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Jak zapobiegaæ wypadkom
w rolnictwie indywidualnym?
Fot. Michele Piacquadio/Bigstockphoto

Statystyka wypadków w rolnictwie
indywidualnym w Polsce

W artykule przedstawiono podstawowe kierunki dzia³añ jakie rolnicy powinni podj¹æ w celu poprawy
swojego bezpieczeñstwa pracy, a tak¿e zminimalizowania nara¿enia na zagro¿enia osób postronnych,
zamieszkuj¹cych to samo gospodarstwo lub w nim pracuj¹cych. Rolnictwo jest jednym z najbardziej wypadkowych sektorów gospodarki i pomimo tendencji malej¹cej wystêpowania wypadków
śmiertelnych, nale¿y propagowaæ dzia³ania prewencyjne, takie jak: uczestnictwo w szkoleniach w
zakresie bezpieczeñstwa pracy, kszta³cenie nawyku stosowania prawid³owych technik pracy podczas
podnoszenia i przemieszczania ciê¿kich przedmiotów, utrzymywanie bezpiecznego miejsca pracy
oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
How to prevent accidents in agriculture?
This article presents basic directions of farmers' activities aimed at improving their occupational safety and
at minimizing exposure to hazards of other inhabitants and workers in the same farm. Agriculture is one of
the worst sectors of the Polish economy regarding hazards. Despite the downward trend in fatal accidents,
preventive measures should be promoted, such as participating in training courses in occupational safety,
developing a lifelong habit of proper work techniques when handling heavy objects, maintaining a safe
workplace and using appropriate personal protective equipment.

Wstêp
Chocia¿ liczba wypadków w polskich gospodarstwach rolnych z roku na rok maleje,
ci¹gle dochodzi tam do ponad 26 tys. tego
typu zdarzeñ (zarejestrowanych przez instytucje ubezpieczeniowe), (wg danych KRUS
za 2010 r.), z czego oko³o 90 (0,35%) stanowi¹
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wypadki śmiertelne [1]. Pojawia siê zatem pytanie: jak zapobiegaæ wypadkom w rolnictwie,
zarówno na świecie, jak i w Polsce?
W artykule podjêto próbê udzielenia odpowiedzi na to pytanie, przedstawiaj¹c zalecenia
i kierunki dzia³añ, które mog¹ przyczyniæ siê
do poprawy stanu bezpieczeñstwa pracy
w aspekcie rolnictwa indywidualnego w Polsce.

Analiza wypadków przy pracy rolniczej w gospodarstwach indywidualnych
z 2010 r. dowodzi, i¿ najczêstsz¹ ich przyczyn¹ s¹ czynniki organizacyjne (oko³o 60%),
[2]. Najwiêksze ryzyko zaistnienia wypadku
wystêpuje w gospodarstwach, w których
produkcja ma profil mieszany, czyli roślinno-zwierzêcy. Zwykle czêściej ulegaj¹ wypadkom
mê¿czyźni – ich udzia³ wynosi 70%. Prawie
po³owa zaistnia³ych wypadków w rolnictwie
by³a zwi¹zana z upadkiem osób. Drug¹ pod
wzglêdem czêstotlliwości grupê zdarzeñ wypadkowych stanowi³y uderzenia, przygniecenia
i pogryzienia przez zwierzêta (12,9%), trzeci¹ –
pochwycenia i uderzenia przez czêści ruchome
maszyn i urz¹dzeñ (11,7%), [3].
Analiza w³asna pod k¹tem wzglêdnej liczby
wypadków w rolnictwie w poszczególnych
województwach w stosunku do liczby rolników
ubezpieczonych w danym województwie
wykaza³a, ¿e najbardziej „niebezpieczne”
jeśli chodzi o wystêpowanie wypadków by³y
województwa: warmiñsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie
(kolor czerwony na rys.). Jednak rzeczywista
liczba wypadków wskazuje, ¿e najwiêcej by³o
ich w województwach: lubelskim, mazowieckim i wielkopolskim, a zatem wskazane
by³oby szczególne nasilenie w nich dzia³añ
profilaktycznych [3].

