
Młody Czytelniku!
Każ de go ro ku do cho dzi na wsi do tra gicz nych wy pad -

ków. Ofia ra mi są nie tyl ko do ro śli, ale tak że dzie ci. Wy pad -
ki naj czę ściej zda rza ją się przy pra cach po lo wych,
zwłasz cza w okre sie żniw, lecz tak że pod czas róż nych za -
jęć go spo dar skich, a na wet w trak cie za ba wy. Dla Cie bie
szcze gól nie nie bez piecz ne jest wy ko ny wa nie tych prac
na po lu i w go spo dar stwie, któ re są prze zna czo ne wy łącz -
nie dla do ro słych. Du żym za gro że niem jest tak że prze by -
wa nie w po bli żu pra cu ją cych ma szyn i urzą dzeń
rol ni czych. Zwie rzę ta ho do wa ne w więk szo ści go spo -
darstw, choć do mow ni kom zna ne z imie nia, rów nież by wa -
ją groź ne. W pierw szej czę ści bro szu ry znaj dziesz wie le
in for ma cji na te mat bez piecz ne go za cho wa nia się w ty po -
wych sy tu acjach na wsi. Pa mię taj, że tu taj – czę ściej niż
w in nych sku pi skach ludz kich – zda rza ją się po wo dzie
i po ża ry, dla te go też do opra co wa nia dru giej czę ści bro -
szu ry za pro si li śmy po li cjan tów i stra ża ków. 

Je śli miesz kasz na wsi, być mo że znasz już wie le za gro -
żeń, ale pa mię taj, że to, co zna ne, też mo że być nie bez -
piecz ne. Je śli od wie dzasz wieś tyl ko w cza sie wa ka cji
– tym bar dziej mu sisz wie dzieć, co mo że Ci tu gro zić i jak
unik nąć wy pad ku. Dla te go przy go to wa li śmy dla Cie bie ten
po rad nik. Za wie ra on pod sta wo wą wie dzę na te mat wy stę -
pu ją cych na wsi za gro żeń dla ży cia i zdro wia. Wska zu je
rów nież, jak ich unik nąć. Uważ ne prze czy ta nie i za pa mię -
ta nie na szych rad po zwo li Ci bez piecz nie miesz kać, prze -
by wać i ba wić się na wsi. Na za koń cze nie za pra sza my Cię
do za ba wy!



W go spo dar stwie rol nym zwy kle du żo
się dzie je. To miej sce co dzien nych za jęć
do mo wych, pra cy, a tak że za ba wy. Dla te go
bar dzo waż ne jest dba nie o po rzą dek,
zwłasz cza po dwó rze po win no być uprząt -
nię te. Je śli jest ba ła gan, mo żesz się ła two
prze wró cić, po tknąć lub po śli zgnąć, za cze -
pić no ga mi o po zo sta wio ne w nie ła dzie
przed mio ty. Je że li scho dy nie ma ją po rę -
czy – mo żesz spaść, a kie dy ktoś po zo sta -
wi na nich nie po trzeb ne rzeczy – mo żesz
po tknąć się i upaść. Stud nie oraz głę bo kie
do ły, w któ rych prze cho wu je się na wóz,
czy li gno jo wi cę, mu szą być za kry te, tak
aby nikt do nich nie wpadł. 

Miej sca nie bez piecz ne to:
1. Du że otwo ry w zie mi: wy ko py, ka na ły,

zbior ni ki, do ły na wap no.
2. Nie przy kry te zbior ni ki na gno jo wi cę,

szam ba; otwar te stud nie.
3. Sta re, uszko dzo ne lub źle za bez pie -

czo ne scho dy – stro me, śli skie, sła bo
oświe tlo ne i bez po rę czy.

4. Dra bi ny – szcze gól nie z po ła ma ny mi
szcze bla mi i nie sta bil nie roz sta wio ne. 

Niebezpieczne 
miejsca w gospodarstwie

Scho dy 
po win ny być uprząt nię te.

W ta kich miej scach ła two o upa dek! 
Uwa żaj na wy so kie pro gi w drzwiach.



5. Wej ścia na pod da sza, otwo ry do zrzu -
ca nia sia na i sło my – szcze gól nie te nie za -
bez pie czo ne ba rier ka mi i po kry wa mi.

Pa mię taj!
● Nie zbli żaj się do zbior ni ka na gno -

jów kę i do oczysz cza ne go szam ba – mo -
żesz się uto pić lub za truć bar dzo nie bez -
piecz nym ga zem siar ko wo do ro wym!

● Uni kaj miejsc, z któ rych mo żesz
spaść, je śli są nie za bez pie czo ne np. po rę -
czą.

● Je śli mu sisz sko rzy stać z dra bi ny, nie
sta wiaj jej na nie rów nym pod ło żu
i za drzwia mi lub wro ta mi, któ re mo gą ją
wy wró cić; nie wchodź i nie schodź ty łem
do szcze bli!

● Zwiększ czuj ność i bądź ostroż ny
w miej scach sła bo oświe tlo nych, ko rzy staj
z la tar ki, a nie świe cy czy za pa łek.

W 2007 ro ku dziew czyn ka spa dła z ja bło -
ni na po zo sta wio ną przez ro dzi ców
pod drze wem bro nę zę ba tą… 
Bez tro ska za ba wa też mo że być nie -
bez piecz na – pa mię taj o tym!

Co Ty mo żesz zro bić? 
Dbaj o po rzą dek. Nie po zo sta wiaj przed mio tów na scho dach,

na po dwó rzu – w miej scach, gdzie mo gą prze szka dzać. Przy po -
mnij do ro słym, by w le cie wy rów na li i utwar dzi li po dwó rze,
a w zi mie po sy pa li śli ską na wierzch nię pia skiem, po pio łem al bo
tro ci na mi. 

Je że li dra bi na jest roz staw na, 
jej seg men ty po win ny być spię te.

Je śli szam bo bę dzie przy kry te,
do mow ni cy i ich go ście 
bę dą bez piecz ni.

Niebezpieczna
brona zębata.



Ma szy ny i na rzę dzia rol ni cze są na wsi
nie zbęd ne, ale je że li są w złym sta nie
tech nicz nym lub nie wła ści wie się je użyt -
ku je – mo gą być przy czy ną tra ge dii. Naj -
więk sze za gro że nie wy stę pu je w okre sie
wzmo żo nych prac w rol nic twie, zwłasz cza
pod czas żniw, omło tów i wy kop ków.

Kom baj ny, ko siar ki, pra sy do sło my i ko -
pacz ki do ziem nia ków to bar dzo cięż kie
ma szy ny, z wie lo ma wi ru ją cy mi czę ścia mi
i nie bez piecz ny mi, ostry mi ele men ta mi ro -
bo czy mi. Kie dy ma szy na pra cu je, jest nie -
bez piecz na – mo że Cię prze je chać, przy -
gnieść, a jej ru cho me czę ści mo gą po -
chwy cić ubra nie.

Co jest dla Cie bie nie bez piecz ne?
1. Uru cha mia nie ma szyn rol ni czych. 
2. Wcho dze nie i scho dze nie z ma szyn.
3. Prze by wa nie na sa dzar ce – czy li ma -

szy nie, któ ra sa dzi np. ziem nia ki – gro zi
po chwy ce niem rąk i po waż ny mi ura za mi!

4. Wkła da nie rąk do skrzy ni na sien nych,
z któ rych roz sy py wa ne jest ziar no – gro zi
Ci am pu ta cja pal ców lub na wet rąk!

5. Prze by wa nie w po bli żu pra cu ją cych
ko sia rek, roz rzut ni ków na wo zu i ko pa czek
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Ma szy ny i na rzę dzia

Prze by wa nie na ma szy nach rol ni czych jest nie bez piecz ne – gro zi
cięż kim wy pad kiem, a na wet śmier cią.

Tak po win no się prze cho wy wać
na rzę dzia.



do ziem nia ków – mo żesz zo stać ude rzo ny
ka mie niem lub ka wał kiem czę ści ma szy ny!

6.  Cię cie drew na pi lar ka mi tar czo wy mi
i łań cu cho wy mi oraz prze by wa nie w po bli -
żu ta kich pra cu ją cych ma szyn – w przy -
pad ku kon tak tu z tar czą pi ły lub łań cu -

chem gro zi Ci am pu ta cja koń czyn, a na wet
śmierć!

Każ da ma szy na po win na być wy po -
sa żo na w nie zbęd ne osło ny ru cho -
mych czę ści!

Na wsi czę sto zda rza ją się ska le cze nia
i ura zy spo wo do wa ne nie ostroż nym uży wa -
niem młot ka, sie kie ry, wi deł, gra bi czy ko -
sy. Na rzę dzia ta kie po win ny być prze cho -
wy wa ne w sta łych miej scach i za bez pie czo -
ne. Nie wol no ich zo sta wiać w miej scach
przy pad ko wych, przy sy pa nych sło mą lub
sia nem. Ko sa i sie kie ra po win ny być moc -
no osa dzo ne i za kli no wa ne – tak, aby
ostrze nie spa dło z trzon ka. Przy prze no -
sze niu, prze wo że niu bądź prze cho wy wa -
niu na rzę dzi na le ży na ło żyć na ich ostre
czę ści osło nę lub fu te rał. 

