
CIAGNIKI 
Stan bezpieczenstwa mojego ciagnika Tak Nie  Moje dzialania 

dla poprawy bezpieczenstwa 
Termin 

realizacji 
Czy ciagnik jest wyposazony w kabine 
bezpieczna lub rame ochronna? 

    

Czy urzadzenie rozruchowe ciagnika jest 
sprawne? 

    

Czy ciagnik jest zarejestrowany i posiada 
aktualny przeglad techniczny? 
 

    

Czy stopnie wejsciowe sa wolne od 
zanieczyszczen, a droga dojscia na siedzisko 
wolna od narzedzi i innych przedmiotów?  

    

Czy ciagnik posiada oslone koncówki WOM?     
Czy podnosnik hydrauliczny jest sprawny?     
Czy w ciagniku jest apteczka?     
 

Moje zachowanie  
podczas uzytkownika ciagnika Tak Nie  Moje dzialania 

dla poprawy bezpieczenstwa 
Termin 

realizacji 
Czy znam instrukcje obslugi ciagnika i stosuje 
zasady jego bezpiecznej obslugi?  

    

Czy przed rozpoczeciem pracy ciagnikiem 
sprawdzam jego stan techniczny? 

    

Czy stosuje zasade uruchamiania ciagnika 
tylko wtedy. gdy siedze na miejscu operatora? 

    

Czy stosuje zasade jedno miejsce – jeden 
czlowiek, czyli nie przewoze zadnych 
pasazerów, jesli w dowodzie rejestracyjnym 
tego nie przewidziano? 

    

Czy wykorzystuje mozliwosc zwiekszenia 
rozstawu kól ciagnika w przypadku pracy     
na pochylym polu? 

    

Czy na pochylym polu nawroty wykonuje tak, 
by skrecac w dól stoku? 

    

Czy schodzac z ciagnika stosuje zasade 
stalego podparcia ciala w trzech miejscach 
(dwie rece i noga lub dwie nogi i reka),           
a twarzy skierowanej do ciagnika?  

    

Czy podczas pracy ciagnikiem uzywam 
wlasciwych butów roboczych (trzewiki ze 
sztywnymi noskami)? 

    

Czy zwracam uwage, by moje ubranie nie bylo 
zbyt luzne?  

    

Czy przed ruszeniem ciagnikiem kazdorazowo 
upewniam sie, ze w poblizu ciagnika nie 
znajduja sie jakies osoby np. niewidoczne       
z ciagnika dzieci?  

    

Czy pozostawiajac ciagnik na pochylosci 
zabezpieczam go skutecznie przed 
samoczynnym staczaniem? 

    

Czy oddalajac sie od ciagnika wylaczam 
silnik, a kluczyk  zabieram ze soba? 

    

Czy kazdorazowo wylaczam hamulce 
kierunkowe (zblokowane) po zakonczeniu 
pracy w polu? 

    

Czy podczas  pracy z  ladowaczem czolowym 
manewry wykonuje z bezpieczna predkoscia i 
z lyzka (widlami) opuszczona mozliwie nisko? 

    



 2 
Czy przy jezdzie z ladunkiem ze stoku mam 
wlaczony taki sam bieg jak przy wjezdzie     
na stok? 

    

Czy unikam pracy ciagnikiem, kiedy czuje sie 
zle? 

    

Czy nie podejmuje pracy ciagnikiem, kiedy 
jestem pod wplywem alkoholu? 

    

 
PRZYCZEPY 

Stan techniczny i wyposazenie przyczepy Tak Nie  Moje dzialania  
dla poprawy bezpieczenstwa 

Termin 
realizacji 

Czy  uzytkowana w moim gospodarstwie 
przyczepa jest zarejestrowana i posiada 
aktualny przeglad techniczny? 

    

Czy zaczep przyczepy wyposazony jest          
w sprezyny odciazajace? 

