
APEL DO  ROLNIKÓW   
ŻNIWA – JAK PRACOWAĆ BEZPIECZNIE 

 

Szanowni Rolnicy, te żniwa nie muszą być tragiczne! Stosując podstawowe zasady 
bezpieczeństwa w praktyce można pracować bezpiecznie. 

ROLNIKU, nie ryzykuj - życie masz tylko jedno!  

Dlatego przed rozpoczęciem prac żniwnych sprawdź stan maszyn oraz: 
 załóż brakujące osłony na wały przegubowo-teleskopowe oraz na inne ruchome części 

maszyn służące do napędu, 

 nie pozwalaj na obsługę maszyn żniwnych osobom bez odpowiednich umiejętności, 

 prowadząc kombajn obserwuj uważnie przedpole, nie przewoź osób na pomoście roboczym 
przyczepy do przewożenia sprasowanej słomy powinny mieć podwyższone burty lub 
specjalną obudowę siatkową,  

 do schodzenia załadowanego wozu lub przyczepy używaj drabiny o odpowiedniej długości 

/na burcie przyczepy możesz zamontować uchwyty, na których zawiesisz drabinę/. 

 

Rolniku, pamiętaj, że w czasie prac żniwnych zabronione jest wykonywanie w trakcie 

ruchu maszyn czynności pomocniczych takich jak: 
 - czyszczenie, usuwanie gromadzących się materiałów, 
 - usuwanie nadmiaru (zapchań) słomy, 
 - zmiana położenia lub nastawienia elementów roboczych, 
 - wymiana części (np. kos w maszynach żniwnych), 
 - smarowanie, sprawdzanie umocowania elementów ruchomych, 
 - nawlekanie sznurka. 
 

ROLNIKU, organizuj transport tak, aby przebiegał bezpiecznie. Pamiętaj, 

aby: 
* podczas prac załadunkowych i wyładunkowych silnik pojazdu był wyłączony, a jeśli pojazd 

stoi na pochyłości, powinien być zabezpieczony przed staczaniem się, 
* ładunek był  zabezpieczony przed spadaniem i zsuwaniem się z przyczepy, 
* nie stawać na zaczepach, ramach i innych częściach maszyn i ciągników w trakcie ruchu. 
 

ROLNIKU, od Ciebie zależy bezpieczeństwo Twoich dzieci! 
   nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę ciągników i maszyn rolniczych, 

   nie pozostawiaj niebezpiecznych narzędzi, stwarzających zagrożenie dla dziecka, 

  chowaj zapałki przed małymi dziećmi. 
 

Rolniku, ważny jest dobry przykład. Pracując rozważnie, przestrzegając 

zasad bhp  chronisz nie tylko życie i zdrowie, ale uczysz tych zasad własne dzieci. One 

uważnie Cię obserwują i naśladują. 

   żniwa 2009 r.             

Żniwa to szczególnie niebezpieczny okres wzmożonych prac, którym towarzyszy wiele 
różnorodnych zagrożeń związanych z obsługą maszyn, transportem plonów, pracą na 

wysokości, a udział w tych pracach dzieci potęguje niebezpieczeństwo wykonywania pracy. 
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