
Trzoda chlewna, czyli popularne
�winki, chowana jest przewa¿nie w po-
mieszczeniach zamkniêtych, do których
nie ma potrzeby czêstego wchodzenia.
Do najczêstszych wypadków spowodo-
wanych przez �winie dochodzi na sku-
tek przygniecenia i pogryzienia. Unikaj
wiêc bezpo�redniego z nimi kontaktu.

Przyczyn¹ wypadków s¹ ciasne i �le
zaprojektowane pomieszczenia dla
zwierz¹t, wypas na uwiêzi, nieliczenie
siê z potencjaln¹ agresj¹ zwierz¹t, niety-
powym zachowaniem w okresie rui czy
w sytuacjach stresowych (przy za³adun-
ku, przewozie).

Bardzo gro�ne mo¿e okazaæ siê spo-
tkanie z podchodz¹cymi do ludzkich
siedzib dzikimi zwierzêtami. Nie wolno
wówczas okazywaæ paniki, trzeba za-
chowaæ spokój, oddaliæ siê na mo¿liwie
bezpieczn¹ odleg³o�æ i zaalarmowaæ do-
ros³e osoby.

Przebywaj¹c w �rodowisku wiejskim,
trzeba pamiêtaæ o zagro¿eniu chorobami
odzwierzêcymi. S¹ to choroby zaka�ne
i paso¿ytnicze, którymi cz³owiek mo¿e
siê zaraziæ od zwierz¹t chorych albo ta-

kich, które same niekoniecznie choruj¹,
ale s¹ nosicielami wirusów, bakterii,
grzybów czy paso¿ytów. Do zaka¿enia
organizmu ludzkiego dochodzi najczê-
�ciej przy bezpo�rednim kontakcie z cho-
rym zwierzêciem albo po spo¿yciu pro-
duktu pochodzenia zwierzêcego (miêsa,

mleka, jaj). Zaka¿enie mo¿e nast¹piæ tak-
¿e poprzez wdychanie zarazków zawar-
tych w py³ach rolniczych, spo¿ycie wo-
dy, do której dosta³y siê �cieki i zanie-
czyszczenia, lub spo¿ywanie brudnych
owoców i warzyw, na których znajdowa-
³a siê gleba zmieszana z odchodami zwie-
rz¹t, wreszcie � poprzez zanieczyszcze-
nie drobnych nawet skaleczeñ odchoda-
mi, ziemi¹, obornikiem itp.

Choroby odzwierzêce, np.: brucelo-
za, gru�lica, w¹glik, w�cieklizna, tokso-
plazmoza, w³o�nica, mog¹ spowodowaæ
trwa³e kalectwo i s¹ bardzo trudne
do wyleczenia. Chore zwierzêta musz¹
byæ izolowane i oddane pod opiekê
s³u¿b weterynaryjnych.

Wzrasta liczba bar-
dzo gro�nych chorób 
pochodzenia kleszczo-
wego � boreliozy, zapa-
lenia mózgu i opon mó-
zgowych. Do zaka¿enia
dochodzi na skutek nie-
odczuwalnego uk³ucia

przez kleszcze przenosz¹ce wirusy.
Ostro¿no�æ powiniene� zachowaæ
przede wszystkim podczas pobytu w le-
sie. Po powrocie do domu dok³adnie
obejrzyj cia³o i w razie znalezienia
w nim owada � udaj siê po pomoc do le-
karza, najlepiej do dermatologa.

Nieumiejętne postępowanie ze spotykany-
mi na wsi zwierzętami może doprowadzić
do obrażeń, okaleczeń, a nawet śmierci.

Lepiej nie zbliżać się do gniazd
os i szerszeni!



Do bardzo wielu wypadków na wsi
dochodzi przy pracach transportowych.
Czêsto ich ofiarami s¹ dzieci i m³odzie¿,
którzy � wbrew zakazom � uczestnicz¹
w transporcie rolniczym. Tymczasem
musisz mieæ �wiadomo�æ, ¿e obs³uga
ci¹gników z przyczepami czy te¿ samo-
bie¿nych maszyn rolniczych zarezerwo-

wana jest wy³¹cznie dla doros³ych.
Przy wykonywaniu tych czynno�ci wy-
stêpuje bowiem du¿e zagro¿enie naje-
chania na przeszkody, wy-
wrócenia siê pojazdu, a tak¿e
wyrz¹dzenia szkód osobom
trzecim.