    

Czy przyczepa jest wyposazona w kliny 
unieruchamiajace ja po odczepieniu od 
ciagnika (przyczepa dwuosiowa – jeden klin, 
przyczepa jednoosiowa – dwa kliny)? 

    

Czy na czas przewozenia siana, slomy, 
zielonki zaladowywanych wysoko, przyczepa 
jest wyposazona w odpowiedniej dlugosci 
drabine? 

    

Czy przyczepa jest wyposazona w urzadzenia 
ulatwiajace wchodzenie i schodzenie? 

    

Czy przyczepa jednoosiowa jest wyposazona 
w stala podpore dyszla zaczepowego? 

    

Czy na czas prac transportowych zakladam    
na ciagnik automatyczny zaczep? 

    

Czy zamkniecia burt sa sprawne?     
 
Moje zachowanie podczas uzytkowania 
przyczep  i pracach transportowych Tak Nie  Moje dzialania 

dla poprawy bezpieczenstwa 
Termin 

realizacji 
Czy nie dopuszczam do pozostawiania osób na 
zaladowanej przyczepie podczas transportu? 

    

Czy w razie koniecznosci pracy pod uniesiona 
skrzynia zabezpieczam ladunek przed 
obsunieciem? 

    

Czy podczas uzupelniania powietrza w kolach 
przebywam z boku kola i dbam o to, by 
naprzeciw kola nie znajdowaly sie zadne 
osoby? 

    

Czy kazdorazowo przed odczepieniem 
przyczepy od ciagnika podkladam pod kola 
przyczepy kliny zapobiegajace samoczynnemu 
przetaczaniu? 

    

Czy podczas wchodzenia i schodzenia             
z przyczepy zaladowanej wysoko korzystam   
z drabiny? 

    

Czy podczas wchodzenia i schodzenia z 
przyczepy pustej lub zaladowanej  do 
wysokosci burt korzystam tylko z urzadzen do 
tego przeznaczonych (stopnie, drabinki) lub, 
jesli takich nie ma, wykorzystujac tylko dyszel 
zaczepowy i pamietam o zasadzie podparcia 
ciala w trzech miejscach? 
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MASZYNY ROLNICZE  
 

Stan bezpieczenstwa maszyn  
w moim gospodarstwie  Tak Nie  Moje dzialania 

dla poprawy bezpieczenstwa 
Termin 

realizacji 
Czy wszystkie (takze te wykonane we 
wlasnym zakresie) uzytkowane w moim 
gospodarstwie maszyny, wyposazone w 
przekladnie zebate, lancuchowe, pasowe, 
klinowe oraz wystajace, obracajace sie  
podczas pracy waly maja oslony? 

    

Czy wszystkie maszyny napedzane  od WOM 
maja oslone (od góry i z boków) koncówki 
walu napedowego? 

    

Czy waly przegubowo-teleskopowe 
zamontowane na stale na maszynach maja 
oslony? 

    

Czy uzytkowane w moim gospodarstwie 
maszyny, których szerokosc podczas 
transportu wykracza poza obrys ciagnika, sa 
wyposazone w odpowiednie tablice 
ostrzegawcze? 

    

Czy mam dodatkowy znak wolno 
poruszajacych sie pojazdów, który moge 
przekladac z maszyny na maszyne zaleznie   
od potrzeb? 

    

Czy mam przygotowany zestaw swiatel do 
zamontowania na maszynie, której szerokosc 
podczas transportu wykracza poza obrys 
ciagnika? 

    

Czy roztrzasacz obornika jest wyposazony     
w siatke ochronna montowana na przedniej 
burcie? 

    

Czy roztrzasacz jednoosiowy jest wyposazony 
w stala podpore dyszla? 

    

Czy uzytkowany w moim gospodarstwie 
kombajn zbozowy, którego szerokosc 
przekracza dopuszczalna szerokosc pojazdu 
poruszajacego sie po drogach publicznych 
posiada wózek do przewozu zespolu 
zniwnego? 

    

Czy posiadam gasnice na czas uzytkowania 
kombajnu zbozowego? 

