
KKAASSAA  RROOLLNNIICCZZEEGGOO  UUBBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNEEGGOO  
PPllaaccóówwkkaa  TTeerreennoowwaa  ww  KKoonniinniiee  

iinnffoorrmmuujjee::  
  

„„„   BBBEEEZZZPPPIIIEEECCCZZZNNNEEE   ŻŻŻNNNIIIWWWAAA”””   

 

Z uwagi na zbliżające się żniwa Placówka Terenowa jak co roku zwraca się z Apelem 
do rolników: 

AAABBBYYY   NNNIIIEEE   NNNAAARRRAAAŻŻŻAAAĆĆĆ   SSSIIIEEEBBBIIIEEE   III   SSSWWWOOOIIICCCHHH   BBBLLLIIISSSKKKIIICCCHHH   TTTRRRZZZEEEBBBAAA   SSSTTTOOOSSSOOOWWWAAAĆĆĆ   ZZZAAASSSAAADDDYYY   

BBBEEEZZZPPPIIIEEECCCZZZNNNEEEJJJ   PPPRRRAAACCCYYY   OOORRRAAAZZZ   ZZZAAACCCHHHOOOWWWAAAĆĆĆ   NNNIIIEEEZZZBBBĘĘĘDDDNNNĄĄĄ   PPPRRRZZZEEEZZZOOORRRNNNOOOŚŚŚĆĆĆ   

III    OOOSSSTTTRRROOOŻŻŻNNNOOOŚŚŚĆĆĆ...    

W okresie nasilonych prac żniwnych często dochodzi do wypadków. 
W ubiegłym roku na terenie działania Placówek Terenowych KRUS w Koninie , Kole, Słupcy 
i Turku wypadkom podczas prac związanych ze żniwami uległy 23 osoby / 4 kobiety,  
19 mężczyzn.  

Najczęściej dochodzi do upadków podczas załadunku lub rozładunku słomy, 
rozładunku ziarna z przyczepy, remontów i czyszczenia maszyn żniwnych. Poszkodowani 
doznali obrażeń kończyn górnych i dolnych, urazów  głowy, żeber, kręgosłupa i ogólnych 
potłuczeń ciała.  

Pracom żniwnym towarzyszy duże zapylenie oraz zagrożenia związane z obsługą 
maszyn, transportem plonów i pracą na wysokości.  
  
DDllaatteeggoo  pprrzzeedd  rroozzppoocczzęęcciieemm  pprraacc  żżnniiwwnnyycchh  sspprraawwddźź  ssttaann  mmaasszzyynn  oorraazz::

 

  
• załóż brakujące osłony na wały przegubowo-teleskopowe, 
• załóż brakujące osłony na wszystkie inne ruchome części maszyn służące do napędu  
i na ostre mechanizmy robocze (przyrządy tnące w kosiarkach mogą być odsłonięte wyłącznie  
w trakcie pracy) 
• nie pozwalaj na obsługę skomplikowanych maszyn żniwnych osobom bez odpowiednich 
umiejętności,• prowadząc kombajn zbożowy obserwuj uważnie przedpole, nie przewoź osób 
na pomoście roboczym i zachowuj szczególną ostrożność na drodze publicznej,• nie każdy 
może pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, układaniu stert. 
• przyczepy do przewożenia sprasowanej słomy powinny mieć podwyższone burty  
lub specjalną obudowę siatkową, 
• do schodzenia z załadowanego wozu lub przyczepy używaj odpowiednio długiej i dobrze 
ustawionej drabiny 



RRoollnniikkuu,,  ppaammiięęttaajj,,  żżee  ww  cczzaassiiee  pprraacc  żżnniiwwnnyycchh  zzaabbrroonniioonnee  jjeesstt    wwyykkoonnyywwaanniiee  ww  ttrraakkcciiee  
rruucchhuu  mmaasszzyynn  ((jjaazzddyy  lluubb  rruucchhuu  eelleemmeennttóóww  rroobboocczzyycchh  ww  cczzaassiiee  ppoossttoojjuu))  cczzyynnnnoośśccii  
ppoommooccnniicczzyycchh  ttaakkiicchh  jjaakk::  
  
- czyszczenie, usuwanie gromadzących się materiałów,- usuwanie nadmiaru (zapchań) 
słomy,- dokręcanie śrub, zmiana położenia lub nastawienia elementów roboczych,- wymiana 
części (np. kos w maszynach żniwnych),- smarowanie, sprawdzanie umocowania elementów 
ruchomych,- nawlekanie sznurka, drutu (snopowiązałki, prasy).  
OOkkrreess  żżnniiww  ttoo  zzaaggrroożżeenniiaa  zzwwiiąązzaannee  zz  pprraaccaammii  ttrraannssppoorrttoowwyymmii  
 

                                                             
 
Pamiętaj: 
• podczas prac załadunkowych i wyładunkowych silnik pojazdu powinien być wyłączony,  
a jeśli pojazd stoi na pochyłości, powinien  być zabezpieczony przed staczaniem się, 
• ładunek musi być dobrze zabezpieczony przed spadaniem i zsuwaniem się z wozu  
lub przyczepy 
• przyczepa ciągnikowa, wóz lub ciężarówka, wykorzystywane do przewozu ludzi, powinny 
być do tego celu odpowiednio przystosowane przez zamontowanie siedzeń, podwyższenie 
burt, wyposażenie w drabinkę lub schodki ułatwiające wchodzenie i schodzenie,  
przy ręcznym przenoszeniu ciężarów nie przekraczaj obciążeń: 50 kg dla mężczyzn i 20 kg 
dla kobiet,• podnosząc ciężary stosuj zasadę „zgięte nogi, proste plecy płynnie do góry i do 
przodu”, (niedopuszczalne jest prowadzenie wszelkich pojazdów i obsługa sprzętu 
zmechanizowanego w stanie nietrzeźwym) 
• nie wolno stawać na zaczepach, ramach i innych częściach maszyn i ciągników w trakcie 
ruchu, 
• używanie do prac transportowych i polowych niesprawnego technicznie sprzętu jest 
zabronione. 
 
DDDZZZIIIEEECCCIII   PPPOOODDDCCCZZZAAASSS   ŻŻŻNNNIIIWWW   
 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie, pamiętajcie, że bezpieczeństwo dzieci zależy głównie od 
Państwa odpowiedzialności.  
  
• nie pozwalaj dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej kosiarki 
rotacyjnej, ani w pobliżu pracującej kosiarki listwowej, nie pozwalaj dzieciom  
na samodzielną obsługę ciągników i maszyn rolniczych, 
• nie pozwalaj dzieciom na zabawy w pobliżu dróg publicznych 
• nie proś dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi   
• (pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły itp).,  
nie pozostawaj niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla 
Twego dziecka 
 

Opracowała 
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