Ma szy ny i urzą dze nia sto so wa ne
w rol nic twie mo gą ob słu gi wać wy łącz -
nie do ro śli!

Co Ty mo żesz zro bić?
Pa mię taj, że pra cu ją ce ma szy ny rol ni cze są dla Cie bie nie -

bez piecz ne – uni kaj ich. 
Przy po mnij ro dzi com, aby dba li o za bez pie cze nie ru cho mych

czę ści nie bez piecz nych ma szyn, ta kich jak np. pi lar ki.

Ma szy ny pra cu ją ce z od sło nię ty -
mi ru cho my mi czę ścia mi są bar -
dzo nie bez piecz ne!



Do bar dzo wie lu wy pad ków na wsi do -
cho dzi pod czas prze jaz dów na po le i po -
wro tów do do mu oraz trans por tu np. sia -
na. Ofia ra mi są czę sto dzie ci i mło dzież.
Zda rza się, że mło dzi lu dzie po dró żu ją
z ro dzi ca mi na błot ni kach i za cze pach cią -
gni ków lub na przy cze pach bez sie dzeń dla
pa sa że rów. Jest to bar dzo nie bez piecz ne.
Nie rzad ko mło dzież kie ru je sa mo dziel nie
cią gni ka mi lub kom baj na mi, tak że po dro -
gach as fal to wych – to czę sta przy czy na wy -
pad ków dro go wych. Tyl ko do ro śli mo gą
pro wa dzić cią gni ki i in ne ma szy ny rol ni -
cze. Ry zy ko na je cha nia na prze szko dy, wy -
wró ce nia się po jaz du, a tak że wy rzą dze nia
szko dy in nym lu dziom jest bar dzo du że.

Jak po dró żo wać bez piecz nie?
1. Ni gdy nie po dró żuj na błot ni kach, za -

cze pach, dy sz lach i po mo stach ma szyn

Pasażer ciągnika, przyczepy, wozu

Po dró żo wa nie w ta ki spo sób jest
bar dzo nie bez piecz ne! 

Tyl ko do ro śli 
mo gą pro wa dzić ma szy ny rol ni cze.



i przy czep – je śli spad niesz pod ko ła ja dą -
cej ma szy ny, bę dziesz ofia rą bar dzo po -
waż ne go wy pad ku!

2. Nie uru cha miaj sa mo dziel nie ma szyn
rol ni czych – nie je steś w sta nie prze wi dzieć
wszyst kich sy tu acji pod czas ich ob słu gi!

3. Nie wdra puj się na przy cze py za ła do -
wa ne sia nem, sło mą czy zbo żem. Nie po -
dró żuj w ten spo sób. Każ de go ro ku wie lu
mło dych lu dzi spa da z przy czep i od no si
po waż ne ob ra że nia!

4. Ja dąc ro we rem, nie pod cze piaj się
do ja dą cych cią gni ków i przy czep – je śli
prze wró cisz się, mo żesz zo stać prze je cha -
ny przez te ma szy ny lub in ny po jazd, 
np. sa mo chód!

5. Za cho waj bez piecz ną od le głość od ja -
dą cych za ła do wa nych przy czep. Dasz gło -
wę, że ła du nek jest sta bil nie i bez piecz nie
umiesz czo ny na przy cze pie? 

Je śli spad nie na Cie bie – wy pa dek
go to wy!
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Szcze gól ne za gro że nie dla Cie bie sta no wi łą cze nie ze so bą
(sprzę ga nie) i roz łą cza nie cią gni ka z ma szy na mi i przy cze pa mi
– ma szy ny mo gą przy gnieść Cię lub prze je chać, je śli bę dą nie -
wła ści wie usta wio ne!

Ten chło piec nie tyl ko mo że spaść i stra cić
zdro wie, a na wet ży cie, ale tak że na ra żo ny
jest na wdy cha nie szko dli wych sub stan cji
che micz nych.
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Lu bi my zwie rzę ta. Uwa ża my, że są przy -
ja ciół mi czło wie ka, jed nak mo gą one być
rów nież nie bez piecz ne. Aby kon takt z ni mi
nie za koń czył się wy pad kiem, mu sisz prze -
strze gać pew nych re guł.

Kro wa jest z na tu ry zwie rzę ciem ła god -
nym i spo koj nym. Je śli jed nak chciał byś
się do niej zbli żyć, naj le piej uprzedź ją
o tym gło sem. Ostrze że nie gło sem lub do -
ty kiem uspo ka ja zwie rzę. Do je niem mo gą
zaj mo wać się tyl ko oso by od po wied nio

do te go przy go to wa ne, naj le piej te, któ re
kro wa zna.

Trzo da chlew na, czy li po pu lar ne świn ki,
cho wa na jest prze waż nie w po miesz cze -
niach za mknię tych. Naj częst sze wy pad ki
spo wo do wa ne przez świ nie to przy gnie ce -
nia i po gry zie nia. Naj le piej uni kaj kon tak -
tu z tym zwie rzę ta mi. Pa mię taj! Lo cha bę -
dzie na pew no bro ni ła swo ich dzie ci – ni -
gdy nie wchodź do nie za bez pie czo ne go
koj ca lo chy z mło dy mi!

Pod sta wo wą re gu łą po stę po wa nia z ty mi
zwie rzę ta mi jest stop nio we przy zwy cza ja -
nie ich do po wta rza ją cych się zmian w oto -
cze niu: ha ła sów, prze jeż dża ją cych sa mo -
cho dów, obec no ści lu dzi. Przed po dej -
ściem do ko nia na le ży zwró cić na sie bie
uwa gę zwie rzę cia – gło sem czy zbli że niem
się od stro ny łba. 

Co war to wie dzieć?
1. Bar dzo groź ne mo że oka zać się spo -

tka nie z pod cho dzą cy mi do ludz kich sie -
dzib dzi ki mi zwie rzę ta mi (dzi ki, li sy, tak że
zdzi cza łe psy). Nie wol no wów czas oka zy -
wać pa ni ki, trze ba za cho wać spo kój, od da -
lić się na moż li wie bez piecz ną od le głość
i za alar mo wać do ro słych.

2. Zwie rzę ta mo gą być no si cie la mi cho -
rób za kaź nych i pa so żyt ni czych ta kich jak
bru ce lo za, gruź li ca, wą glik, wście kli zna,
tok so pla zmo za, wło śni ca. Są to cho ro by

Ostroż nie ze zwie rzę ta mi

Zwie rząt nie wol no bić, stra szyć, pło szyć ani w in ny spo sób
draż nić!

Zwie rzę ta mi ho dow la ny mi po win ny zaj mo wać się oso by
zdro we, sil ne, opa no wa ne i ła god ne w po dej ściu do zwie rząt.
Do ty czy to zwłasz cza opie ki nad du ży mi zwie rzę ta mi, któ re są
nie bez piecz ne cho ciaż by ze wzglę du na to, ile wa żą. 

Opie ku jąc się du ży mi zwie rzę ta mi, 
na le ży uży wać m.in. kó łek no so wych.



bar dzo trud ne do wy le cze nia, mo gą ce spo -
wo do wać trwa łe ka lec two. Groź ny mo że
być kon takt bez po śred ni z cho rym zwie -
rzę ciem, spo ży wa nie za nie czysz czo nej wo -
dy, zje dze nie za ka żo ne go mię sa, mle ka, jaj
czy za bru dze nie ska le cze nia zie mią lub od -
cho da mi. Nie lek ce waż moż li wo ści za ka że -
nia! Je śli masz wąt pli wo ści – zgłoś się
do le ka rza! Sa mo zwie rzę nie mu si być
cho re – wy star czy, że jest no si cie lem pa -
so ży tów, wi ru sów, bak te rii, czy grzy bów
cho ro bo twór czych.

3. Wzra sta licz ba bar dzo groź nych cho -
rób po cho dze nia klesz czo we go: bo re lio zy,
za pa le nia mó zgu i opon mó zgo wych. Za ka -
że nie jest skut kiem nie od czu wal ne go ukłu -
cia przez klesz cze prze no szą ce wi ru sy.
Ostroż ność po wi nie neś za cho wać przede
wszyst kim pod czas po by tu w le sie. Za wsze
po po wro cie do do mu do kład nie obej rzyj
swo je cia ło. Co ro bić, gdy znaj dziesz
„wkrę co ne go” klesz cza? Trze ba go szyb ko
wy cią gnąć! Moż na to zro bić zwy kłą pę se tą.
Klesz cza na le ży zła pać jak naj bli żej skó ry
i de li kat nie, ale zde cy do wa nie wy krę cić.
Uwa żaj, aby go nie uszko dzić i nie po zo -
sta wić je go gło wy pod skó rą. O wie le ła -
twiej jest po zbyć się klesz cza za po mo cą
spe cjal ne go przy rzą du, któ ry ku pisz w ap -

te ce. Po wy ję ciu klesz cza ra nę na le ży zde -
zyn fe ko wać, a rę ce do kład nie umyć. Za -
wsze trze ba skon sul to wać się z le ka rzem.

Lo cha, chcąc
bro nić mło dych,
po tra fi być 
nie bez piecz na.

Tym urzą dze niem ła two i bez -
piecz nie usu niesz klesz cza.