Prewencja wypadkowa w rolnictwie
indywidualnym
Generalnie ujmuj¹c, wypadkom mo¿na
zapobiegaæ, stosuj¹c ró¿ne dzia³ania prewencyjne. S¹ to m.in.: tworzenie przepisów,
organizowanie technologii i zadañ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, motywowanie
pracowników, kszta³towanie bezpiecznych
zachowañ, a tak¿e podwy¿szanie obowi¹zuj¹cych standardów bezpieczeñstwa [4].

ci¹gnik z podnośnikiem wid³owym lub chwytakiem czo³owym.

Województwo
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Rys. Wzglêdna liczba wypadków w rolnictwie wg województw (obliczona jako liczba rzeczywista wypadków w stosunku
do liczby rolników ubezpieczonych w poszczególnych województwach w przeliczeniu na 100 tys. mieszkañców w stosunku
procentowym do wszystkich wypadków). Źród³o: KRUS
Fig. The relative number of accidents in agriculture by province (calculated as the number of actual accidents in
relation to the number of insured farmers in each province per 100 thousand of population as a percentage of
all accidents)

Zapobieganiu wypadkom przy pracy
w rolnictwie s³u¿¹ ró¿ne środki i metody postêpowania, np. wykonanie maszyn, budynków
i wyposa¿enia wed³ug projektu uwzglêdniaj¹cego mo¿liwości wystêpowania zagro¿eñ,
z uwzglêdnieniem os³on ruchomych czêści
maszyn i napêdu; dobór odpowiednich (tzn.
wykwalifikowanych) osób do wykonywanego zadania; podnoszenie poziomu wiedzy
i świadomości rolników w zakresie zagro¿eñ
i bezpieczeñstwa pracy [5].
Motywacja rolników
Wp³yw na zwiêkszenie motywacji rolników
do wymiany narzêdzi i maszyn na nowocześniejsze i bezpieczniejsze w u¿ytkowaniu,
wykonywania przegl¹dów technicznych
maszyn oraz udzia³u w szkoleniach z zakresu
bezpieczeñstwa mog³yby mieæ ulgi podatkowe,
zni¿ki ubezpieczeniowe, niskooprocentowane
kredyty oraz wiêksze ni¿ obecnie wsparcie organów pañstwowych lub organizacji rolniczych
w kierowaniu u¿ywanego sprzêtu do przegl¹dów technicznych.
Statystyki wypadkowe wskazuj¹, ¿e wiêkszośæ (66,5%) wypadków w rolnictwie ma
miejsce w ma³ych gospodarstwach rolnych
o powierzchni do 15 ha [3]. Rolnicy o niskich
dochodach nie maj¹ środków na modernizacjê
gospodarstwa, co ma odzwierciedlenie w z³ym
stanie technicznym budynków i maszyn
u¿ywanych do pracy. Du¿e gospodarstwa
lub rolnicze grupy producenckie najczêściej
modernizuj¹ swoje gospodarstwa i inwestuj¹ w nowy sprzêt, dlatego praca w takim
gospodarstwie jest znacznie bezpieczniejsza.
Problemem niektórych rolników mo¿e byæ brak
umiejêtności i doświadczenia w pozyskiwaniu

funduszy na modernizacjê gospodarstwa oraz
za³atwianie formalności.
Podnoszenie i przemieszczanie ciê¿kich
przedmiotów
Wielu rolników wykonuje prace zgodnie
z „tradycj¹”, tak jak robili to ich rodzice. Czêsto
nie stosuj¹ zalecanych bezpiecznych sposobów pracy, uwa¿aj¹c, ¿e tak, jak oni dzia³aj¹
„jest ³atwiej, pewniej i tak musi byæ”. Tymczasem nawet tak trywialne pozornie kwestie, jak
sposób podnoszenia ciê¿kich przedmiotów,
maj¹ olbrzymi wp³yw na zdrowie i bezpieczeñstwo pracy, jako ¿e b³êdy w tych dzia³aniach
mog¹ skutkowaæ rozwojem dolegliwości
miêśniowo-szkieletowych. Ciê¿ar przenoszonego przedmiotu powinien byæ zatem
dostosowany do mo¿liwości fizycznych danej
osoby, dotycz¹cych zarówno pracy mê¿czyzn,
jak i kobiet oraz osób m³odocianych. Podczas
sporadycznego podnoszenia, nie czêściej ni¿ 4
razy na godzinê, dopuszczalne wartości masy
wynosz¹: dla kobiet 20 kg i dla mê¿czyzn 50 kg
lub 42 kg na osobê, gdy podnoszenie wykonywane jest zespo³owo [6]. Przy pracy dorywczej limit masy dla dziewcz¹t wynosi 14 kg,
a dla ch³opców 20 kg [7].
Istotne jest zachowanie zasady prawid³owego podnoszenia, czyli przenoszenia ciê¿kich
przedmiotów na ugiêtych nogach, z wyprostowanym krêgos³upem i jak najbli¿ej cia³a (środka
ciê¿kości). Nie nale¿y przenosiæ ciê¿arów przy
skrêconym krêgos³upie ani odchylaæ go do ty³u,
bowiem taka pozycja powoduje du¿e obci¹¿enie i mo¿e spowodowaæ jego uraz. Najlepiej
zastosowaæ dostêpny sprzêt wspomagaj¹cy
pracê, który mo¿e odci¹¿yæ uk³ad miêśniowo-szkieletowy, czyli taczki, wózki, podnośniki,

