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Rolnictwo przemysłowe, maszyny rolnicze, ciągniki, ciężarówki, kombajny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: http://pl.123rf.com/photo_16289247_rolnictwo-przemyslowe-maszyny-rolnicze-ciagniki-
ciezarowki-kombajny-kombajny-i-koparki-szczegolowe-s.html 
 
 
 
 
Dokumenty i dane wymagane w dokumentacji obsługi pojazdów, 
maszyn i urządzeń rolniczych 

 
Dokumentacja eksploatacyjna ciągników i samochodów dotyczy pracy, obsługi  

i napraw w całym okresie ich użytkowania. Prowadzenie dokumentacji pracy pozwala na 

racjonalne wykorzystanie sprzętu rolniczego, ułatwia planowanie przebiegu ich pracy i obsługi 

czy konserwacji. Dokumentacja ta może przybierać różne formy i może dotyczyć wszystkich 

aspektów wykorzystywania sprzętu rolniczego lub tylko wybranych fragmentów użytkowania. 

Dokumentacja w małych gospodarstwach rolnych zwykle nie jest prowadzona lub prowadzona 

jest w formie luźnych zapisów. Brak jakiejkolwiek dokumentacji zaburza prawidłową 

eksploatację sprzętu, szczególnie pojazdów rolniczych. Podstawowym dokumentem, którego 

prowadzenie jest wymuszone przepisami prawa, jest dowód rejestracyjny pojazdu. Większe 

gospodarstwa lub przedsiębiorstwa rolnicze, które dysponują większą ilością różnorakich 

maszyn i pojazdów, często bardzo drogich, dba o podstawową dokumentację opisującą:  
 stan pojazdu,   
 ewidencję przepracowanych motogodzin lub godzin pracy,   
 zużycie paliwa i oleju silnikowego,   
 wykonane przeglądy techniczne,   
 wykonane naprawy sprzętu.  
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Do dokumentacji eksploatacyjnej zalicza się również:  
 instrukcje obsługi,  
 instrukcje postępowania ze sprzętem będącym na gwarancji,   
 katalogi sprzętu i części zamiennych,   
 instrukcje napraw,   
 karty technologiczne,  

 
 inne dokumenty ułatwiające użytkownikowi prawidłowe posługiwanie się 

sprzętem.  
 
 

1. Stacje obsługi technicznej 

 
Stacje obsługi pojazdów, warsztaty obsługi i napraw bieżących, serwisy 

autoryzowane (ASO – Autoryzowana Stacja Obsługi) różnią się wielkością, stopniem 

wyposażenia i specjalizacji. Warsztaty, które obsługują i naprawiają pojazdy różnych 

producentów mają charakter uniwersalny, a ich wyposażenie jest dostateczne, ale  

w dużym stopniu ogólności. Warsztaty takie obsługują prostsze i starsze modele pojazdów, 

które nie wymagają specjalistycznej obsługi. Nowoczesne pojazdy, często z elektronicznym 

wyposażeniem, posiadające skomplikowaną budowę, wymagają specjalistycznej obsługi,  

a co za tym idzie, drogiego i wysoko specjalizowanego wyposażenia. Zakłady posiadające 

takie wyposażenie mogą być autoryzowanymi stacjami obsługi pojazdów i maszyn 

rolniczych. Stacje obsługi technicznej wykonują usługi techniczne w zakresie, który 

wyznacza posiadane wyposażenie warsztatów. Stacje obsługi technicznej o pełnym 

zakresie pracy wykonują usługi w zakresie wszystkich obsług technicznych i napraw 

pojazdów. Natomiast stacje wyspecjalizowane wykonują usługi określonego typu, np. 

obsługa lub naprawa silników benzynowych. Wśród stacji obsługi pojazdów należy 

wymienić urzędowe stacje kontroli pojazdów, zwane stacjami diagnostycznymi, które 

upoważnione są do dopuszczania do ruchu pojazdów i przedłużania rejestracji pojazdów. 
 