Sub stan cje che micz ne są w rol nic twie
co raz ła twiej do stęp ne, a co za tym idzie 
– chęt niej wy ko rzy sty wa ne. Dzię ki sto so -
wa nym na wo zom sztucz nym i środ kom
ochro ny ro ślin osią ga my wzrost wy daj no ści
plo nów, a wszę dzie tam, gdzie ko niecz ne
jest za cho wa nie czy sto ści po miesz czeń
i urzą dzeń pro duk cyj nych, po ma ga ją środ ki
my ją ce i de zyn fe ku ją ce. Jed nak ich nie wła -
ści we prze cho wy wa nie i użyt ko wa nie sta -
no wi po waż ne nie bez pie czeń stwo dla zdro -
wia, a na wet ży cia lu dzi i zwie rząt. No wo -
cze sna ochro na ro ślin czę sto wy ma ga sto -
so wa nia bar dzo tok sycz nych pe sty cy dów.
Środ ki my ją ce i de zyn fe ku ją ce mo gą za wie -
rać żrą ce sub stan cje che micz ne, a far by
i la kie ry wy two rzo ne na ba zie ła two pal nych
roz pusz czal ni ków or ga nicz nych zwięk sza ją
ry zy ko po wsta nia po ża rów. Nie wła ści we
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Za gro że nia che micz ne

Uwa żaj – środ ki che micz ne są sto so wa ne bar dzo czę sto
i są ła two do stęp ne. Więk szość z nich jest szko dli wa 
dla zdro wia czło wie ka!

Nie wol no prze cho wy wać środ ków
che micz nych w opa ko wa niach
spo żyw czych.



ob cho dze nie się z czyn ni ka mi che micz ny -
mi zwy kle ma bar dzo po waż ne kon se kwen -
cje, jed nak skut ki kon tak tu z ni mi, ta kie
jak: za tru cia, po pa rze nia, po draż nie nia,
aler gie nie za wsze od ra zu są wi docz ne.
Szcze gól nie groź ne jest to w przy pad ku
sub stan cji tok sycz nych, któ re mo gą od kła -
dać się w or ga ni zmie na wet przez ca łe ży -
cie, bę dąc przy czy ną wie lu cho rób, a nie -
rzad ko rów nież śmier ci. Wie le z tych pre -
pa ra tów nie ma ani sma ku, ani za pa chu
zdra dza ją cych ich obec ność we wdy cha nym
po wie trzu lub w spo ży wa nych pro duk tach
ro ślin nych. Na le ży przy tym pa mię tać, że
sub stan cje che micz ne do sta ją się do or ga -
ni zmu czło wie ka nie tyl ko po bez po śred -
nim spo ży ciu, ale tak że w cza sie od dy cha -
nia i po przez skó rę. Dla te go tak waż ne jest
sto so wa nie się do in struk cji okre śla ją cych

za sa dy bez piecz ne go uży cia i prze cho wy -
wa nia tych wy ro bów.

Jak roz po znać ob ja wy za tru cia?
● złe sa mo po czu cie i ogól ne osła bie nie,
● bó le i za wro ty gło wy,
● brak łak nie nia, nud no ści, wy mio ty,
● bó le brzu cha i bie gun ka,
● nie po kój, po bu dze nie,
● śli no tok, łza wie nie,
● nad mier ne po ce nie.
Bar dzo czę sto do po waż nych za truć

do cho dzi po przez przy pad ko we spo ży -
cie środ ka che micz ne go, któ ry bez -
myśl nie prze cho wy wa ny był w bu tel ce
po na po ju.

Pro fe sjo nal na pra ca ze środ ka mi che -
micz ny mi wy ma ga sto so wa nia ochron nych
ubrań i bu tów, a tak że spe cja li stycz ne go
sprzę tu ochron ne go – ma sek, pół ma sek,
oku la rów, rę ka wi c. Im bar dziej nie bez -
piecz ny jest pre pa rat – tym sku tecz niej
trze ba się za bez pie czać. 

Bez ta kich za bez pie czeń Twój mło -
dy or ga nizm jest na praw dę bez bron ny.

Na opa ko wa niu każ de go nie bez piecz ne -
go pre pa ra tu che micz ne go znaj du ją się
pik to gra my okre śla ją ce za gro że nia. War to
się z ni mi za po znać!

Uni kaj ja kie go kol wiek kon tak tu
z tak ozna czo ny mi środ ka mi che micz -
ny mi.
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Tyl ko do ro śli mo gą ku po wać,
przy go to wy wać do uży cia i sto -
so wać che micz ne środ ki upra wy
ro ślin!

Tok sycz ny Żrą cy

Draż nią cy Ła two pal ny



Trud no so bie wy obra zić ży cie bez róż -
nych urzą dzeń elek trycz nych. Pa mię taj
jed nak, że trze ba z nich ko rzy stać w spo -
sób bez piecz ny – zgod ny z ich prze zna -
cze niem. Nie ostroż ne użyt ko wa nie urzą -
dzeń elek trycz nych mo że pro wa dzić
do po waż nych, czę sto śmier tel nych wy -
pad ków. Cia ło czło wie ka do brze prze wo -
dzi prąd, a skut ki je go dzia ła nia są bar dzo
po waż ne – do tkli we, głę bo kie po pa rze nia,

za trzy ma nie pra cy ser ca, a w kon se kwen -
cji śmierć. 

Co Ty mo żesz zro bić?
● Zwra caj uwa gę na wszel kie go ro dza ju

ta bli ce ostrze gaw cze znaj du ją ce się
na obiek tach i urzą dze niach, w któ rych
pły nie prąd oraz sto suj się do po da nych
na nich za le ceń. 

● Sta raj się nie prze by wać w po bli żu
pra cu ją cych urzą dzeń i nie zbli żaj się
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Prąd jest uży tecz ny i... nie bez piecz ny

Ta ka in sta la cja elek trycz na i tak na pra wio ny prze wód są bar dzo nie -
bez piecz ne! Gro żą po ra że niem prą dem i po waż nym wy pad kiem!



do ze rwa nych prze wo dów li nii na po wietrz -
nych, uszko dzo nych ka bli, w tym z ze rwa -
ną izo la cją, gniazd elek trycz nych. Nie do -
ty kaj ich!

● Nie wspi naj się na słu py ener ge tycz -
ne.

● Pa mię taj, że tyl ko do ro śli mo gą na -
pra wiać włącz ni ki i gniaz da elek trycz ne. 

● Wtycz kę z gniazd ka wy cią gaj za wsze
jed ną rę ką, przy trzy mu jąc gniazd ko dru gą.

Je śli mu sisz sam wy mie nić ża rów kę lub
odłą czyć „po dej rza ne” urzą dze nie
z gniazd ka, to przed tem ko niecz nie wy łącz
na pię cie – wy kręć bez piecz nik (czy li tzw.
ko rek). W przy pad ku bez piecz ni ka au to -
ma tycz ne go – opuść prze łącz nik. 

Waż ne za sa dy bez pie czeń stwa:
1. Uży wa ne bez piecz ni ki mu szą być

prze zna czo ne do da nej in sta la cji!
2. Nie moż na na pra wiać bez piecz ni ków

to pi ko wych (kor ków), za kła dać dru tu i in -
nych przed mio tów me ta lo wych; trze ba
w ca ło ści je wy mie nić, ina czej prze sta ną
być bez piecz ni ka mi!

3. Nie do ty kaj nie izo lo wa nych prze wo -
dów elek trycz nych, ani le żą cych na nich
przed mio tów!

4. Nie na le ży przy kry wać prze wo dów
elek trycz nych sło mą lub in ny mi ma te ria ła -
mi, cho dzić po nich ani jeź dzić, gdyż w ten
spo sób ła two moż na uszko dzić ich po wło -
kę izo la cyj ną, spo wo do wać zwar cie i zo -
stać po ra żo nym prą dem.
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Ni gdy nie pró buj sam na pra wiać prze wo dów i ze psu tych
urzą dzeń elek trycz nych. To pra ca dla elek try ka!

Bez piecz ni ki au to ma tycz ne.



Po ma ga jąc do ro słym, uczysz się pra co -
wi to ści i sa mo dziel no ści, przy go to wu jesz
do do ro słe go ży cia. Uczysz się tak że ce nić
pra cę swo ją, ro dzi ców i in nych lu dzi. Do -
brze jest, kie dy Two ja pra ca po le ga na po -
mo cy do ro słym w lek kich czyn no ściach
wy ko ny wa nych w go spo dar stwie. Mo żesz
się wte dy na uczyć wie lu przy dat nych
umie jęt no ści.

O czym po wi nie neś pa mię tać:
● Two ja pra ca nie mo że od by wać się

kosz tem cza su prze zna czo ne go na na ukę,
sen, wy po czy nek, a na wet roz ryw kę.

● Po wie rza ne Ci pra ce nie mo gą prze -
kra czać Two ich moż li wo ści fi zycz nych, nie
po win ny na ra żać Cię na ry zy ko ura zów i wy -
pad ków oraz stwa rzać za gro żeń dla Two je -
go roz wo ju psy chicz ne go i fi zycz ne go.

Jest jed nak gru pa czyn no ści i prac,
któ rych nie wol no pod żad nym po zo -
rem Ci wy ko ny wać, do pó ki nie skoń -
czysz 16 lat.
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Jakich prac nie wolno Ci wykonywać?

