommoossttyy..  

  NNiiee  pprraaccuujj  kkoommbbaajjnneemm  zz  rroozzłłoożżoonnąą  rruurrąą  wwyyłłaaddoowwcczząą  nnaa  ppoolluu,,  nnaa  kkttóórryymm  

zznnaajjdduujjąą  ssiięę  ssłłuuppyy  lliinniiii  eenneerrggeettyycczznnyycchh  lluubb  iinnnnee  pprrzzeesszzkkooddyy..  

  RRoozzłłaadduunneekk  zziiaarrnnaa  zz  kkoommbbaajjnnuu  nnaa  pprrzzyycczzeeppęę  oorrggaanniizzuujj  ttaakk,,  aabbyy  nniiee  ooddbbyywwaałł  

ssiięę  ppoodd  pprrzzeebbiieeggaajjąąccyymmii  nniisskkoo  nnaadd  ppoolleemm  pprrzzeewwooddaammii  lliinniiii  eenneerrggeettyycczznnyycchh..  

  CCiiąąggnniikkii  ii  mmaasszzyynnyy  rroollnniicczzee  wwyyppoossaażż  ww  sspprraawwnnyy  ppooddrręęcczznnyy  sspprrzzęętt  ggaaśśnniicczzyy  

uummiieesszzcczzoonnyy  ww  łłaattwwoo  ddoossttęęppnnyymm  mmiieejjssccuu  ww  rraazziiee  ppoottrrzzeebbyy  uużżyycciiaa,,  ZZaappoozznnaajj  

ssiięę  zz  zzaassaaddaammii  jjeeggoo  oobbssłłuuggii..  

  DDbbaajj  oo  ssttaann  tteecchhnniicczznnyy  mmaasszzyynn,,  nnaa  bbiieeżżąąccoo  uussuuwwaajj  pplleewwyy  ii  kkuurrzz..  
 
 

OOkkrreess  żżnniiww  ttoo  rróówwnniieeżż  zzaaggrroożżeenniiaa  zzwwiiąązzaannee  zz  pprraaccaammii  ttrraannssppoorrttoowwyymmii      
                                                                                             
Należy zorganizować transport tak, aby przebiegał bezpiecznie: 
 
 

   Pojazdy powinny mieć zawsze sprawną i widoczną sygnalizację świetlną 
oraz trójkąt wyróżniający pojazd wolnobieżny, a także posiadać aktualne 
badania techniczne i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 



 

   Materiały objętościowe(takie jak słoma, siano) powinno się układać na 
przyczepie tak, aby nie utrudniały kierowania pojazdem podczas transportu  
( maksymalna wysokość to 4 m, szerokość – 2,55 m) 

   Zabezpieczaj przewożone ładunki uniwersalnymi pasami transportowymi 

   Materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej zabezpieczonej np. 
plandeką 

   Niedopuszczalne jest przewożenie zarówno osób, jak i ciężkich czy ostrych 
przedmiotów na transportowanych ziemiopłodach  i innych ładunkach 

   Wchodzenie i schodzenie z przyczep niewyposażonych na stałe w drabinki 
lub stopnie powinno odbywać się przy użyciu drabiny  

 
Bezpieczna praca podczas żniw wymaga stosowania odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży roboczej. 
 
 Podczas prac polowych zadbaj przede wszystkim o odpowiednie obuwie,  
z antypoślizgową podeszwą i wkładką antyprzebiciową. Warto zadbać również  
o ochronę rąk, zwłaszcza podczas napraw i konserwacji maszyn. W tym celu stosuj 
odpowiednio dobrane rękawice chroniące dłonie przed urazami mechanicznymi oraz 
działaniem cieczy i substancji chemicznych. Wszelkie prace w narażeniu na pyły 
zbożowe (np. obsługa kombajnu bez kabiny) wykonuj przy użyciu środków ochrony 
dróg oddechowych i środków ochrony wzroku. Podczas prac wykonywanych  
po zmroku zakładaj kamizelki ostrzegawcze. 
 
Pamiętaj: 
  
Stosuj przerwy w pracy na odpoczynek i regenerację sił. 
Ogranicz ekspozycję ciała na słońce i wysokie temperatury. 
Nie pozwalaj na obsługiwanie sprzętu rolniczego osobom niesprawnym oraz 
dzieciom. 
 
Apelujemy! 
  
Jeżeli w gospodarstwie są dzieci, to wykonując nawet najprostsze prace należy 
pamiętać, że w każdej chwili mogą się  one znaleźć w pobliżu. 
 
Należy im zapewnić odpowiednią opiekę. 
Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i  stwórzcie bezpieczne miejsce 
zabawy z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn rolniczych. 
 
 
Życzymy rolnikom  bezpiecznej pracy i obfitych plonów , a  dzieciom  zdrowych 
i udanych wakacji. 
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