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� Kie ro wa nie cią gni ka mi rol ni czy mi i in ny mi 

ma szy na mi sa mo bie żny mi.

� Ob słu ga kom baj nów do zbio ru zbóż, zie lo nek 

i oko po wych, ma szyn żniw nych, ko sia rek rol ni czych,

pras do sło my i sia na, ko pa czek do zbio ru oko po wych.

� Sprzę ga nie i roz przę ga nie ma szyn i na rzę dzi 

rol ni czych, przy czep i wo zów z cią gni ka mi rol ni czy mi,

a ta kże po moc przy tych czyn no ściach.
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Kie ro wa nie ma szy na mi wy ma ga wie dzy i do świad cze nia. Brak

umie jęt no ści ich ob słu gi mo że skoń czyć się wy pad kiem. Ofia rą mo -

że być nie tyl ko oso ba kie ru ją ca, ale ta kże lu dzie znaj du ją cy się obok

po jaz du. Nie bez piecz ne są ta kże ha łas, drga nia i za py le nie to wa rzy -

szą ce pra cy cią gni kiem.

Wszyst kie wy żej wy mie nio ne ma szy ny po sia da ją bar dzo nie bez -
piecz ne urzą dze nia tną ce lub zgnia ta ją ce oraz wie le wi ru ją cych czę -
ści. Ma szy na mo że ko goś prze je chać, prze wró cić się, po chwy cić
za rę kę lub no gę i ją urwać. Dzie ci nie ma ją dość si ły do ob słu gi 
du żych ma szyn.

Przy tych pra cach mo żna zo stać przy gnie cio nym do ma szy ny lub
przy cze py, a na wet prze je cha nym. Mo że dojść do ob ra żeń tu ło wia,
gło wy, rąk i nóg, a ta kże do ura zu ple ców z po wo du nad mier ne go
dźwi ga nia.



� Prze by wa nie na po mo stach siewników lub sa dza rek

do ziem nia ków.

� Ob słu ga siecz kar ni, śru tow ni ków, gnio tow ni ków, 

mie szal ni ków i zdrab nia czy.

� Cięcie (ob rób ka) drew na pi lar ką tar czo wą 

(zwaną także kraj ze gą lub cyr ku lar ką) 

oraz wy ko ny wa nie czyn no ści po moc ni czych: 

po da wa nie i od bie ra nie ma te ria łu, usu wa nie tro cin.
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Bar dzo czę sto do cho dzi do wy pad ków po chwy ce nia przez ru cho -
me czę ści ma szyn, co koń czy się naj czę ściej urwa niem pal ców,
dłoni, a na wet ca łej rę ki. Dla te go dzie ci nie mo gą prze by wać na 
po mo stach w cza sie pra cy tych ma szyn.

Wy ko ny wa nie tych czyn no ści wią że się z ry zy kiem oka le czeń dło ni
przez wi ru ją ce no że, to po ry, wal ce i bęb ny. Mo że ta kże dojść do po -
chwy ce nia przez wa ły na pę do we i pa sy prze no szą ce na pęd od
sil ni ka.

Cięcie pilarką tarczową to jedna z najniebezpieczniejszych prac,
przy której dochodzi do największej liczby okaleczeń, amputacji
oraz wypadków śmiertelnych. Zagrożenie wypadkiem wzrasta,
jeżeli pilarka nie ma osłon, klina rozszczepiającego, czy urządzenia
podającego do cięcia poprzecznego. Wówczas często dochodzi 
do zakleszczenia drewna i jego odrzucenia oraz odprysku drzazg.



� Wszel kie pra ce z uży ciem pił łań cu cho wych. 

� Za ła du nek i roz ła du nek drew na, ści na nie drzew, 

ścią ga nie drzew za wie szo nych. 

� Ob słu ga dmu chaw, prze no śni ków ta śmo wych 

i śli ma ko wych.

� Za ła du nek, wy ła du nek i wy siew tlen ko we go wap na

na wo zo we go (wap na pa lo ne go).
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Uży cie pi ły łań cu cho wej wy ma ga si ły i spraw no ści do ro słe go mę ż-
czy zny oraz od po wied niej wie dzy i wpra wy. Nie umie jęt ne ma new -
ro wa nie pi łą mo że być przy czy ną tra gicz ne go w skut kach kon tak tu
z łań cu chem tną cym, cię żkich ura zów w wy ni ku „od bi cia” pi ły
od drew na, bądź upusz cze nia pi ły na no gę.

