
 

Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym  

Transport rolniczy 

 

1. Osoby kierujące ciągnikami, samojezdnymi maszynami rolniczymi oraz ciągnikami 

z zawieszanymi, półzawieszanymi i przyczepianymi maszynami i narzędziami 

rolniczymi, a także innymi pojazdami powinny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz 

przestrzegać prawa o ruchu drogowym.  

2. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do  tego przeznaczonym lub 

przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc 

określonych w dowodzie rejestracyjnym.  

3. Niedopuszczalne jest przewożenie zarówno osób, jak i ciężkich czy ostrych 

przedmiotów na transportowanych ziemiopłodach i innych ładunkach.  

4. Wchodzenie i schodzenie z przyczep lub wozów niewyposażonych na stałe w drabinki 

lub stopnie powinno odbywać się przy użyciu drabiny przewożonej na przyczepie lub 

wozie.  

5. Ciągnik i przyczepa powinny mieć zawsze sprawną i widoczną sygnalizację świetlną 

oraz trójkąt wyróżniający pojazd wolnobieżny, a także posiadać aktualne badania 

techniczne i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  

6. Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub 

dopuszczalnej ładowności pojazdu. Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, 

aby: nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę; nie 

naruszał stateczności pojazdu; nie utrudniał kierowania pojazdem; nie ograniczał 

widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic 

rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.  

7. Materiały objętościowe, takie jak słoma czy siano, powinno się układać na przyczepie 

tak, aby nie utrudniały kierowania pojazdem podczas transportu (maksymalna wysokość 

to 4 m od podłoża, a szerokość – 2,55 m).  

8. Ładunek sypki umieszczać tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej 

dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się towaru 

na drogę.  

9. Przewóz zwierząt powinien odbywać się w specjalnie do tego celu przystosowanych 

pojazdach (przyczepach, naczepach), zapewniających dobrostan transportowanym 

osobnikom.  

10. Przy przewożeniu długich elementów tylną burtę przyczepy należy zdjąć lub 

zamocować tak, aby nie zasłaniała tylnych świateł, a także oznakować koniec ładunku. 

11. Zabrania się umieszczania wewnątrz i na zewnątrz pojazdu wystających spiczastych 
albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie ciała osób 

jadących w pojeździe lub innych uczestników ruchu. 
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