Równie du¿e ryzyko wy-
padków, urazów r¹k i nóg,
przygniecenia czy przejecha-
nia zwi¹zane jest z czynno-

�ci¹ sprzêgania i rozprzêgania przyczep,
wozów i maszyn z ci¹gnikami rolniczy-
mi oraz pomoc¹ przy tych pracach. Tak-
¿e i te czynno�ci mog¹ byæ wykonywa-
ne tylko przez osoby doros³e.

Ci¹gnik to nie taksówka, dlatego nie
wsiadaj do niego w charakterze pasa¿e-
ra, chc¹c, by ciê nim przewieziono.

W ¿adnym razie nie próbuj te¿ jazdy
na b³otnikach i pomo�cie, na zaczepach
i dyszlach przyczep oraz maszyn.

Wozem i ciągnikiem

Nie uruchamiaj samodzielnie żad-
nych pojazdów używanych w rolnictwie,
gdyż może dojść do wypadku. Takie po-
jazdy mogą obsługiwać tylko dorośli.

Przewożenie osób w przyczepie jest zabronione!



Nigdy nie wdrapuj siê na przyczepy
i wozy za³adowane sianem, s³om¹ lub
zbo¿em! Ka¿dego roku podczas takiej
jazdy zdarza siê wiele
wypadków.

Jad¹c rowerem, pa-
miêtaj, aby pod ¿ad-
nym pozorem nie �pod-
czepiaæ siê� pod bêd¹-
ce w ruchu pojazdy rol-
nicze, gdy¿ ryzykujesz
utratê równowagi i do-
stanie siê pod ko³a po-
jazdu. Nie powiniene�
równie¿ podje¿d¿aæ
zbyt blisko do jad¹cego
z transportem pojazdu,
albowiem nara¿asz siê
na uderzenie wypadaj¹-
cym z platformy transportowej �le roz-
mieszczonym na niej ³adunkiem.

Warto zatem, aby� zapamiêta³: na ³a-
dunkach wysokich nie wolno przewoziæ
ludzi i ¿adnych przedmiotów luzem, po-

niewa¿ grozi to ich upadkiem i stwarza
zagro¿enie dla innych u¿ytkowników
dróg. Ludzi mo¿na natomiast przewoziæ

na przyczepie wyposa¿onej w przymo-
cowane siedziska z burtami o wysoko�ci
co najmniej 1,1 m oraz drabinki umo¿li-
wiaj¹ce bezpieczne wej�cie i zej�cie
z przyczepy.

Wypadki w transporcie rolniczym zdarzają
się najczęściej na skutek:

� zjechania z drogi i wywrócenia się cią-
gnika albo kolizji z innymi pojazdami,

� przewożenia osób na ładunku,
� braku odpowiedniego oświetlenia ma-

szyny,
� nieprawidłowego doczepiania przyczep,
� niezabezpieczenia ciągnika przed samo-

czynnym uruchomieniem.

Takie zachowanie stanowi duże zagrożenie!



Trudno nawet sobie wyobraziæ, jak-
by wygl¹da³o nasze ¿ycie bez korzysta-
nia z najprzeró¿niejszych urz¹dzeñ elek-
trycznych. Przy ich stoso-
waniu istnieje jednak bar-
dzo du¿e ryzyko powsta-
nia tragicznych wypadków
spowodowanych pora¿e-
niem pr¹dem. Mo¿e doj�æ
do zwêglenia tkanek, ciê¿-
kich poparzeñ, a nawet
�mierci. Szczególnie nie-
bezpieczne, gro¿¹ce w³a-
�nie �mierci¹, s¹ pora¿enia (nawet
przy napiêciu 230 V) powsta³e w �rodo-
wisku wilgotnym i gor¹cym.

