
 

Placówka Terenowa KRUS w Świdnicy zaprasza serdecznie rolników, domowników oraz członków ich rodzin 
do odwiedzenia siedziby placówki w dniach 04.11 – 15.11.2019 r. i wzięcia udziału w konkursie o 
bezpieczeństwie pracy w rolnictwie. Celem konkursu „Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym” jest 
upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie i ochrona najmłodszych przed zagrożeniami 
wypływającymi z tejże pracy. Dla trzech rolników, którzy wykażą się największą wiedzą o bezpieczeństwie 
pracy, przygotowano nagrody rzeczowe ufundowane przez Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu. 
Wręczenie nagród odbędzie się 22.11.2019 r. w siedzibie PT KRUS w Świdnicy, przy ul. Podchorążych 7.  

Regulamin konkursu oraz formularze testowe dostępne są w placówce, a szczegółowe informacje uzyskać 
można również pod numerem telefonu (74) 856 34 15. 

Korzystając z okazji, apelujemy do rolników o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i przypominamy 
„Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 
których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”: 

Obsługa ciągników oraz maszyn rolniczych, w tym sprzęganie oraz agregowanie 
Zabronione jest powierzanie dzieciom kierowania ciągnikami rolniczymi. 
Dzieciom nie wolno powierzać obsługiwania maszyn rolniczych - szczególnie kombajnów, kosiarek 
rolniczych, pras do słomy i siana oraz kopaczek do roślin okopowych. 
Niedozwolone jest przebywanie dzieci w strefie pracy maszyn i pojazdów rolniczych. 
Nie wolno angażować dzieci do pomocy przy sprzęganiu oraz dopuszczać do ich przebywania 
pomiędzy ciągnikiem a sprzęganą maszyną. 
Niebezpieczne dla dzieci są prace związane z obsługą maszyn stacjonarnych znajdujących się 
w gospodarstwie, zwłaszcza takich jak: sieczkarnie, śrutowniki, gniotowniki, mieszalniki, 
rozdrabniacze, dmuchawy, przenośniki ślimakowe i taśmowe. 
Niedopuszczalne jest przebywanie osób na pomostach załadunkowych siewników i sadzarek 
do ziemniaków w trakcie pracy tych maszyn. 
Dzieci nie powinny obsługiwać ładowaczy i podnośników. 
Prace związane z pozyskiwaniem i obróbką drewna 
Dzieciom nie wolno uczestniczyć w przerzynaniu drewna pilarką tarczową, (tzw. krajzegą lub 
cyrkularką) - jedną z najniebezpieczniejszych maszyn w gospodarstwie. 
Nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem pilarek łańcuchowych. 
Dzieci nie mogą wykonywać prac związanych ze ścinaniem drzew, ściąganiem drzew zawieszonych, 
załadunkiem i rozładunkiem drewna. 
Dzieci należy wykluczyć z udziału w czynnościach pomocniczych, związanych ze ścinką i rąbaniem 
drewna. 
Obsługa zwierząt gospodarskich 
Obsługa zwierząt o dużej masie ciała, jak bydło, trzoda chlewna, szczególnie samców rozpłodowych, 
a także samic karmiących, powinna być dokonywana przez doświadczone i zdrowe dorosłe osoby, 
najlepiej przez silnych mężczyzn. 
Do czynności niebezpiecznych dla najmłodszych należą: załadunek i rozładunek zwierząt, a także 
prace przy uboju i rozbiorze zwierząt. 
Spawanie elektryczne i gazowe 
Do prac wzbronionych dzieciom należy spawanie elektryczne i gazowe oraz pomoc przy tych pracach. 
Prace z wykorzystaniem substancji chemicznych, nawozów mineralnych i rozpuszczalników 
Należy chronić dzieci przed dostępem do substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwie, 
w tym przede wszystkim do substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów 
(szczególnie wapna palonego). 
Nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem rozpuszczalników organicznych, ani narażać ich 
na kontakt z tymi substancjami. 
Prace grożące ciężkimi poparzeniami i pożarem. 
Dzieci nie wolno angażować do rozpalania i obsługi pieców centralnego ogrzewania. 
Prace w zamkniętych zbiornikach 
Prace w silosach i zamkniętych zbiornikach, a także opróżnianie zbiorników szamb, wywóz gnojówki 
i gnojowicy, to czynności szczególnie niebezpieczne – nigdy nie powinny uczestniczyć w nich dzieci. 
Prace na wysokości 
Wszelkie prace na wysokości, np. na pomostach, drabinach, drzewach, dachach, powinny być 
wzbronione dzieciom z uwagi na zagrożenie upadkiem. 
Prace w wykopach ziemnych 
Dzieciom nie należy powierzać kopania rowów i dołów oraz wykonywania jakichkolwiek czynności 
w wykopach. 
Prace w szkodliwych warunkach, w tym hałasie i zapyleniu 
Dzieci nie mogą przebywać w środowisku o dużym natężeniu hałasu, niedostatecznym oświetleniu, 
w pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego oraz wykonywać czynności 
narażających je na kontakt z chorobotwórczymi czynnikami biologicznymi (bakteriami, roztoczami, 
pasożytami zwierzęcymi, grzybami). 
Prace obciążające układ kostno-stawowy, w tym dźwiganie i przenoszenie 
Dzieci nie powinny wykonywać prac wymuszających długotrwałe przyjmowanie nienaturalnej pozycji 
ciała. 
Dzieci nie powinny uczestniczyć w czynnościach związanych z dźwiganiem i ręcznym przenoszeniem 
ciężkich przedmiotów. 
 
Opracowała: Samodzielny inspektor Lucyna Jabłonka w oparciu o materiały prewencyjne ze strony www.krus.gov.pl 
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