Czynności i prace zabronione dzieciom do lat 16.

Kierowanie ciągnikami
rolniczymi i innymi
maszynami samobieżnymi.

Sa mo dziel ne kie ro wa nie cią gni ka mi i sa mo bież -
ny mi ma szy na mi wy ma ga kwa li fi ka cji i do świad -
cze nia. Czyn ność ta gro zi spo wo do wa niem wy -
pad ku i wy rzą dze niem krzyw dy nie tyl ko so bie,
ale i in nym. Po nad to to wa rzy szą ce tej pra cy
drga nia, ha łas i za py le nie są szko dli we.

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.

Są to maszyny z urządzeniami tnącymi lub
gniotącymi, z wieloma wirującymi częściami,
przeważnie o dużej masie. Ich obsługa stwarza
zagrożenie przejechania, przewrócenia
maszyny, przygniecenia, pochwycenia przez
pracujące mechanizmy, skaleczenia, obcięcia
kończyn.

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 tak że po ma ga nie przy tych
czyn no ściach.

Przy tych pracach występuje ryzyko
przygniecenia i przejechania, urazów tułowia,
głowy, rąk i nóg oraz urazów spowodowanych
przeciążeniami fizycznymi (np. nadmiernym
dźwiganiem).
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Prze by wa nie na po mo stach sa -
dza rek do ziem nia ków oraz siew -
ni ków i strą ca nie nad mia ru sa -
dze nia ków lub prze gar nia -
nie ziar na w skrzy ni na sien nej.

Przy tych czyn no ściach czę sto wy stę pu ją po -
chwy ce nia przez ru cho me czę ści ma szyn i moż -
li wość urwa nia koń czyn, ura zy pal ców i dło ni.

Ob słu ga ma szyn do przy go to wa -
nia pasz – siecz kar ni, śru tow ni -
ków, gnio tow ni ków, mie szal ni -
ków, roz drab nia czy.

Wy stę pu je wy so kie za gro że nie oka le czeń dło -
ni przez wi ru ją ce no że, to po ry, wal ce i bęb ny, 
po chwy ce nia przez wa ły na pę do we i pa sy trans -
mi syj ne.

Prze rzy na nie (ob rób ka) drew -
na przy uży ciu pi lar ki tar czo wej
(„kraj ze gi”, „cyr ku lar ki”)
oraz wy ko ny wa nie czyn no ści 
po moc ni czych przy tej pra cy: 
po da wa nie i od bie ra nie ma te ria -
łu, usu wa nie tro cin i in ne pra -
ce po rząd ko we.

Pi lar ka tar czo wa to jed na z naj nie bez piecz niej -
szych ma szyn, przy któ rej wy stę pu je naj wię -
cej oka le czeń, am pu ta cji oraz wy pad ków śmier -
tel nych. Każ dy kon takt z ru cho mą tar czą pi -
ły koń czy się po waż nym ura zem. Za gro że nie
wzra sta, gdy pi lar ka nie ma osłon, kli na roz sz -
cze pia ją ce go, urzą dze nia po da ją ce go ma te riał
do cię cia po przecz ne go. Wów czas czę sto wy stę -
pu je za klesz cze nie i od rzut ma te ria łu oraz od -
pry ski drzazg.

Wszel kie pra ce przy uży ciu pił
łań cu cho wych (prze ci na nie pni,
okrze sy wa nie ga łę zi, „prze świe -
tla nie” la su itp.).

Po słu gi wa nie się pi łą łań cu cho wą wy ma ga si ły
i spraw no ści do ro słe go męż czy zny, kwa li fi ka cji
i wpra wy. Wy stę pu je wy so kie za gro że nie bar dzo
cięż ki mi ura za mi wsku tek kon tak tu z łań cu -
chem tną cym przy ma new ro wa niu pi łą, „od bi -
ciu” pi ły, opusz cze niu na no gę itp.

Ścinanie drzew, ściąganie,
załadunek i rozładunek drewna.

Są to pra ce wy ma ga ją ce spe cja li stycz nych umie -
jęt no ści, du żej si ły fi zycz nej i do świad cze nia.
Wy stę pu je wy so kie za gro że nie przy gnie ce nia
osób pra cu ją cych oraz zmiaż dże nia rąk i nóg.

Obsługa dmuchaw,
przenośników taśmowych 
i ślimakowych.

Wy stę pu je du że za gro że nie po chwy ce nia przez
wi ru ją ce lub prze su wa ją ce się ele men ty ma -
szyn. Nie bez piecz ne jest tak że znacz ne za py le -
nie przy od bio rze sło my i sia na trans por to wa ne -
go dmu cha wą.

Załadunek, wyładunek i wysiew
tlenkowego wapna nawozowego
(wapna palonego).

Jest to substancja o silnych właściwościach
pylących, żrących i parzących, powodująca
poparzenia błon śluzowych, oczu i skóry.
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Wszelkie prace z chemicznymi
środkami ochrony roślin.

Środ ki che micz ne I i II kla sy tok sycz no ści 
to tru ci zny, zaś środ ki III kla sy – szko dli we dla
zdro wia. Wy stę pu je nie bez pie czeń stwo za tru cia
i śmier ci.

Prace z użyciem
rozpuszczalników organicznych.

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, kle jów są szko dli we dla zdro -
wia, nie któ re są ra ko twór cze, wni ka ją do tkan ki
mó zgo wej, po wo du jąc trwa łe uszko dze nia mó zgu.
Ich opa ry two rzą z po wie trzem mie sza ni ny ła two -
pal ne i wy bu cho we.

Topienie i podgrzewanie lepiku 
i smoły.

Występuje zagrożenie wybuchem, pożarem,
poparzeniem. Opary lepiku i smoły zawierają
rozpuszczalniki organiczne – substancje
szkodliwe.

Rozpalanie i obsługa pieców
centralnego ogrzewania; obsługa
parników i kotłów 
do gotowania.

Występuje niebezpieczeństwo wybuchu 
i pożaru, groźba poparzeń twarzy i rąk.

Obsługa rozpłodników (buhajów,
ogierów, knurów, tryków).

Dorosłe rozpłodniki mogą być agresywne 
i powinny być obsługiwane przez dorosłą
sprawną osobę.  Kontakt ze zwierzęciem grozi
kopnięciem, uderzeniem, przygnieceniem,
pogryzieniem. 

Załadunek i rozładunek
zwierząt, prace przy uboju 
i rozbiorze zwierząt.

Występuje duże zagrożenie urazami ze strony
broniących się zwierząt. Prace te powodują
także obciążenie psychiczne młodego człowieka.

Opróżnianie zbiorników 
z nieczystościami płynnymi,
wywóz gnojówki, gnojowicy 
i zawartości szamba.

Istnieje duże niebezpieczeństwo urazów
mechanicznych, zakażeń i zatruć.
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Wykonywanie wykopów
ziemnych, rowów i praca 
w wykopach; prace przy budowie 
i rozbiórce obiektów
budowlanych.

Występuje niebezpieczeństwo oberwania 
i obsunięcia się ścian wykopu lub zawalenia
ścian budynku i zasypania lub uduszenia.

Obsługa ładowaczy 
i mechanicznych podnośników.

Prace te wymagają specjalnych umiejętności 
i doświadczenia. Występuje zagrożenie
potrącenia, przejechania, przygniecenia osób
postronnych.

Prace w zamkniętych
zbiornikach i pojemnikach, 
w silosach zbożowych.

Występuje zagrożenie uduszeniem z powodu
braku tlenu w powietrzu, zasypaniem 
i uduszeniem w silosach zbożowych.

Prace na wysokości ponad 3 m
na: drabinach, drzewach,
dachach itp. Praca powyżej 1 m
nad ziemią/podłogą należy do
prac niebezpiecznych 
i konieczna jest asekuracja.

Występuje zagrożenie upadkiem i powstaniem
groźnych urazów głowy, kręgosłupa i kończyn.

Pra ce wy ko ny wa ne w du żym ha -
ła sie, nie do sta tecz nym oświe tle -
niu i w po miesz cze niach za py lo -
nych py ła mi po cho dze nia ro ślin -
ne go lub w za gro że niu szko dli -
wy mi czyn ni ka mi bio lo gicz ny mi.

Występuje zagrożenie uszkodzenia słuchu,
wzroku, wystąpienia uczuleń i alergii.

Prace związane 
z przenoszeniem, dźwiganiem
ciężkich przedmiotów.

Występuje zagrożenie urazów mięśni, stawów,
kręgosłupa.

Wykonywanie czynności
wymagających długotrwałej,
wymuszonej pozycji.

Występuje zagrożenie deformacji układu 
kostno-stawowego.

Spawanie elektryczne lub pomoc
przy spawaniu.

Występuje zagrożenie naświetlenia szkodliwym
promieniowaniem, poparzenia, porażenia
prądem. 



Naj częst szą przy czy ną po ża rów jest nie -
wła ści we po słu gi wa nie się ogniem.