Miejsce pracy rolnika mo¿e siê zmieniaæ
wielokrotnie nawet w ci¹gu jednego dnia
(obora, pole, pomieszczenie gospodarskie,
silos itp.). Dlatego niezwykle wa¿ne jest, aby
ka¿de stanowisko pracy w gospodarstwie by³o
bezpieczne. Statystyki wypadkowe wskazuj¹,
¿e najwiêcej wypadków w rolnictwie by³o skutkiem upadku. Czêste przyczyny wypadków to
np. poślizgniêcie siê na mokrym pod³o¿u lub
pośpiech podczas wchodzenia na drabinê [3].
St¹d postulat odpowiedniego zabezpieczenia
barierk¹ i/lub os³on¹ ochronn¹ wszelkich
otworów wrzutowych w stropach budynków
gospodarskich, a tak¿e studzienek, kana³ów,
szamba, gnojowników i wykopów przed dostêpem osób postronnych. Bardzo istotna jest
dba³ośæ o dobry stan techniczny budynków,
maszyn, urz¹dzeñ i narzêdzi u¿ywanych przy
pracy.
Zagro¿enia elektryczne (pora¿enie pr¹dem), termiczne (poparzenia pr¹dem elektrycznym, zagro¿enia po¿arem i wybuchem)
w rolnictwie mog¹ wynikaæ np. z wadliwej budowy urz¹dzeñ, pojawienia siê napiêcia (wzglêdem ziemi) na metalowych czêściach urz¹dzeñ
(niebêd¹cych zwykle pod napiêciem), z³ego
stanu izolacji elektrycznej, przeci¹¿enia urz¹dzeñ, u¿ywania w transformatorach (lub kondensatorach lub wy³¹cznikach) palnego oleju
mineralnego. Zagro¿enia elektryczne mog¹
równie¿ wynikaæ z czynnika ludzkiego, czyli
lekkomyślności, nieprzestrzegania przepisów
bezpieczeñstwa lub braku wiedzy na temat
zagro¿eñ. Urz¹dzenia i instalacje elektryczne
w budynkach i maszynach powinny byæ
zabezpieczone odpowiednimi urz¹dzeniami
ró¿nico-pr¹dowymi, przepiêciowymi, a tak¿e
odpowiednio zabezpieczone przed dzia³aniem
osób nieupowa¿nionych i kontaktem z wod¹.
Aby zapobiec b³êdom w przy³¹czeniach przewodów elektrycznych maszyn (np. b³êdne
po³¹czenie przewodów PE – ochronnego i N
– neutralnego w sieci TN-S trójprzewodowej
sieci do odbiorników jednofazowych i piêcioprzewodowej do odbiorników trójfazowych,
mo¿e spowodowaæ b³êdne zadzia³anie wy³¹cznika ró¿nico-pr¹dowego RCD, a w przypadku
sieci TN-C przerwanie przewodu PEN mo¿e
spowodowaæ pojawienie siê pe³nego napiêcia na korpusie maszyny), nale¿y powierzyæ
wykonywanie napraw i konserwacji maszyn
elektrykowi z uprawnieniami [8].
Środki ochrony indywidualnej
Praca w rolnictwie wymaga stosowania
odzie¿y ochronnej, jednak w przypadku
stosowania środków ochrony roślin (opryski-
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wanie, zamg³awianie, fumigowanie, podlewanie i wprowadzanie granulatów do gleby,
zaprawianie materia³u siewnego) konieczne
jest u¿ywanie dodatkowo środków ochrony
indywidualnej (ochrona r¹k i nóg, sprzêt
ochrony uk³adu oddechowego, ochrona oczu
i twarzy), [9]. Ochrony r¹k – rêkawice powinny
byæ odporne na dzia³anie ciek³ych środków
ochrony roślin [10], ochrony nóg – obuwie
ochronne [11], bezpieczne [12] lub zawodowe
[13]. Sprzêt ochrony uk³adu oddechowego
stosowany w rolnictwie to pó³maski filtruj¹ce
(wg PN-EN 149), filtry (wg PN-EN 143), poch³aniacze i filtropoch³aniacze (wg PN-EN 141),
pó³maski (wg PN-EN 140), maski (wg PN-EN
136). Do ochrony oczu i twarzy mo¿na zaliczyæ
gogle chroni¹ce przed grubymi cz¹stkami
py³u (wg PN-EN 168) lub gazami i drobnymi
cz¹stkami py³u (wg PN-EN 166).
Do pracy zwi¹zanej z ciêciem drewna
(np. pilark¹), rolnicy powinni u¿ywaæ obuwia
z metalowymi lub kompozytowymi podnoskami, czyli wzmocnieniami obszaru palców
stopy i antyelektrostatycznymi podeszwami
(zgodne z EN20345), a tak¿e spodni roboczych
wykonanych z materia³u chroni¹cego przed
przeciêciem pi³¹ i he³m z ochronnikami s³uchu
i os³on¹ oczu [14].
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Szkolenia
Świadomośæ zagro¿eñ na stanowisku pracy,
znajomośæ zasad bezpieczeñstwa i higieny
pracy, posiadanie i stosowanie odpowiednich
środków ochrony indywidualnej maj¹ ogromny wp³yw na bezwypadkow¹ pracê. Warunki
pracy, jakie stworzy sobie rolnik bêd¹ mia³y
wp³yw na jego bezpieczeñstwo (niezale¿nie
od warunków, na które nie ma on wp³ywu,
np. atmosferycznych). Dlatego niezwykle
istotne jest szkolenie rolników w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy w gospodarstwie
rolnym. Informacje o szkoleniach w zakresie
bhp dla rolników s¹ dostêpne w oddzia³ach
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
(KRUS), Ośrodkach Doradztwa Rolniczego
(ODR), Izbach Rolniczych, Oddzia³ach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, a tak¿e w oddzia³ach Pañstwowej
Inspekcji Pracy.
Maszyny
Rolnik przed nabyciem u¿ywanego sprzêtu
do pracy w gospodarstwie powinien zwróciæ
szczególn¹ uwagê na to, czy dana maszyna
posiada fabryczne os³ony ruchomych czêści,
a tak¿e, czy nie dokonano samowolnych
przeróbek konstrukcyjnych maszyny, czy elementy dostêpu do nich (schodki) s¹ w dobrym