    

Czy kombajn zbozowy ma sprawna 
technicznie drabinke wejsciowa? 

    

Czy jednoosiowe maszyny przyczepiane lub 
pólzawieszane (np. kombajn do ziemniaków, 
buraków, prasa zbierajaca) maja stala podpore 
dyszla? 

    

Czy kosiarka rotacyjna jest wyposazona w 
caly (bez ubytków w powierzchni) fartuch 
oslaniajacy bebnowe mechanizmy tnace? 

    

Czy maszyny napedzane silnikiem 
elektrycznym maja sprawna instalacje 
elektryczna (jednolity lub prawidlowo 
przedluzony kabel, wtyczki, odpowiednie 
zabezpieczenie przeciwporazeniowe)? 
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Moje zachowanie podczas uzytkowania 
maszyn rolniczych Tak Nie  Moje dzialania 

dla poprawy bezpieczenstwa 
Termin 

realizacji 
Czy sprawdzam stan techniczny i usuwam 
stwierdzone usterki, a w szczególnosci 
uzupelniam brakujace lub zniszczone oslony 
mechanizmów napedowych przed 
rozpoczeciem uzytkowania kazdej maszyny? 

    

Czy przed kazdorazowym ruszeniem maszyna 
(zwlaszcza o duzych rozmiarach) sprawdzam, 
czy w jej poblizu nie przebywaja jakies osoby? 

    

Czy nie zezwalam na przebywanie 
jakichkolwiek osób na pracujacej lub 
transportowanej maszynie, jesli producent nie 
przewidzial koniecznosci jej obslugi przez 
dodatkowe osoby? 

    

Czy przed rozpoczeciem pracy maszyna, która 
moze byc obslugiwana przez dodatkowe osoby 
uzgadniam z tymi osobami sposób 
porozumiewania sie na przypadek wystapienia 
niebezpiecznych sytuacji?  

    

Czy w przypadku pracy z maszynami, które sa 
napedzane walami przegubowo-
teleskopowymi sprawdzam, czy oslony przy 
wylaczonym napedzie swobodnie sie 
obracaja?  

    

Czy nie podejmuje pracy do czasu usuniecia 
nieprawidlowosci (naprawa lub wymiana), 
jesli stwierdze, ze przy wylaczonym napedzie 
oslona na wale przegubowo-teleskopowym nie 
obraca sie swobodnie? 

    

Czy w przypadku koniecznosci oddalenia sie 
od maszyny, wylaczam naped, opuszczam 
calkowicie podnosnik hydrauliczny i 
wylaczam silnik, a kluczyki zabieram ze soba? 

    

Czy w przypadku pracy maszynami (kombajn 
zbozowy, prasa zbierajaca, kombajn do 
buraków i ziemniaków, kopaczka do 
ziemniaków, przyczepa zbierajaca, kosiarka 
listwowa) i pojawiania sie przeszkód 
(zapychanie sie mechanizmów roboczych) 
przystepuje do usuniecia przeszkody tylko po 
uprzednim wylaczeniu napedu i silnika? 

    

Czy wszelkie regulacje i naprawy maszyn 
wykonuje tylko po uprzednim wylaczeniu 
napedu silnika? 
 
 

    

Czy przed przystapieniem do naprawy i 
regulacji, a takze po kazdorazowym 
odstawieniu (po zakonczonym dniu pracy lub 
po sezonie) sprawdzam, czy ciezkie elementy 
mechanizmów (kola zamachowe, bebny, tloki 
w prasach) sa w polozeniu  
uniemozliwiajacym samoczynny ruch jalowy? 
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Czy w maszynach zawieszanych wszelkie 
naprawy i regulacje przeprowadzam po 
uprzednim calkowitym opuszczeniu 
podnosnika hydraulicznego, a jesli jest to 
niemozliwe – opieram na pewnych podporach 
i sprawdzam stabilnosc podparcia? 