Aby unik nąć po ża ru w go spo dar stwie: 
● nie uży waj otwar te go ognia w po bli żu

miejsc skła do wa nia ma te ria łów pal nych,
a w szcze gól no ści: sto do ły, ma ga zy nu pa -
liw, bu dyn ków in wen tar skich, punk tów
skła do wa nia zbo ża itp.,

● nie wy pa laj ro ślin no ści na łą kach, pa -
stwi skach, ro wach i pa sach przy droż nych
oraz w oko li cy szla ków ko le jo wych,

● uży waj la tar ki na stry chach i w piw ni -
cy, nie ko rzy staj ze świec i za pa łek, tak że
w przy pad ku bra ku świa tła,

● sprawdź z ro dzi ca mi, czy drew nia na
pod ło ga, fi ra ny, me ble, ga ze ty i in ne ła two -
pal ne rze czy nie są na ra żo ne na żar z ko -
min ka.

Za uważ, że po ja wia ją ce się w okre sie
let nim oraz wio sen nym su sze sprzy ja ją po -
wsta wa niu i roz prze strze nia niu się po ża -
rów w la sach, naj czę ściej na sku tek nie od -
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Jak ob cho dzić się z otwartym ogniem?
Ogni sko moż na roz pa lać
tyl ko i wy łącz nie w miej -
scach do te go spe cjal nie
przy go to wa nych.

Wy pa la nie łąk i traw pro wa dzi do po ża ru.



po wie dzial ne go po słu gi wa nia się ogniem.
Pa mię taj za tem:

1. Nie roz pa laj ognisk w le sie i je go po -
bli żu – otwar tym ogniem moż na się po słu -
gi wać w od le gło ści 100 m od gra ni cy la su.

2. Nie wy pa laj wierzch niej war stwy traw
i po zo sta ło ści ro ślin nych.

3. Prze strze gaj bez względ nie za ka zu
wstę pu do la su w związ ku z du żym za gro -
że niem po ża ro wym.

Je śli pla nu jesz zor ga ni zo wa nie ogni ska,
ko niecz nie sprawdź, czy:

– miej sce ogni ska nie jest w po bli żu sto -
do ły, sto gów sia na itp.,

– miej sce ogni ska jest wła ści wie za bez -
pie czo ne i oto czo ne ka mie nia mi,

– przy go to wa łeś wia dro z wo dą lub pia -
sek do uga sze nia ogni ska.

Za wsze upew niaj się, czy ogni sko zo sta -
ło cał ko wi cie uga szo ne.

Duże pożary lasów gasi się z samolotów.



Jak po wi nie neś po stę po wać w przy -
pad ku po ża ru:

● je że li po żar jest ma ły i wiesz, jak po -
słu gi wać się ga śni cą, to na tych miast przy -
stąp do ga sze nia ognia;

● na tych miast po wia dom wszyst kie oso -
by znaj du ją ce się w go spo dar stwie o za ist -
nie niu po ża ru;

● uży waj pro stych spo so bów, by uga sić
po żar w za rod ku – ga śni ca, wo da, pia sek
itp.;

● je śli pa li się tłuszcz w na czy niu ku -
chen nym, ugaś go so lą ku chen ną lub
po pro stu na kryj szczel nie po kryw ką;

● nie pró buj uga sić ognia, któ re go nie
je steś w sta nie opa no wać;

● w przy pad ku po ża ru w do mu, pod czas
ewa ku acji prze miesz czaj się moż li wie jak
naj bli żej pod ło gi ze wzglę du na wy so kie
tem pe ra tu ry pa nu ją ce w gór nych war -
stwach po miesz cze nia;

● gdy by po żar i swąd dy mu obu dził Cię
ze snu – zba daj, czy drzwi są cie płe; je że li
tak, to nie otwie raj ich, użyj in nych dróg,
aby opu ścić po miesz cze nie (np. okna, o ile
jest to moż li we) lub usil nie wzy waj po mo -
cy, wy ma chu jąc przez okno bia łym ob ru -
sem lub prze ście ra dłem;

● je śli mu sisz wyjść przez za dy mio ne
po miesz cze nie, to za kryj usta i nos gę stą
tka ni ną lub zwil żo ną chu s tecz ką, okryj się
czymś nie pal nym i prze miesz czaj tuż
przy pod ło dze, po nie waż dym i go rą ce po -

wie trze uno si się do gó ry, a na do le po wie -
trze jest czy ste i chłod niej sze;

● po opusz cze niu ob ję te go po ża rem po -
miesz cze nia, je że li to moż li we, za mknij
drzwi, co ogra ni czy na ja kiś czas roz prze -
strze nia nie się po ża ru;

● po wy do sta niu się z do mu na tych -
miast we zwij straż po żar ną z naj bliż sze go
te le fo nu.

Pod sta wo we za sa dy 
za po bie ga nia po ża rom

Urzą dze nia elek trycz ne:
● nie uży waj elek trycz nych urzą dzeń

ogrzew czych usta wio nych bez po śred nio
na pod ło żu pal nym;

● za każ dym ra zem po uży ciu urzą dzeń
elek trycz nych sprawdź, czy zo sta ły one
wy łą czo ne;

● nie wy ko nuj pro wi zo rycz nych po łą -
czeń elek trycz nych;

● pa mię taj, że urzą dze nia oświe tle nio -
we, np. lamp ki noc ne, lam py sto ją ce itp.,
bar dzo szyb ko się na grze wa ją. Nie kładź
w ich po bli żu ma te ria łów pal nych, gdyż
mo że to spo wo do wać za ini cjo wa nie 
i bar dzo szyb ki roz wój po ża ru w po miesz -
cze niu;

● nie wy mie niaj bez piecz ni ków bez wie -
dzy do ro słych;

● zbyt du żo urzą dzeń pod łą czo nych
do jed ne go gniazd ka mo że spa lić in sta la cję!
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Na wy pa dek po ża ru
W przy pad ku za uwa że nia po ża ru w go spo dar stwie lub w je go są -

siedz twie mu sisz na tych miast opu ścić za gro żo ny ob szar i nie -
zwłocz nie po wia do mić oso bę do ro słą o tym fak cie al bo na tych miast
za alar mo wać straż po żar ną, dzwo niąc pod nr 998 lub 112.

Ni gdy nie gaś wo dą urzą dzeń pod na pię ciem elek trycz nym!



Urzą dze nia ga zo we:
● nie uży waj ku chen ki ga zo wej

do ogrze wa nia miesz ka nia;
● nie uru cha miaj ku chen ki ga zo wej bez

wie dzy do ro słych;
● za wsze po uży ciu ku chen ki ga zo wej

sprawdź, czy za wór bu tli zo stał za mknię ty
(za krę co ny);

● pa mię taj o tym, aby chro nić bu tle
z ga zem przed na sło necz nie niem.

Sprawdź na te re nie go spo dar stwa:
● czy nu mer do mu, w któ rym prze by -

wasz, jest wi docz ny z uli cy;
● czy w do mu tym do stęp na jest spraw -

na ga śni ca;

● czy moż na swo bod nie po ru szać się
dro ga mi ewa ku acyj ny mi w do mu, czy
na ko ry ta rzu nie le żą ja kieś nie bez piecz ne
przed mio ty;

● po proś ro dzi ców o za bez pie cze nie
ma te ria łów mo gą cych ulec za pa le niu
przed moż li wo ścią kon tak tu z otwar tym
ogniem;

● pa mię taj, że w po bli żu ko min ków nie
ukła da się ma te ria łów pal nych, np. ga zet,
pa pie rów itp.;

● pa mię taj, że je śli w oto cze niu go spo -
dar stwa prze cho wy wa ne są po jem ni ki
z roz pusz czal ni ka mi, ben zy ną, far ba mi
itp., to jest to po ten cjal na bom ba, któ ra ła -
two mo że wy buch nąć.
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Je śli za uwa żysz nie szczel ność w bu tli ga zo wej lub wy do by wa ją cy
się gaz z ku chen ki, na tych miast po wia dom o tym do ro słych.

Pod żad nym po zo rem nie po słu guj się w pobliżu uszkodzonych 
urządzeń otwar tym ogniem.

Tok sycz ne dzia ła nie dy mu mo że spo wo do wać
utra tę świa do mo ści już po kil ku se kun dach!



War to, abyś po znał pod sta wo we po ję cia
zwią za ne z za gro że niem po wo dzio wym. 

Są to:
● po go to wie prze ciw po wo dzio we

wpro wa dza się, gdy po ziom wo dy w rze ce
wzra sta do po zio mu ostrze gaw cze go i we -
dług pro gnoz bę dzie się pod no sić,

● a larm po wo dzio wy ogła sza się na to -
miast, gdy po ziom wo dy zbli ża się do sta -
nu alar mo we go lub go prze kra cza, a pro -
gno zy prze wi du ją dal szy je go wzrost.

Gdy na dej dzie po wódź:
● w przy pad ku nie bez pie czeń stwa prze -

miesz czaj się na wyż sze pię tra bu dyn ku, 
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W czasie powodzi

Nie chodź po ob sza rach za la nych wo dą, je śli wo da prze -
miesz cza się zbyt szyb ko. Fa la po wo dzio wa o głę bo ko ści kil ku -
na stu cen ty me trów mo że prze wró cić do ro słe go czło wie ka!