Oto podstawowe zasady ostro¿no�ci
przy kontakcie z instalacjami i urz¹dze-

niami elektrycznymi w gospodarstwie
rolnym, które powiniene� znaæ i stoso-
waæ siê do nich:

! zwracaj uwagê na wszelkiego rodza-
ju tablice ostrzegawcze znajduj¹ce siê
na obiektach i urz¹dzeniach, w których
p³ynie pr¹d, oraz stosuj siê do podanych
na nich zaleceñ; nie dotykaj zw³aszcza

urz¹dzeñ oznakowanych jak
na ilustracji obok;
! staraj siê nie przebywaæ
w pobli¿u pracuj¹cych urz¹-
dzeñ i nie zbli¿aj siê do zerwa-
nych przewodów linii napo-
wietrznych, uszkodzonych ka-
bli, w tym z zerwan¹ izolacj¹,
gniazd elektrycznych i nie doty-
kaj ich;
! nie wspinaj siê na s³upy
energetyczne;
! naprawy w³¹czników, gniazd
elektrycznych, bezpieczników
� pozostaw doros³ym;
! wtyczkê z gniazdka wyci¹-
gaj zawsze jedn¹ rêk¹, przytrzy-
muj¹c gniazdko drug¹.

Gdyby�, pod nieobecno�æ
osoby doros³ej, zamierza³ wy-
mieniæ ¿arówkê, to przedtem

Prąd jest niebezpieczny

Pamiętaj, że wszystkie prace instalacyj-
ne, remontowe, naprawy urządzeń i insta-
lacji elektrycznych mogą wykonywać wy-
łącznie elektrycy posiadający stosowne
kwalifikacje.

Bezpieczniki automatyczne
dobrze chronią instalację
elektryczną.



koniecznie wy³¹cz napiêcie w obwodzie
o�wietleniowym poprzez wykrêcenie
bezpiecznika (czyli tzw. korka) albo
zwolnienie jego bolca (je�li jest to bez-
piecznik automatyczny) albo przesuniê-
cie d�wigienki wy³¹cznika ró¿nicowo-
pr¹dowego (nowoczesnego i skuteczne-
go �rodka ochrony przed pora¿eniem
pr¹dem elektrycznym).

Warto, aby� zapamiêta³ i w razie ko-
nieczno�ci przypomina³ doros³ym, ¿e
nie wolno:
" naprawiaæ bezpieczników topikowych
(korków), zak³adaæ drutu i innych przed-
miotów metalowych; trzeba mieæ stale
zapas odpowiednich bezpieczników,
przewidzianych dla danego natê¿enia
pr¹du,
" dotykaæ przewodów elektrycznych
nieizolowanych ani le¿¹cych na nich
przedmiotów, zarówno w miejscach ozna-
czonych tabliczkami ostrzegawczymi, jak
i tam, gdzie tabliczek takich nie ma,
" zarzucaæ przewodów elektrycznych
s³om¹ lub innymi materia³ami, chodziæ
po nich ani je�dziæ, gdy¿
w ten sposób ³atwo mo¿na
uszkodziæ ich pow³okê izo-
lacyjn¹,
" urz¹dzaæ stanowisk pra-
cy i sk³adowisk bezpo�red-
nio pod liniami elektryczny-
mi i w odleg³o�ci mniejszej
ni¿ 2 m od skrajnych prze-
wodów linii napowietrz-
nych niskiego napiêcia.

Skutki pora¿enia pr¹-
dem zale¿¹ od jego natê¿e-
nia i czasu oddzia³ywania na organizm
cz³owieka. Dlatego ratowanie pora¿one-
go musi byæ natychmiastowe. Przede
wszystkim musisz wy³¹czyæ urz¹dzenie

spod napiêcia, np. przez
wyjêcie wtyczki z gniazd-
ka wtyczkowego, wykrê-
cenie bezpieczników albo wy³¹czenie
automatycznego wy³¹cznika.

Je¿eli pora¿ony straci³ przytomno�æ
� to przy braku mo¿liwo�ci ocucenia
trzeba zastosowaæ sztuczne oddychanie;
przy zatrzymaniu akcji serca za� � ma-
sa¿ serca. Czynno�ci te powinni wyko-
nywaæ doro�li.

W ka¿dym przypadku nale¿y natych-
miast wezwaæ lekarza, poniewa¿ nawet,
gdy pora¿ony jest przytomny, stan jego
zdrowia mo¿e byæ powa¿nie zagro¿ony.