    

Czy przed wyjazdem na droge publiczna z 
maszyna, której szerokosc podczas transportu 
przekracza obrys ciagnika, wyposazam ja w 
tablice ostrzegawcze (ukosne bialo-czerwone 
pasy) zestaw swiatel i znak wolno 
poruszajacych sie pojazdów? 

    

 
 

PILARKI 
 

Stan bezpieczenstwa mojej pilarki Tak Nie  Moje dzialania 
dla poprawy bezpieczenstwa 

Termin 
realizacji 

Czy pilarka uzytkowana w Twoim 
gospodarstwie posiada regulowana oslone pily 
tarczowej od góry? 

    

Czy pilarka ma oslonieta (z obu stron) czesc 
pily tarczowej znajdujaca sie pod plaszczyzna 
stolu? 

    

Czy pilarka jest wyposazona w prawidlowo 
ustawiony klin rozszczepiajacy? 

    

Czy pila tarczowa Twojej pilarki posiada 
wszystkie zeby? 

    

Czy pilarka posiada urzadzenie do 
poprzecznego ciecia drewna? 

    

 
Moje zachowanie podczas pracy na pilarce Tak Nie  Moje dzialania 

dla poprawy bezpieczenstwa 
Termin 

realizacji 
Czy przed przystapieniem do pracy na pilarce 
usuwam wszystkie przedmioty, by miec 
wystarczajaco wolna przestrzen wokól pilarki?  

    

Czy podczas przecinania podluznego stoje z 
boku w stosunku do kierunku podawania 
drewna? 

    

Czy nie dopuszczam dzieci do pomocy przy 
pracy na pilarce? 

    

Czy podczas pracy na pilarce mam na nogach 
odpowiednie buty, a ubranie jest obcisle i 
rekawy sa zapiete? 

    

Czy oczyszczanie pilarki przeprowadzam 
tylko po wylaczeniu maszyny i calkowitym 
zatrzymaniu sie pily? 

    

Czy kabel elektryczny doprowadzajacy prad 
do silnika jest tak ulozony, by nie spowodowal 
potkniecia? 

    

Czy podczas pracy na pilarce uzywam 
okularów ochronnych i ochronników sluchu? 

    

Czy zapoznalem sie z instrukcja obslugi i 
bezpiecznego uzytkowania pilarki 
lancuchowej?  
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ZWIERZETA 
 

Moje zachowanie podczas pracy ze 
zwierzetami Tak Nie  Moje dzialania 

dla poprawy bezpieczenstwa 
Termin 

realizacji 
Czy w budynkach inwentarskich jest porzadek 
i wystarczajace oswietlenie? 

    

Czy zblizajac sie do zwierzat daje znac o 
swojej obecnosci poprzez lagodnie 
wypowiadane slowa? 

    

Czy unikam podchodzenia do zwierzat (bydlo, 
konie) z tylu? 

    

Czy dbam o to, by zwierzeta byly obslugiwane 
zawsze przez te same osoby? 

    

Czy podczas prowadzenia zwierzat nie owijam 
lancucha lub postronka wokól dloni lub wokól 
pasa? 

    

Czy unikam prowadzenia zwierzat jadac 
rowerem? 

    

Czy nie dopuszczam dzieci do obslugi duzych 
zwierzat? 

    

Czy zachowuje szczególna ostroznosc przy 
obsludze zwierzat, gdy sa glodne, nie 
napojone, maja mlode lub sa w ostrej rui?  

    

Czy eliminuje ze stada zwierzeta, które sa 
szczególnie niebezpieczne (np. narowisty lub 
gryzacy kon, kopiaca podczas dojenia krowa)? 

    

Czy dorosly buhaj ma zalozone kólko 
metalowe w nosie, a podczas prowadzenia go 
uzywam drazka zaczepionego na kólku? 

    

Czy stanowisko buhaja jest wyposazone w 
bariery po obu stronach, by podczas obslugi 
uniknac przygniecenia do sciany? 

    

Czy krowie, która wykazuje niepokój 
(kopanie) podczas dojenia nakladam peta na 
stawy skokowe? 