● wy łącz wszyst kie urzą dze nia i sprzęt
z za si la nia ener gią elek trycz ną oraz do -
pływ ga zu,

● przy go tuj w czę ści do mu, nie za la nej
wo dą, za pa sy umoż li wia ją ce prze trwa nie 
– żyw ność i wo dę pit ną,

● po móż in nym w prze no sze niu cen -
nych przed mio tów i wy po sa że nia do mu
na wyż sze pię tra bu dyn ku, by uchro nić je
przed znisz cze niem,

● przy go tuj się do ewen tu al nej ewa ku -
acji, za pa kuj nie zbęd ne rze czy,

● w przy pad ku prze pro wa dza nia ewa ku -
acji, obo wiąz ko wo sto suj się do za le ceń
prze ka zy wa nych przez oso by pro wa dzą ce
czyn no ści ra tow ni cze,

● je że li nie zdą żo no ewa ku ować zwie -
rząt, pa mię taj, aby ko niecz nie uwol nić je
z po za my ka nych po miesz czeń,

● pa mię taj, by nie uży wać do ce lów spo -
żyw czych wód grun to wych, bo mo gą one
być ska żo ne,

● je śli mu sisz prze kro czyć za la ny ob -
szar, użyj tycz ki do ba da nia grun tu
przed so bą, a do przej ścia wy bie raj miej -
sca bez prą du po wo dzio we go.

Po powodzi:
● słu chaj ko mu ni ka tów ra dio wych i te le -

wi zyj nych i nie wra caj do do mu, do pó ki
nie bę dziesz miał pew no ści, że jest to bez -
piecz ne,

● jak naj dłu żej po zo stań po za za się giem
wód po wo dzio wych z po wo du ich ska że nia
ście ka mi lub bak te ria mi cho ro bo twór czy -
mi itp.,

● wchodź ostroż nie do do mu, sprawdź,
czy fun da men ty nie ma ją pęk nięć lub czy
nie ma in nych wi docz nych uszko dzeń bu -
dyn ku,

● wy rzuć ca łą żyw ność, któ ra mia ła kon -
takt z wo dą po wo dzio wą,

● nie do ty kaj zwie rząt pa dłych w wy ni -
ku po wo dzi,

● wo dę do pi cia, płu ka nia owo ców i wa -
rzyw spo ży wa nych na su ro wo oraz do hi -
gie ny oso bi stej go tuj przed uży ciem,

● pa mię taj, że wszyst kie urzą dze nia,
któ re przy dat ne są do dal sze go użyt ko wa -
nia, trze ba zde zyn fe ko wać.

Wo da mo że być groź na! Za pa mię -
taj nu me ry alar mo we – 998 i 112.
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Ja ko pie szy tak że jesteś uczest ni kiem
ru chu dro go we go i rów nież Cie bie obo wią -
zu ją okre ślo ne re gu ły. Prze strze ga jąc ich,
za pew nisz so bie bez pie czeń stwo. 

Je steś obo wią za ny ko rzy stać z chod ni ka
lub dro gi dla pie szych, a w ra zie ich bra ku
– z po bo cza. Idąc po po bo czu al bo jezd ni,
je steś obo wią za ny po ru szać się le wą stro -
ną dro gi. 

Je że li nie ma po bo cza lub cza so wo nie
moż na z nie go ko rzy stać, mo żesz iść
po jezd ni, pod wa run kiem po ru sza nia się
jak naj bli żej jej kra wę dzi i ustę po wa nia
miej sca nad jeż dża ją ce mu po jaz do wi.

Kie dy idziesz le wą stro ną dro gi, je steś
w sta nie z wy prze dze niem do strzec nad -
jeż dża ją cy sa mo chód i od po wied nio za re -
ago wać. Więk szość idą cych, za rów no do ro -
słych, jak i dzie ci, wy zna je za sa dę – sko ro
wi dzę ja dą cy po jazd, to je go kie row ca też
mnie wi dzi. Nic bar dziej myl ne go. Czę sto
„wta piasz się” w oto cze nie. Przy ogra ni -
czo nej wi docz no ści, gdy np. za pa da zmrok
i masz na so bie ubra nie w spo koj nych sza -
ro -czar nych ko lo rach, kie row ca do strze ga
Cię z du żym opóź nie niem. 

Oso ba w wie ku do 15 lat, po ru sza ją ca
się po dro dze po zmierz chu, po za ob sza -
rem za bu do wa nym jest zo bo wią za na uży -
wać ele men tów od bla sko wych. Po ru sza jąc
się le wą stro ną dro gi, umieść ele ment od -
bla sko wy z przo du cia ła. Jesz cze le piej bę -
dziesz wi docz ny, je śli od blask bę dziesz

miał tak że z ty łu. Prze cho dząc na wet
na zie lo nym świe tle, upew nij się, czy nic
Ci nie gro zi ze stro ny kie row ców.

Naj częst szą przy czy ną wy pad ków dro go -
wych z udzia łem osób pie szych są tak zwa -
ne wtar gnię cia na jezd nię, czy li nie ostroż -
ne, na głe wej ścia wprost pod sa mo chód.

Pod czas prze cho dze nia przez jezd nię spo -
glą da my naj pierw w le wo, póź niej w pra -
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Gdy idziesz przez wieś

Dziec ko, któ re nie ma 7 lat, mo że ko rzy stać z dro gi tyl ko
pod opie ką oso by, któ ra ma co naj mniej 10 lat. Pie si, idą cy
jezd nią, są obo wią za ni iść je den za dru gim. Na dro dze o ma łym
ru chu, w wa run kach do brej wi docz no ści, dwóch pie szych mo że
iść obok sie bie.

Ele ment od bla sko wy spra wi, 
że bę dziesz bar dziej wi docz ny
na dro dze.



wo, zno wu w le wo i do pie ro idzie my. Wy -
jąt ko wo ostroż nie za cho wu je my się, gdy
ma my ogra ni czo ną wi docz ność, np. wy cho -
dzi my zza ogro dze nia czy sa mo cho du.

Pie si nie mo gą:
– wcho dzić na jezd nię bez po śred nio

przed ja dą cy po jazd, spo za po jaz du lub in -
nej prze szko dy,

– prze cho dzić przez jezd nię w miej scu
o ogra ni czo nej wi docz no ści,

– zwal niać kro ku lub za trzy my wać się
na jezd ni bez uza sad nio nej po trze by,

– prze bie gać przez jezd nię,
– wcho dzić na to ry, gdy szla ba ny są

opusz czo ne lub gdy za czę ły się opusz czać,
– prze cho dzić przez jezd nię w miej scu,

gdzie są zna ki, ba rier ki, łań cu chy itp.
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Na jezd ni i w jej po bli żu nie moż na się ba wić, grać w pił kę
czy bie gać z ko le ga mi, aby przez nie uwa gę nie wbiec pod nad -
jeż dża ją cy trak tor lub sa mo chód.

W świa tłach sa mo cho du pie szy idą cy nie oświe tlo ną dro gą jest wi docz ny do pie ro z od -
le gło ści 30-50 m. To cza sem za ma ło, że by sa mo chód zdo łał sku tecz nie za ha mo wać lub
omi nąć pie sze go. Ele ment od bla sko wy, od bi ja ją cy świa tła sa mo cho dów, sy gna li zu je kie -
row cy już z od le gło ści 150 m i wię cej, że dro gą po ru sza się pie szy.



Ak tu al ne prze pi sy upraw nia ją
do kie ro wa nia ro we rem oso by, któ re
ukoń czy ły 10 lat i po sia da ją kar tę ro -
we ro wą. Prze pro wa dze nie eg za mi nu
na ta ką kar tę to obo wią zek szko ły. Wy -
jeż dża jąc na dro gę, po wi nie neś mieć ten
do ku ment przy so bie, po nie waż mo żesz
spo tkać na dro dze kon tro lę po li cyj ną.

In nym waż nym ele men tem wy po sa że nia
ro we ro we go są spraw ne ha mul ce. A już
bez względ nie ro wer mu si być za opa trzo ny
w tyl ne świa tło od bla sko we, któ re po wi nie -
neś mieć za wsze czy ste.

Pa mię taj, że ro wer mu si mieć
spraw ne: 

● świa tła, 
● ha mul ce,
● tyl ne świa tła od bla sko we.
Nie prze woź na ra mie, kie row ni cy, ba -

gaż ni ku lub sio deł ku ro we ru do dat ko wych
osób. Jest to bar dzo nie bez piecz ne. Ła -
twiej wte dy o wy wrot kę, a prze wró cić się
mo żesz wprost pod ko ła prze jeż dża ją ce go
sa mo cho du. Dziec ko w wie ku do 7 lat mo -
że być prze wo żo ne na ro we rze pod wa run -
kiem, że jest dla nie go przy go to wa ne miej -
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Dla rowerzystów

Włą cze nie świa teł jest za wsze ko niecz ne wte dy, gdy za czy -
nasz być sła bo wi docz ny dla in nych użyt kow ni ków dro gi!
Deszcz, mgła, jaz da w tu ne lu – bądź wi docz ny!

Ro wer po wi nien mieć spraw ne
świa tła i ha mul ce.



sce na do dat ko wym sio deł ku za pew nia ją -
cym bez piecz ną jaz dę.

In nym, bar dzo nie bez piecz nym za cho -
wa niem ro we rzy stów, jest tzw. jaz da bez

trzy man ki. Mu sisz mieć peł ną kon tro lę
nad po jaz dem: przy naj mniej jed na rę ka
na kie row ni cy, no gi na pe da łach. 