Przed wyłączeniem urządzenia spod na-
pięcia nie wolno dotykać porażonego, gdyż
samemu można ulec porażeniu. Jeżeli mamy
trudności z wyłączeniem prądu, można po-
szkodowanego odciągnąć za pomocą suche-
go kija lub stojąc na suchej desce (odizolo-
wanie od ziemi), pociągnąć go za odzież.

Prowizoryczne naprawy
zawsze są groźne.



Pomagaj¹c doros³ym, uczysz siê pra-
cowito�ci i samodzielno�ci, przygoto-
wujesz do doros³ego ¿ycia. Uczysz siê
tak¿e ceniæ pracê swoj¹, rodziców i in-
nych ludzi.

Je¿eli twoja praca polega na pomocy
doros³ym w lekkich czynno�ciach wy-
konywanych w gospodarstwie rolnym,
jest to zjawisko korzystne i ma du¿e
znaczenie. Jednak¿e powiniene� prze-
strzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
! twoja praca nie powinna siê
odbywaæ kosztem czasu prze-
znaczonego na naukê,
! pomoc w pracach
zwi¹zanych

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
i innymi obowi¹zkami domowymi nie
mo¿e odbywaæ siê kosztem czasu nie-
zbêdnego na twój sen, wypoczynek,
a nawet rozrywkê,
! powierzane ci prace nie mog¹ prze-
kraczaæ twoich mo¿liwo�ci fizycznych,
nie powinny nara¿aæ ciê na ryzyko ura-
zów i wypadków oraz stwarzaæ zagro-
¿eñ dla twojego rozwoju psychicznego
i fizycznego.

Jest jednak wiele czynno�ci i prac,
których nie wolno pod ¿adnym pozorem

ci wykonywaæ, dopóki nie
skoñczysz 15 lat.

Jakich prac
nie wolno ci wykonywać



Czynności i prace zabronione dzieciom do lat 15 

1. Kierowanie ciągnikami rolniczymi  
i innymi maszynami samobieżnymi. 

Samodzielne kierowanie ciągnikami i samo-
bieżnymi maszynami wymaga kwalifikacji i 
doświadczenia. Przy wykonywaniu tej 
czynności występuje duże zagrożenie 
najechania, wywrócenia, a także 
wyrządzenia krzywdy innym osobom. 

2. Obsługa kombajnów do zbioru zbóż, 
zielonek i okopowych, maszyn żni-
wnych, kosiarek rolniczych, pras do 
słomy i siana, kopaczek do zbioru 
okopowych. 

Są to maszyny z urządzeniami tnącymi lub 
gniotącymi, z wieloma wirującymi częściami, 
przeważnie o dużej masie. Ich bezpośrednia 
obsługa w warunkach polowych stwarza 
wiele zagrożeń przejechania, przewrócenia 
maszyny, przygniecenia, pochwycenia przez 
pracujące mechanizmy, skaleczenia, 
obcięcia kończyn � tak osób obsługujących, 
jak i postronnych. 

3. Sprzęganie i rozprzęganie maszyn  
i narzędzi rolniczych, przyczep i wozów 
z ciągnikami rolniczymi, a także 
pomaganie przy tych czynnościach. 

Przy tych pracach występuje wysokie 
zagrożenie przygniecenia i przejechania, 
urazów rąk i nóg. 

4. Przebywanie na pomostach sadzarek 
do ziemniaków oraz siewników i kory-
gowanie ich pracy poprzez strącanie 
nadmiaru sadzeniaków lub przegarnia-
nie ziarna w skrzyni nasiennej. 

Przy tych czynnościach występują bardzo 
często obcięcia palców i dłoni. 

5. Obsługa maszyn do przygotowania 
pasz � sieczkarni, śrutowników, gnio-
towników, mieszalników, 
rozdrabniaczy. 

Występuje wysokie zagrożenie urazów dłoni 
przez wirujące noże, topory, walce i bębny, 
pochwycenia przez wały napędowe i pasy 
transmisyjne. 