stanie. Bardzo czêsto siê zdarza, ¿e rolnik sam
naprawia maszynê i po naprawie nie zak³ada
ponownie os³on (np. wa³ka odbioru mocy),
czy innych ruchomych czêści, pasków klinowych itp. W ten sposób nara¿a siebie i osoby
przebywaj¹ce w pobli¿u, tak¿e przypadkowo,
na du¿e niebezpieczeñstwo. Rolnicy lekcewa¿¹
koniecznośæ zapoznania siê z instrukcj¹ obs³ugi
maszyny i przestrzegania jej zapisów, a tak¿e
nie zwracaj¹ uwagi na dba³ośæ o oznakowanie
maszyny, napisy i ich czytelnośæ.
Trzeba pamiêtaæ o konieczności mycia,
konserwacji i odpowiednim przygotowaniu
sprzêtu do u¿ytkowania przed rozpoczêciem
pracy. Rolnik, z powodu luźnego ubrania
(spodnie lub rozpiêta koszula), mo¿e zostaæ
pochwycony przez ruchome czêści maszyn,
co czêsto skutkuje powa¿nymi obra¿eniami
cia³a, a nawet śmierci¹.
Maszyny i urz¹dzenia wykorzystywane
w rolnictwie powinny posiadaæ deklaracjê
zgodności CE, w której producent deklaruje
zgodnośæ z wymaganiami odpowiedniej dyrektywy europejskiej przed wprowadzeniem
produktu do obrotu na terenie UE. Niestety,
w warunkach polskiego rolnictwa, szczególnie w niewielkich gospodarstwach, maszyny
i urz¹dzenia bardzo czêsto s¹ przestarza³e,
nie posiadaj¹ wa¿nego przegl¹du technicznego
lub s¹ wytworem samych rolników i nie spe³niaj¹ wymogów bezpieczeñstwa.
Sposób schodzenia z maszyn
Sposób schodzenia z maszyny mo¿e wydawaæ siê b³ahym zagadnieniem, jednak znaczna
czêśæ rolników w³aśnie podczas tej czynności
ulega wypadkom, doznaj¹c urazów koñczyn,
¿eber czy g³owy. Maszyny rolnicze obs³ugiwane s¹ w ró¿nych warunkach atmosferycznych
i na ró¿nym pod³o¿u. B³oto na schodkach maszyny lub obuwiu bardzo czêsto powoduje poślizgniêcie. Wchodz¹c lub schodz¹c z maszyny
nale¿y pamiêtaæ, by przytrzymywaæ siê rêkami
porêczy oraz schodziæ przodem do schodków
i maszyny. Nie nale¿y zeskakiwaæ z przyczep
czy schodków.
Utrzymanie porz¹dku
Jak ju¿ wspomniano, jedn¹ z najczêściej
wystêpuj¹cych przyczyn wypadku jest poślizgniêcie czy upadek. Utrzymanie porz¹dku
w gospodarstwie, zarówno w budynkach
gospodarskich, oborach, stodo³ach, jak i na podwórzu ma kluczowe znaczenie. Przejścia powinny byæ utrzymane w stanie zapewniaj¹cym
bezpieczeñstwo, czyli przyk³adowo: podwórze
musi byæ odśnie¿one w zimie, utwardzone,
by nie tworzy³a siê b³otnista nawierzchnia
podczas deszczu, przejścia w oborach suche
i oczyszczone (z resztek paszy, obornika itp.).