Pod sta wo we za sa dy po ru sza nia się
na dro dze: 

● Ro we rzy sta, ko rzy sta jąc z chod ni ka
lub dro gi dla pie szych, jest obo wią za ny je -
chać po wo li, za cho wać szcze gól ną ostroż -
ność i ustę po wać miej sca pie szym.

● Kie ru ją cy ro we rem mo że je chać le wą
stro ną jezd ni na za sa dach okre ślo nych dla
ru chu pie szych, je że li opie ku je się oso bą
kie ru ją cą ro we rem w wie ku do lat 10.

● Nig dy nie pod cze piaj się do in nych
po jaz dów i nie jedź zbyt bli sko po jaz dów
trans por tu ją cych ła dun ki (np. be le sło my).
Je śli ła du nek na przy cze pie jest źle za mo -

co wa ny i spad nie – mo żesz ulec cięż kie mu
wy pad ko wi!

● Jedź cie gę sie go, je den za dru gim – sa -
mo cho dy ła twiej i bez piecz niej Was wy mi -
ną; za cho waj cie od stę py mię dzy so bą oko -
ło 5 m.

● Gru pa ro we rzy stów nie mo że li czyć
wię cej niż 15 osób.

Ak tyw ny wy po czy nek na ro we -
rze to świet na za ba wa. Po sta raj się,
że by by ła bez piecz na. Dbaj też
o czy stość i spraw ność ro we ru.

Rower musi być wyposażony w światła nie tylko po to, żeby
nocą oświetlać sobie drogę, ale przede wszystkim po to, by był
widoczny. Ich brak znacznie zwiększa prawdopodobieństwo
zderzenia z innymi użytkownikami drogi.



Wzy wa nie po mo cy
Je śli zda rzy się w Two im oto cze niu ja kiś

wy pa dek, pa mię taj, aby jak naj szyb ciej we -
zwać fa cho wą po moc me dycz ną. 

Za wia do mie nie o wy pad ku po win no za -
wie rać na stę pu ją ce da ne:

● CO? – ro dzaj wy pad ku (np. zra nie nie
pi lar ką, upa dek z dra bi ny itp.),

● GDZIE? – miej sce wy pad ku, 
● ILE? – licz ba po szko do wa nych,
● JAK? – stan po szko do wa nych,
● CO RO BISZ? – in for ma cja o do tych -

czas udzie lo nej po mo cy,
● KIM JE STEŚ? – da ne per so nal ne oso -

by wzy wa ją cej po moc (nu mer te le fo nu,
z któ re go dzwo nisz).

Pa mię taj! Ni gdy pierw szy nie od kła -
daj słu chaw ki!

Za nim za czniesz ra to wać
Pod cho dząc do po szko do wa ne go, na le ży

oce nić, czy miej sce, w któ rym się znaj du -
je, jest bez piecz ne (głów na za sa da mó wi,
że bez pie czeń stwo ra tow ni ka jest za wsze
naj waż niej sze). Rów nież ze wzglę dów bez -
pie czeń stwa pod chodź do le żą cej ofia ry
od stro ny gło wy.

1. Sprawdź je go re ak cję. Za py taj: „co się
sta ło?”. 

2. Sprawdź, czy ję zyk, wy dzie li ny lub ja -
kieś cia ło ob ce nie blo ku ją dróg od de cho -
wych ofia ry. Je śli dro gi od de cho we nie są

ABC pierw szej po mo cy

Naj le piej dzwoń po po go to wie ra tun ko we, wy krę ca jąc nu -
mer 999, al bo na po li cję – nu mer 997 lub uni wer sal ny nu mer
alar mo wy 112.



droż ne, oczyść je. De li kat nie od chyl je go
gło wę do ty łu – czę sto ten ruch przy wra ca
nor mal ny od dech.

3. Czy ran ny od dy cha, czy ma tęt no, czy
krwa wi? Gdy ofia ra ma po waż ne ob ra że nia
szyi lub ple ców, nie wol no jej prze no sić 
– chy ba że ra tu je my ją przed po ża rem, wy -
bu chem itp.

4. Do pil nuj, by ran ny le żał i był spo koj -
ny. Okryj go ko ca mi lub płasz cza mi, by nie
tra cił cie pła.

5. Uspo kój ofia rę i sam za cho waj spo -
kój. To po zwo li ran ne mu opa no wać strach,
dzię ki cze mu nie wpad nie w pa ni kę. 

6. Nie da waj nic do pi cia oso bie nie przy -
tom nej lub pół przy tom nej, jak też oso bie
skar żą cej się na ból brzu cha (ob ra że nia na -
rzą dów we wnętrz nych).

Zra nie nia 
Każ da ra na po wo du je

ból, krwa wie nie i moż li -
wość za ka że nia. Każ dą
ra nę po zo sta wia my
w sta nie, w ja kim ją za -
sta li śmy, przy kry wa jąc
je dy nie moż li wie szyb -
ko ja ło wym ma te ria łem opa trun ko wym.
W cza sie opa try wa nia ran ny po wi nien le -
żeć lub co naj mniej sie dzieć. Ra ny nie wol -
no do ty kać ani prze my wać (wy ją tek sta no -
wią opa rze nia ter micz ne i che micz ne). Nie
na le ży usu wać ciał ob cych tkwią cych w ra -
nie, gdyż za po bie ga ją krwa wie niu.

W przy pad ku ugry zie nia przez zwie rzę
ist nie je bar dzo du że za gro że nie za ka że -
niem, szcze gól nie wście kli zną. Je śli to

moż li we, do ro śli po win ni schwy tać zwie -
rzę i prze ka zać do prze ba da nia. Ra nę na le -
ży prze myć my dłem (któ re dzia ła za bój czo
na wi rus wście kli zny) i ob fi cie wy płu kać.

Krwo tok ze wnętrz ny
Ob ja wy są do brze wi docz -

ne w po sta ci wy pły wa ją cej
krwi. Przy stę pu jąc do udzie -
la nia po mo cy:

● uci ska my miej sce krwa -
wie nia, przy kła da jąc ja ło wy
opa tru nek bez po śred nio na krwa wią cą ra -
nę i mo cu jąc go np. ban da żem,

● gdy opa tru nek prze krwa wia się, na kła -
da my na nie go no wy opa tru nek uci sko wy,

● uno si my krwa wią cą koń czy nę,
● w przy pad ku dal sze go krwa wie nia

sto su je my ucisk na tęt ni cę do pro wa dza ją -
cą krew do uszko dzo nej czę ści cia ła.

Przy krwa wie niu z no sa:
– po sadź po szko do wa ne go i po chyl je go

gło wę do przo du,
– po łóż zim ny opa tru nek na kark i nos,

w ce lu ob kur cze nia na czyń krwio no śnych, 
– pa mię taj, że nie wol no ły kać krwi,

gdyż zbie ra ją ca się w żo łąd ku krew mo że
w krót kim cza sie wy wo łać wy mio ty,

– nie za ty kaj noz drzy w na dziei za ta mo -
wa nia krwi.

Za tru cia 
Więk szość tru cizn wy wo -

łu je ob ja wy, mo gą ce wy stę -
po wać za rów no w przy pad ku
za truć, jak i in nych scho -
rzeń:
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Udzie le nie pierw szej po mo cy uła twia ap tecz ka. Dla te go trze ba
ją mieć w go spo dar stwie. Za py taj do ro słych, czy ni cze go w niej
nie bra ku je i czy wszyst ko ma ak tu al ną da tę waż no ści. Nie po da -
waj cho re mu le karstw bez kon sul ta cji z do ro sły mi!



● mdło ści, wy mio ty, bie gun kę, bó le
brzu cha, 

● bó le gło wy, za bu rze nia świa do mo ści, 
● za bu rze nia od de chu, ob ja wy wstrzą su,

zmia ny tęt na, 
● zmia ny psy chicz ne. 
Czę sto przy roz po zna niu ro dza ju za truć

po móc mo że obej rze nie naj bliż sze go oto -
cze nia za tru te go.

Przy stę pu jąc do udzie la nia po mo cy:
● za bez pie cza my za tru te go przed dal -

szym dzia ła niem tru ci zny, np. wy no sząc go
z po miesz cze nia, w któ rym wy dzie lał się
czad,

● na tych miast spraw dza my pod sta wo we
czyn no ści ży cio we, 

● w przy pad ku za cho wa nia sa mo ist ne go
od dy cha nia kła dzie my po szko do wa ne go
na bo ku, 

● za bez pie cza my przed mio ty, któ re mo -
gą słu żyć w usta le niu ro dza ju tru ci zny.

Zła ma nia ko ści
Ty po wy mi ob ja wa mi zła -

ma nia są:
1) bo le sność i obrzęk, 
2) ogra ni cze nie ru chów

lub nie zdol ność do ich wy ko -
ny wa nia, przybieranie
pozycji oszczędzającej siły,

3) nie pra wi dło we usta wie nie lub nie pra -
wi dło wa ru cho mość, 

4) w przy pad ku zła ma nia otwar te go 
– rów nież jed na lub kil ka ran krwa wią -
cych, w ra nie mo gą być wi docz ne frag -
men ty ko ści. 