Wap no pa lo ne to sub stan cja o sil nych wła ści wo ściach py lą cych, żrą -
cych i pa rzą cych. Kon takt z tą sub stan cją skut ku je uszko dze niem
błon ślu zo wych, po pa rze nia mi oczu i skó ry.

Pra ce te wy ma ga ją spe cjal nych umie jęt no ści, du żej si ły fi zycz nej
i do świad cze nia oso by do ro słej. Zaw sze wy stę pu je nie bez pie czeń -
stwo przy gnie ce nia przez drze wo. Oso by wy ko nu ją ce ta kie pra ce
są rów nież na ra żo ne na zmia żdże nia rąk i nóg.

Pod czas wy ko ny wa nia tych czyn no ści mo żli we jest po chwy ce nie
przez wi ru ją ce lub prze su wa ją ce się ele men ty ma szyn. Szko dli we
dla mło de go or ga ni zmu jest także za py le nie.



� Wszel kie pra ce związane z che micz ny mi środ ka mi

ochro ny ro ślin.

� Pra ce z uży ciem roz pusz czal ni ków or ga nicz nych.

� To pie nie i pod grze wa nie le pi ku lub smo ły.

� Ob słu ga pie ców cen tral ne go ogrze wa nia oraz ob słu ga

par ni ków i ko tłów do go to wa nia.
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Sto so wa nie środ ków che micz nych wy ma ga wie dzy na ich te mat.
Na le ży za cho wać szcze gól ną ostro żność, po nie waż kon takt z che -
micz ny mi środ ka mi ochro ny ro ślin mo że pro wa dzić do za truć, a na -
wet do śmier ci.

Roz pusz czal ni ki or ga nicz ne (ben zy ny, roz pusz czal ni ki ni tro, chlo ro -
kau czu ko we i in ne) – skład ni ki farb, la kie rów i kle jów są bar dzo szko -
dli we dla zdro wia. Nie któ re z tych sub stan cji są ra ko twór cze, wni ka ją
do mó zgu, po wo du jąc je go trwa łe uszko dze nie. Opa ry łą czą się z po -
wie trzem, two rząc mie sza ni ny ła two pal ne i wy bu cho we.

Wy ko ny wa nie tych czyn no ści jest nie bez piecz ne ze wzglę du na mo -
żli wość wy bu chu i po ża ru. Po pa rze niu mo że ulec ca łe cia ło. Po nad -
to, opa ry le pi ku i smo ły za wie ra ją roz pusz czal ni ki or ga nicz ne
– sub stan cje szko dli we dla zdro wia.

Pra ce te są bar dzo nie bez piecz nie, po nie waż wy stę pu je ry zy ko 
wy bu chu i po ża ru. Ist nie je za gro że nie po pa rzeń rąk i twa rzy. Czyn -
no ści te mo że wy ko ny wać wy łącz nie od po wie dzial na, do ro sła 
oso ba.



� Ob słu ga roz płod ni ków (bu ha jów, ogie rów, knu rów, 

try ków).

� Za ła du nek i roz ła du nek zwie rząt, pra ce przy ubo ju

i roz bio rze zwie rząt.

� Opró żnia nie zbior ni ków z nie czy sto ścia mi płyn ny mi,

wy wóz gno jów ki, gno jo wi cy i za war to ści szam ba.

� Ob słu ga ła do wa czy i pod no śni ków me cha nicz nych .
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Do ro słe sam ce roz pło do we są bar dzo sil ne. Mo żna zo stać kop nię -
tym, ude rzo nym, przy gnie cio nym lub po gry zio nym przez po bu dzo -
ne zwie rzę. Roz płod ni ka mi mo że zaj mo wać się tyl ko
do świad czo na i sil na oso ba do ro sła. Naj le piej mę żczy zna.

Pod czas trans por tu zwie rzę ta bar dzo się stre su ją. Prze ra żo ne zwie -
rzę mo że pró bo wać ucie kać lub bro nić się, co mo że być nie bez -
piecz ne. Pra ce zwią za ne z ubo jem zwie rząt są du żym ob cią że niem
psy chicz nym dla mło de go czło wie ka.