Narzêdzia, kable, worki, opakowania po dodatkach do paszy czy środkach ochrony roślin
powinny mieæ swoje miejsce, niedostêpne dla
dzieci czy przypadkowych gości i nie zagradzaæ
przejśæ.
Promocja bezpiecznej pracy i zdrowia
Promocja bezpiecznej pracy i zdrowia
równie¿ ma du¿y wp³yw na prewencjê wypadkow¹. Znajomośæ zagro¿eñ w miejscu
pracy, stosowanie bezpiecznych technik
pracy, przerwy w pracy, dba³ośæ o ogólny stan
zdrowia powinny byæ promowane szczególnie
przez inspektorów ds. prewencji wypadkowej
KRUS, lekarzy w wiejskich ośrodkach zdrowia,
nauczycieli w szko³ach rolniczych i wiejskich,
specjalistów z Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz przez media. Rolnicy powinni tak¿e
pamiêtaæ o odpowiedniej kondycji fizycznej,
regularnej gimnastyce w celu zachowania
sprawności fizycznej. Absolutnie zabroniona
jest praca pod wp³ywem alkoholu lub innych
środków odurzaj¹cych. Przemêczenie fizyczne,
stres, problemy rodzinne, s¹siedzkie, sprawy
urzêdowe, k³ótnia, kolizja na drodze s¹ istotne
nie tylko dla rolnika, ale tak¿e obni¿aj¹ jego
sprawnośæ psychofizyczn¹ i mog¹ prowadziæ
do wypadku.
Dzieci i m³odociani
Dzieci nie powinny kierowaæ ci¹gnikami
rolniczymi, co niestety ci¹gle zdarza siê w gospodarstwach rolnych, szczególnie w okresach
du¿ego spiêtrzenia prac polowych i braku personelu do pomocy. Rodzice – rolnicy odgrywaj¹
tu ogromn¹ rolê, gdy¿ to oni daj¹ przyk³ad
dzieciom, które je naśladuj¹, a nieformalne
przyzwolenie na obs³ugê maszyn rolniczych
przez dzieci jest ogromnym zagro¿eniem. Dzieci s¹ anga¿owane do prac w rodzinnych gospodarstwach rolnych w Polsce w celu spo³ecznego rozwoju dziecka, co jest elementem tradycji
i kultury rodziny rolniczej [15, 16]. Powinny byæ
to jednak prace szczególnie starannie dobrane i wykonywane pod nadzorem doros³ych.
Statystyki s¹ nieub³agane, gdy¿ ponad 2/3
(71%) dzieci w wieku 11-13 lat przynajmniej raz
jeździ³o ci¹gnikiem, wyprowadza³o zwierzêta
na pastwisko i przyprowadza³o je do zagrody
(69,6%) lub przenosi³o zbyt ciê¿kie przedmioty (68,9%), [16]. Wypadki dzieci przy pracy
w rolnictwie w wiêkszości (80%) powoduj¹
trwa³y uszczerbek na zdrowiu [17]. Niestety
przyczyn¹ anga¿owania dzieci do prac niebezpiecznych [18] jest najczêściej brak wiedzy
rodziców na temat zagro¿eñ zwi¹zanych
z wykonywaniem prac rolnych i konsekwencji
wynikaj¹cych z podejmowania tych prac przez
dzieci [16].