    

Czy zachowuje szczególna ostroznosc w 
postepowaniu ze zwierzetami chorymi lub 
bedacymi w stanie leczenia? 

    

 
 
 

PODWÓRZE  
 

Stan bezpieczenstwa mojego podwórza Tak Nie  Moje dzialania 
dla poprawy bezpieczenstwa 

Termin 
realizacji 

Czy podwórze ma powierzchnie równa, 
pozbawiona niepotrzebnych dolków i 
wystepów? 

    

Czy wszelkie wieksze zaglebienia, w tym 
studzienki kontrolne, kolektory kanalizacji 
domowej i budynków inwentarskich sa 
przykryte odpowiednia pokrywa? 

    

Czy linki na suszenie bielizny sa zawieszone 
na odpowiedniej wysokosci lub w takim 
miejscu, aby nie przeszkadzaly w 
przemieszczaniu sie – takze dzieci?  
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Czy na podwórzu nie ma porozrzucanych 
przedmiotów i recznych narzedzi, które 
moglyby byc przyczyna potkniecia lub 
zaczepienia? 

    

Czy moje podwórze jest posprzatane i wolne 
od wszelkiego rodzaju resztek roslinnych i 
zwierzecych odchodów, które moglyby 
powodowac sliskosc powierzchni?  

    

Czy przed zima sa usuniete wszelkie 
wystajace przedmioty i nierównosci, które 
przykryte sniegiem moglyby byc 
niezauwazone i spowodowac potkniecie lub 
poslizniecie?  

    

Czy w okresie zimowym jest systematycznie 
usuwany snieg w miejscach, które stanowia 
drogi komunikacyjne miedzy domem 
mieszkalnym a budynkami inwentarskimi  a 
budynkami i urzadzeniami gospodarczymi 
(szopy, stodoly, garaze, studnie), a ich 
powierzchnia jest posypywana piaskiem lub 
popiolem? 

    

Czy na podwórzu jest zalozona instalacja 
oswietleniowa, a wylacznik znajduje sie w 
miejscu umozliwiajacym wlaczenie 
oswietlenia zanim wyjda na podwórze lub 
bezposrednio po wejsciu na nie? 

    

 
BUDYNKI 

 
Stan bezpieczenstwa budynków w moim 

gospodarstwie  
Tak Nie  Moje dzialania 

dla poprawy bezpieczenstwa 
Termin 

realizacji 
Czy powierzchnie w budynkach inwentarskich 
oraz gospodarczych, po których najczesciej sie 
przemieszczam sa równe? 

    

czy wejscia do budynków inwentarskich, 
gospodarczych oraz przejscia miedzy 
pomieszczeniami w budynkach pozbawione sa 
progów? 

    

Czy sciany budynków w poblizu przejsc sa do 
wysokosci co najmniej 2 m. pozbawione 
wystajacych haków, gwozdzi, srub lub innych 
tego typu przeszkód, o które mozna zahaczyc 
podczas przechodzenia? 

    

Czy otwory zrzutowe umieszczone w stropach 
i na poddaszach budynków sa zabezpieczone 
odpowiednimi barierkami i w sposób 
widoczny oznaczone? 

    

Czy otwory wejsciowe w scianach poddaszy 
sa zabezpieczone odpowiednimi barierkami?  

    

Czy znasz wytrzymalosc stropów na których 
magazynujesz ziarno? 

    

Czy drzwi i bramy wejsciowe do budynków sa 
pewnie osadzone i daje sie je zabezpieczyc 
przed samoczynnym zamknieciem, np. w 
wyniku podmuchu wiatru? 

    

Czy bramy przesuwane sa zabezpieczone 
przed spadnieciem z prowadnic podczas ich 
przesuwania? 
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Czy oswietlenie w budynkach inwentarskich 
jest wystarczajace? 