Czyn no ści ra tu ją ce:
● miej sce zła ma nia sta raj się jak naj -

mniej ru szać, tyl ko w za kre sie za ło że nia
opa trun ku i usztyw nie nia, 

● zła ma nie otwar te na kry wa my ja ło wym
opa trun kiem, 

● unie ru cha mia my zła ma ną kość wraz
z są sia du ją cy mi sta wa mi, 

● nie po da je my po szko do wa ne mu nic do
pi cia i je dze nia, nie ze zwa la my na pa le nie.

Opa rze nia
Przy opa rze niach za -

bra nia się sto so wa nia
środ ków do mo wych
i ma ści. Opa rze nia są
uszko dze nia mi skó ry
i le żą cych pod nią tka -
nek, mo gą mieć jed nak

wpływ na ca ły or ga nizm. 
Roz miar uszko dzeń za le ży od tem pe ra -

tu ry dzia ła ją ce go czyn ni ka,  ro dza ju i cza -
su dzia ła nia. Gdy chce my po móc po pa rzo -
ne mu:

● usu wa my źró dło dzia ła nia wy so kiej
tem pe ra tu ry po przez ga sze nie wo dą lub
ga śni cą al bo wy pro wa dza my po szko do wa -
ne go z za gro żo ne go po miesz cze nia, 

● ga si my odzież i udraż nia my dro gi od -
de cho we, 

● nie zry wa my ubra nia, któ re przy kle iło
się do skó ry, ale ostroż nie ścią ga my po zo -
sta łą odzież, 

● miej sce opa rze nia po le wa my wo dą
lub za nu rza my w na czy niu z zim ną wo dą
tak dłu go, pó ki ból nie ustą pi (co naj -
mniej 15 – 20 mi nut), 

● za kła da my ja ło wy opa tru nek, naj le piej
spe cjal ny pa kiet opa rze nio wy (akwa że le),

● w przy pad ku du żych po wierzch ni opa -
rze nia uni ka my wy chła dza nia, schła dza my
tyl ko wil got ny mi chu s ta mi, 

● w ce lu uzu peł nie nia du żej utra ty pły -
nu opa rzo ny po pi ja ły ka mi chłod ną wo dę 
– re zy gnu je my z niej w ra zie za bu rze nia
świa do mo ści, opa rzeń twa rzy, uszko dzeń
prze wo du po kar mo we go i mdło ści, 

● w przy pad ku opa rzeń twa rzy nie sto -
su je się su chych opa trun ków, 

● ze wzglę du na szyb ko po ja wia ją cy się
obrzęk zdej mu je my pier ścion ki, ob rącz ki,
kra wat. 
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Przy opa rze niach sło necz nych po le wa -
nie wo dą nie da je wy mier ne go efek tu 
– opa rzo ny po wi nien zo stać skie ro wa ny
do le ka rza.

Omdle nie
Jest to krót ko trwa ła

utra ta przy tom no ści
na sku tek na głe go,
chwi lo we go nie do bo ru
tle nu w mó zgu. 

Nie bez pie czeń stwo
gro żą ce w ra zie omdle -
nia, to moż li wość do -

zna nia ura zów przy upad ku. Sa mo omdle -
nie jest wpraw dzie bła hą przy pa dło ścią,
lecz mo że się po wta rzać w krót kim cza sie.
Z te go po wo du oso bę omdla łą na le ży wy -
pro wa dzić na świe że po wie trze, po ło żyć
i unieść jej no gi do gó ry.

Użą dle nia
Je śli użą dli ko goś

owad:
● spró buj usu nąć do -

kład nie żą dło,
● zrób zim ny okład,

np. z mo krej ga zy,
● gdy by owad użą dlił

w ję zyk, na le ży wziąć do ust kost kę lo du,

● gdy by po za bó lem spo wo do wa nym
użą dle niem po ja wi ły się in ne ob ja wy złe go
sa mo po czu cia – trze ba ko niecz nie we zwać
szyb ko le ka rza.

Po ra że nie prą dem 
Po ra żo ne go trze ba ra to -

wać na tych miast.
Przede wszyst kim mu sisz

wy łą czyć urzą dze nie spod
na pię cia, np. wy jąć wtycz kę
z gniazd ka wtycz ko we go,
wy krę cić bez piecz ni ki al bo
wy łą czyć au to ma tycz ny bez piecz nik.

Je że li po ra żo ny stra cił przy tom ność – to
przy bra ku moż li wo ści ocu ce nia trze ba za -
sto so wać sztucz ne od dy cha nie; przy za -
trzy ma niu ak cji ser ca zaś – ma saż ser ca.
Czyn no ści te po win ni wy ko ny wać do ro śli.

Przed wy łą cze niem urzą dze nia spod na -
pię cia nie wol no do ty kać po ra żo ne go, gdyż
sa me mu moż na ulec po ra że niu. Je że li ma -
my trud no ści z wy łą cze niem prą du, moż na
po szko do wa ne go od cią gnąć za po mo cą su -
che go ki ja lub sto jąc na su chej de sce (od izo -
lo wa nie od zie mi), po cią gnąć go za odzież.

W każ dym przy pad ku na le ży na tych -
miast we zwać le ka rza, po nie waż na wet,
gdy po ra żo ny jest przy tom ny, stan je go
zdro wia mo że być po waż nie za gro żo ny.
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Wa ka cje to czas wy po czyn ku i ra do -
snych za baw. Pro po nu je my Wam za tem
cie ka wą za ba wę w po szu ki wa cza za gro żeń
i nie bez pie czeństw.

Sta raj się prze wi dy wać i wy prze -
dzać nie bez piecz ne sy tu acje.

Uni kaj za gro żeń – na pew no wte dy
ry zy ko wy pad ku bę dzie mi ni mal ne.

Po przez za ba wę mo żesz uczyć się, jak
za po bie gać moż li wo ści wy stą pie nia wy pad -
ku tak, aby ca ło i zdro wo cie szyć się peł nią
wa ka cji. Omów cie z na uczy cie lem na fo -
rum kla sy moż li wość spraw dze nia sta nu
bez pie czeń stwa Wa sze go oto cze nia 
– w do mu i wo kół nie go oraz na te re nie
wsi. Wy szu kaj miej sca szcze gól nie nie bez -
piecz ne dla Two je go zdro wia i ży cia, Two -
jej ro dzi ny, miesz kań ców wsi, in nych dzie -
ci prze by wa ją cych na wa ka cjach. Prze cież
faj nie jest po czuć się jak bo ha ter – Two je
dzia ła nia mo gą ura to wać ko muś ży cie!

Opisz lub na szki cuj na map ce nie bez -
piecz ne miej sca w Two im oto cze niu. Mo gą
to być na przy kład: 

● od kry te, nie ogro dzo ne zbior ni ki,
● otwar te stud nie,
● nie za kry ty zbior nik z gno jo wi cą, dół

z wap nem,
● nie za bez pie czo ne do ły po wy ro bi -

skach żwi ru i pia chu,
● nie za bez pie czo ne wy ko py bu dow la ne

i wo do cią go we, 
● od sło nię te ka ble in sta la cji elek trycz -

nej, np. w do mu, w za bu do wa niach go spo -
dar czych, na uli cy, 

● prze rwa ne pio ru no chro ny, zła ma ne
słu py elek trycz ne, ze rwa ne prze wo dy
elek trycz ne,

● nie za bez pie czo ne sta cje roz dzie la nia
prą du, uzdat nia nia wo dy,

● po roz rzu ca ne bez ład nie ostre na rzę -
dzia i ma szy ny z ostry mi czę ścia mi,

● nie wła ści wie skła do wa ne na wo zy,
środ ki ochro ny ro ślin,

● „dzi kie” wy sy pi ska śmie ci, w tym opa -
ko wa nia po na wo zach, środ kach ochro ny
ro ślin, eter nit (np. w le sie, w po bli żu
akwe nów wod nych, w ro wach me lio ra cyj -
nych lub przy droż nych),

● nie za bez pie czo ne zbior ni ki z ben zy ną
i ole jem na pę do wym,

● nie bez piecz ne przej ścia przez dro gę,
● nie bez piecz ne kład ki lub most ki przez

ka na ły, ro wy me lio ra cyj ne, rzecz ki,
● drze wa gro żą ce zła ma niem i przy gnie -

ce niem,
● miej sca ścin ki drzew i ła do wa nia ich

na plat for my,
● miej sca, w któ rych pra cu ją pi lar ki tar -

czo we,
● nie ogro dzo ne pa stwi ska z prze by wa ją -

cym na nich by dłem,
● nie za bez pie czo ne obiek ty prze zna czo -

ne do roz biór ki lub gro żą ce za wa le niem
ru iny.

Swo je ob ser wa cje po każ ro dzi com
i wraz z ni mi prze każ soł ty so wi. Mo że cie
tak że po wa ka cjach po pro sić na uczy cie la
o omó wie nie z ro dzi ca mi kwe stii Wa sze go
bez pie czeń stwa na szkol nej wy wia dów ce.
Co wię cej – nie bądź obo jęt ny na nie bez -
piecz ne za cho wa nia Two ich ró wie śni ków.
To mo że skoń czyć się wy pad kiem!
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Czas na za ba wę!