Oprócz dzieci rolnicy anga¿uj¹ tak¿e do pracy m³odocianych, czêsto nie zwa¿aj¹c na wykaz prac wzbronionych m³odocianym, który
dotyczy m.in.: prac zwi¹zanych z nadmiernym
wysi³kiem fizycznym i transportem ciê¿arów
oraz wymuszon¹ pozycj¹ cia³a, prac w obci¹¿aj¹cym mikroklimacie (gor¹cym, zimnym lub
zmiennym), prac w ha³asie (8-godzinny lub
przeciêtny tygodniowy >80 dB) i drganiach
(wartośæ sumy wektorowej skutecznych
wa¿onych czêstotliwości dla 3 sk³adowych
kierunkowych X, Y, Z przy 8-godzinnym dzia³aniu na organizm >1 m/s), prac na wysokości
(powy¿ej 3 m), prac w nara¿eniu na szkodliwe
dzia³anie py³ów. Wzbronione s¹ tak¿e prace
zagra¿aj¹ce prawid³owemu rozwojowi psychicznemu (np. zwi¹zane z ubojem i obróbk¹
poubojow¹ zwierz¹t, prace przy sztucznym
unasiennianiu zwierz¹t – inseminacji, prace
wymagaj¹ce odbioru i przetwarzania du¿ej
liczby informacji i podejmowania decyzji, jak
np. obs³uga automatycznej linii lub urz¹dzeñ
sterowniczych). M³odocianym nie wolno poza
tym wykonywaæ prac urazogennych i mog¹cych spowodowaæ zagro¿enia dla innych osób,
takich jak np. uruchamianie maszyn i innych
urz¹dzeñ bezpośrednio po ich naprawie, rozbiór, trybowanie i mielenie miêsa oraz prace
przy liniach napowietrznych i kablowych pod
napiêciem pr¹du elektrycznego [19].

Podsumowanie
W artykule wskazano na podstawowe
kierunki dzia³añ, jakie rolnicy powinni podj¹æ
w celu poprawy swojego bezpieczeñstwa pracy, a tak¿e zminimalizowania nara¿enia na zagro¿enia osób postronnych, zamieszkuj¹cych
to samo gospodarstwo lub w nim pracuj¹cych.
Bezpieczeñstwo i higiena pracy maj¹
w rolnictwie, czyli w jednym z najbardziej wypadkowych sektorów gospodarki, niezwykle
istotne znaczenie.
Dlatego tak wa¿ne s¹ ci¹g³e dzia³ania prewencyjne, m.in. uczestnictwo w szkoleniach
w zakresie bezpieczeñstwa pracy, kszta³cenie
nawyku stosowania prawid³owych technik
pracy podczas podnoszenia i przemieszczania
ciê¿kich przedmiotów, utrzymywanie bezpiecznego miejsca pracy oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
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