    

 
 

DRABINY i SCHODY 
 

Stan bezpieczenstwa drabin i schodów,        
z których korzystam w gospodarstwie  Tak Nie  Moje dzialania 

dla poprawy bezpieczenstwa 
Termin 

realizacji 
Czy  drabiny uzywane w moim gospodarstwie 
sa wystarczajaco dlugie, by w miejscach  ich 
uzywania, w których nie ma specjalnych 
uchwytów umozliwialy mi bezpieczne 
przejscie na plaszczyzne (co najmniej 75 m 
ponad plaszczyzne), na która chce przejsc?  

    

Czy drabiny uzywane w moim gospodarstwie 
maja stopy (konce spoczywajace na podlozu), 
które uniemozliwiaja  zeslizniecie sie z 
drabiny? 

    

Czy drabiny uzywane w moim gospodarstwie 
maja wszystkie, mocne i nieruchomo osadzone 
szczeble? 

    

Czy w drabinach umocowanych na stale 
(pionowo przy scianie) jest wolna przestrzen 
miedzy szczeblami a sciana o szerokosci co 
najmniej 15 cm (aby podparcie  stopy nogi 
bylo pewne)? 

    

Czy schody, z których korzystam sa osadzone 
pewnie? 

    

Czy schody, które maja wiecej niz 5 stopni sa 
zaopatrzone w porecze przynajmniej z jednej 
strony? 

    

Czy stopnie schodów nie maja ubytków, które 
skracaja ich dlugosc? 

    

Czy powierzchnia stopni schodów jest równa, 
czysta i nie sliska? 

    

Czy na schodach, z których korzystam nie ma 
zadnych przedmiotów, które moga 
spowodowac potkniecie lub zaczepienie? 

    

Czy przy schodach jest sprawna instalacja 
oswietleniowa z wylacznikiem w poblizu obu 
ich konców? 

    

 
Moje zachowanie podczas korzystania  

z drabin i schodów 
Tak Nie  Moje dzialania 

dla poprawy bezpieczenstwa 
Termin 

realizacji 
Czy ustawiam drabine tak, by jej pochylenie 
wynosilo okolo 75o , to znaczy odleglosc 
drabiny od sciany w miejscu jej podparcia 
wynosi 1 m. na kazde 4 metry wysokosci do 
miejsca, w którym jest oparta?  

    

Czy przed wejsciem na drabine opieram ja tak, 
aby nie bylo mozliwosci jej bocznego 
przesuniecia oraz sprawdzam miejsce 
podparcia? 
 

    

Czy stawiam drabine tylko na pewnym i 
wystarczajaco twardym podlozu? 
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Czy podczas wchodzenia na drabine stosuje 
zasade stalego podparcia jednej nogi i 
przytrzymywanie sie oboma rekami lub 
podparcie obu nóg i przytrzymywania sie 
jedna reka? 

    

Czy podczas wchodzenia na drabine oraz 
podczas pracy utrzymuje swoje cialo w osi 
drabiny bez wychylania sie na boki?  

    

Czy podczas przenoszenia lub ustawiania 
drabiny zwracam uwage na wiszace przewody 
elektryczne, które moglyby zetknac sie z 
drabina? 

    

Czy przy pracy na duzej wysokosci 
zapewniam sobie pomoc innej osoby w 
przytrzymywaniu drabiny? 

    

Czy unikam wchodzenia na drabine majac na 
nogach niewlasciwe buty (klapki, kapcie, itp. 
inne buty bez piet)? 

    

Czy podczas dluzszej pracy na drabinie mam 
zalozone buty z twarda i sztywna podeszwa? 

    

Czy w przypadku bytowania malych dzieci w 
gospodarstwie, po uzyciu drabiny odstawiam 
ja w miejsce przechowywania? 

    

Czy unikam przenoszenia jakichkolwiek 
przedmiotów w rekach podczas 
przemieszczania sie po drabinie? 

    

Czy podczas przemieszczania sie po schodach 
przytrzymuje sie poreczy? 