6. Obsługa młockarni, zwłaszcza praca 
na górnym pomoście młockarni oraz 
przy współpracującej prasie do słomy. 

Pracy towarzyszy duże zapylenie i hałas. 
Występuje duże zagrożenie pochwyceniem 
i uderzeniem pasami transmisyjnymi, niebez-
pieczeństwo pochwycenia ręki, zagrożenie 
upadkiem z pomostu, pochwyceniem przez 
elementy prasy. 

7. Przerzynanie drewna przy użyciu pilarki 
tarczowej (�krajzegi�, �cyrkularki�) oraz 
wykonywanie czynności pomocniczych 
przy tej pracy: podawanie i odbieranie 
materiału, usuwanie trocin i inne prace 
porządkowe. 

Pilarka tarczowa to jedna z najniebezpie-
czniejszych maszyn, przy której występuje 
najwięcej okaleczeń, amputacji oraz wypa-
dków śmiertelnych. Każdy kontakt z tarczą 
piły kończy się poważnym urazem. Wystę-
puje często odrzut materiału, zakleszczenia, 
odpryski. Zagrożenie wzrasta, gdy pilarka 
nie ma osłon klina rozszczepiającego, 
urządzenia podającego materiał do cięcia 
poprzecznego. 



8. Wszelkie prace przy użyciu pił 
łańcuchowych (przecinanie pni, 
okrzesywanie gałęzi, prześwietlanie 
drzew itp.). 

Posługiwanie się piłą łańcuchową wymaga 
siły i sprawności dorosłego mężczyzny, 
kwalifikacji i wprawy. Występuje wysokie 
zagrożenie bardzo ciężkimi urazami 
łańcuchem tnącym przy manewrowaniu piłą, 
�odbiciu� piły, opuszczeniu na nogę itp. 

9. Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek  
i rozładunek drewna o średnicy 
większej niż 15 cm. 

Są to prace wymagające specjalistycznych 
umiejętności, siły fizycznej i doświadczenia. 
Występuje wysokie zagrożenie 
przygnieceniem osób pracujących. 

10. Obsługa dmuchaw, przenośników 
taśmowych i ślimakowych. 

Występuje duże zagrożenie pochwyceniem 
przez wirujące lub przesuwające się 
elementy oraz znaczne zapylenie przy 
odbiorze słomy i siana transportowanego 
dmuchawą. 

11. Załadunek, wyładunek i wysiew 
tlenkowego wapna nawozowego 
(wapna palonego). 

Jest to substancja o silnych właściwościach 
pylących, żrących i parzących, powodująca 
poparzenia błon śluzowych, oczu i skóry. 

12. Wszelkie prace z chemicznymi 
środkami ochrony roślin. 

Środki chemiczne I i II klasy toksyczności to 
trucizny, środki III klasy są szkodliwe  
dla zdrowia. Występuje niebezpieczeństwo 
zatrucia. 

13. Prace z użyciem rozpuszczalników 
organicznych. 

Rozpuszczalniki organiczne (benzyny, 
rozpuszczalniki nitro, chlorokauczukowe  
i inne) � składniki farb, lakierów, klejów � są 
szkodliwe dla zdrowia, niektóre są 
rakotwórcze, mają właściwości narkotyczne, 
ulegają rozpuszczeniu w tkance mózgowej, 
powodując trwałe szkody. Ich pary tworzą z 
powietrzem mieszaniny wybuchowe. 

14. Topienie i podgrzewanie lepiku i smoły. Występuje zagrożenie wybuchem, pożarem, 
poparzeniem. Opary lepiku i smoły zawierają 
rozpuszczalniki organiczne. 

15. Rozpalanie i obsługa pieców 
centralnego ogrzewania. 

Występuje niebezpieczeństwo wybuchu  
i pożaru, groźba poparzeń twarzy i rąk. 

16. Obsług parników, kotłów do 
gotowania. 

Występuje niebezpieczeństwo groźnych 
oparzeń dzieci. 

17. Obsługa rozpłodników (buhajów, 
ogierów, knurów, tryków). 

Dorosłe rozpłodniki są zwykle agresywne  
i wymagają stałej obsługi przez sprawnego 
mężczyznę ze względu na zagrożenie 
agresją: kopnięciem, uderzeniem, 
przygnieceniem, pogryzieniem. 

 