W cza sie tych czyn no ści mo że dojść do kon tak tu z tru ją cy mi ga za -
mi oraz cho ro bo twór czy mi bak te ria mi. Mło dy czło wiek jest na ra żo -
ny na sil ne za tru cia bar dziej niż do ro sły, u któ re go od por ność jest
więk sza.

Pra ce te wy ma ga ją po sia da nia spe cjal nych umie jęt no ści oraz do -
świad cze nia. Nie wpraw na ob słu ga ma szyn mo że skoń czyć się po -
trą ce niem, prze je cha niem lub przy gnie ce niem osób po stron nych.



� Wy ko ny wa nie wy ko pów ziem nych, ro wów oraz pra ce

w wy ko pach, pra ce przy bu do wie i roz biór ce obiek tów

bu dow la nych.

� Pra ce w za mknię tych zbior ni kach, po jem ni kach 

lub si lo sach zbo żo wych.

� Pra ce wy ko ny wa ne w du żym ha ła sie, 

nie do sta tecz nym oświe tle niu, w po miesz cze niach 

za py lo nych py ła mi po cho dze nia ro ślin ne go oraz 

w miejscach narażających na kontakt 

ze szko dli wy mi czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi (roz to czami,

pa so ży tami zwie rzę cymi, grzy bami).
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Zaw sze trze ba brać pod uwa gę, że ścia ny wy ko pu mo gą się ob su -
nąć i za sy pać oso bę w do le. Wte dy mo żna się udu sić. Oso ba do ro -
sła ma więk szą szan sę na wy do sta nie się spod osu wi ska, bo jest
sil niej sza. Pod czas prac bu dow la nych ścia ny bu dyn ków mo gą się
za wa lić i przy gnieść oso by pra cu ją ce.

Po wie trze w za mknię tych zbior ni kach czę sto jest bar dzo ubo gie
w tlen. Oso bie wy ko nu ją cej ta ką pra cę gro zi śmierć przez udu sze -
nie. W si lo sach mo że dojść do ob su nię cia się ziar na, za sy pa nia i udu -
sze nia oso by tam prze by wa ją cej.

Pra ce w szko dli wych wa run kach śro do wi ska są szcze gól nie nie bez -
piecz ne. Nio są ze so bą ry zy ko uszko dze nia słu chu lub wzro ku. Mo -
gą ta kże wy stą pić ucią żli we uczu le nia i aler gie u osób pra cu ją cych
w ta kich wa run kach.



� Wszel kie pra ce na wy so ko ści po wyżej 3 me trów na: 

po mo stach, dra bi nach, drze wach, da chach itp. 

� Spa wa nie elek trycz ne lub po moc przy spa wa niu.

� Pra ce zwią za ne z dźwi ga niem i prze no sze niem 

cię żkich przed mio tów. 

� Wy ko ny wa nie czyn no ści wy ma ga ją cych dłu go trwa łej

pracy w wy mu szo nej, nienaturalnej po zy cji.
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Czę sta i dłu ga pra ca w nie na tu ral nej po zy cji cia ła mo że pro wa dzić
do de for ma cji sta wów i ko ści mło de go czło wie ka. Na uszko dze nia
szcze gól nie na ra żo ny jest krę go słup, a je go zwy rod nie nia wy wo -
łu ją chro nicz ny ból i mo gą oka zać się nie od wra cal ne.

Wy ko ny wa nie ta kich prac wy ma ga si ły fi zycz nej do ro słe go czło -
wie ka. Oso ba mło da, pra cu ją ca po nad swe mo żli wo ści jest na ra -
żo na na bó le i uszko dze nia krę go słu pa, kon tu zje sta wów oraz
ze rwa nie mię śni.

Wy ko ny wa nie tych prac gro zi na świe tle niem szko dli wym pro mie -
nio wa niem i po pa rze niem dło ni oraz twa rzy. Wy stę pu je ta kże nie -
bez pie czeń stwo po ra że nia prą dem.

Pra ce po wy żej 1 me tra nad zie mią/pod ło gą mo gą być wy ko ny wa -
ne wy łącz nie pod nad zo rem osób do ro słych. Wy stę pu je ry zy ko
upad ku z wy so ko ści, co mo że pro wa dzić do groź nych ura zów gło -
wy, krę go słu pa i koń czyn. Nie szczę śli wy upa dek mo że na wet za -
koń czyć się śmier cią.