    

Czy w zimie na schodach zewnetrznych 
usuwam snieg i lód oraz posypuje 
powierzchnie stopni piaskiem lub popiolem? 

    

Czy unikam chodzenia po schodach majac na 
nogach klapki, kapcie lub jakiekolwiek inne 
buty bez piety? 

    

 
 

INSTALAC JE I URZADZENIA ELEKTRYCZNE 
 

Stan instalacji  elektrycznych  
w moim gospodarstwie  

Tak Nie  Moje dzialania 
dla poprawy bezpieczenstwa 

Termin 
realizacji 

Czy wszystkie wkladki bezpiecznikowe sa 
oryginalne (nie naprawiane)? 

    

Czy wszystkie gniazda bezpiecznikowe, 
przelaczeniowo jedno- i trójfazowe, 
wylaczniki oraz inne urzadzenia elektryczne 
maja nieuszkodzone obudowy? 

    

Czy przewody elektryczne sa prowadzone 
zgodnie z przepisami i czy nie ma w 
gospodarstwie prowizorycznych podlaczen? 
 

    

Czy elastyczne przewody zasilajace przenosne 
odbiorniki elektryczne sa zabezpieczone przed 
urazami mechanicznymi zarówno w czasie ich 
uzytkowania, jak i przechowywania? 
 

    

Czy przewody i gniazdka nie grzeja sie w 
trakcie ich uzytkowania? 
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Czy uzywane w gospodarstwie przewody i 
przedluzacze maja nieuszkodzona izolacje i 
cale koncówki?  

    

Czy przewody napowietrznej linii 
energetycznej nie wisza na wysokosci  
umozliwiajacej zaczepienie np. wysokim 
ladunkiem? 

    

Czy wszelkie prace przy instalacji lub 
odbiornikach energii elektrycznej wykonuje 
przy odlaczonym napieciu? 

    

Czy dbam o to, by pracujac przy urzadzeniach 
elektrycznych stac na suchym podlozu? 

    

Czy przy naprawach instalacji elektrycznych 
zapewniam sobie zawsze obecnosc drugiej 
osoby? 

    

Czy wiem jak postepowac, jesli ktos w mojej 
obecnosci ulegnie porazeniu pradem 
elektrycznym? 

    

 
 

SRODKI OCHRONY ROSLIN  
 
Stan techniczny opryskiwacza uzywanego w 

gospodarstwie i moje zachowanie w 
obchodzeniu sie ze srodkami ochrony roslin 

Tak Nie  
Moje dzialania 

dla poprawy bezpieczenstwa 
Termin 

realizacji 

Czy uzytkowany przeze mnie opryskiwacz byl 
badany w Stacji Kontroli Opryskiwaczy i 
posiada aktualny znak kontrolny? 

    

Czy jako uzytkownik srodków ochrony roslin 
przeszedlem odpowiednie przeszkolenie? 

    

Czy srodki ochrony roslin przechowuje w 
oryginalnych opakowaniach w wydzielonym i 
oznakowanym miejscu z etykietka – ulotka 
producenta? 

    

Czy do przygotowania formy uzytkowej 
pestycydów stosuje wydzielone i oznakowane 
naczynia? 

    

Czy podczas wykonywania zabiegów ochrony 
roslin uzywam podstawowego sprzetu ochrony 
osobistej (kombinezon, maske lub pólmaske, 
rekawice, buty gumowe)? 

    

Czy wiem jak przebiegaja objawy zatrucia 
pestycydami?  

    

Czy mam umieszczony w widocznym miejscu 
numer telefonu, nazwe oraz adres najblizszego 
Osrodka Toksykologicznego? 

    

Czy w przypadku pracy ze srodkami grupy 
trucizn zapewniam sobie obecnosc drugiej 
osoby? 

    

 
Opracowano na podstawie materialów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (grudzien 1999 rok) 
w ramach prac wdrozeniowych i upowszechniajacych wyniki zadan Strategicznego Programu Rzadowego 
(SPR-1) „Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia czlowieka w srodowisku pracy”. 
 