 

2. Organizacja obsługi technicznej 

 
Prawidłowo i w odpowiednim czasie wykonana obsługa techniczna pojazdów  

i maszyn rolniczych stanowi podstawowy warunek długotrwałej ich eksploatacji. 

Przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolnicze dysponujące dużą ilością pojazdów – 

samochodów, ciągników i innych skomplikowanych maszyn rolniczych – powinno 

dysponować warsztatem obsługowo-naprawczym lub zlecać usługi stacjom obsługi 

technicznej. Stacje obsługi pojazdów dysponują wydzielonymi pomieszczeniami, gdzie 

usytuowane są stanowiska robocze odpowiednio wyposażone i przeznaczone do 

wykonywania określonych prac obsługowych. 

 

 

  
W skład stacji wchodzą:  
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 biuro obsługi klienta, pomieszczenia socjalne,  
 stanowiska do diagnozowania, obsługi i napraw pojazdów,   
 warsztat specjalizowany,   
 magazyny części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych itp.   
 stanowisko mycia pojazdów,   
 stanowisko przyjmowania i wydawania pojazdów po obsłudze.  

 
 

Gospodarstwa eksploatujące dużą ilość pojazdów i przyczep stosują system 

obsługowo-naprawczy. System planowo-zapobiegawczy obsługi technicznej i naprawy 

polega na obsłudze technicznej sprzętu rolniczego po wykonaniu określonego przebiegu  

w km lub wykonanej pracy w mth bez względu na jego stan techniczny. Przebiegi te 

określone są dokładnie w instrukcji obsługi sprzętu. 
 

W ramach tej obsługi wykonuje się czynności kontrolne stanu technicznego 

pojazdu. Usterki wykryte w wyniku sprawdzenie stanu technicznego muszą być usunięte, 

zanim pojazd zostanie oddany do dalszej eksploatacji. W przedsiębiorstwie (dużym 

gospodarstwie) powinno się opracować harmonogram obsługi technicznej sprzętu  

i wyznaczyć (upoważnić) osobę odpowiedzialną za przestrzeganie harmonogramu (lub 

wykonującą obsługę techniczną), prowadzącą dokumentację związaną z harmonogramem 

i zakresem prac obsługowo-naprawczych sprzętu. W przypadku wykonywania obsługi 

technicznej we własnym gospodarstwie, pracownik ten powinien dbać o wyposażenie 

warsztatu w odpowiedni sprzęt diagnostyczny i stanowisk roboczych w materiały i części 

zamienne. Sprawuje on bezpośredni nadzór nad sprzętem rolniczym znajdującym się  

w gospodarstwie. W małych i średnich gospodarstwach nadzór ten pełni zwykle jego 

właściciel. 

 
Planowanie harmonogramu prac obsługi technicznej sprzętu polega na:  

 określeniu częstotliwości obsług technicznych,   
 określeniu częstotliwości planowanych napraw,   
 ustaleniu rocznej liczby obsług technicznych,   
 sporządzenie harmonogramu obsługi poszczególnych pojazdów.  

 
 

Planowanie obsługi technicznej sprzętu w gospodarstwie rolniczym powinno 

uwzględniać sezonowość prac i zapewniać taką organizację, aby nie było potrzeby 

wyłączania sprzętu z prac na zbyt długi okres. Dobry przykład stanowi kombajn zbożowy, 

który wszystkie zabiegi kontrolne, diagnostyczne i naprawcze powinien mieć zaplanowane 

zimą lub wiosną, a okres lata i jesieni jest okresem intensywnej jego eksploatacji. 

 

W celu ułatwienia prac związanych z wykonywaniem obsługi technicznej  
w harmonogramie zaznacza się wykonanie danej obsługi.  

 
 

Każdy pojazd powinien mieć założoną ewidencję obsług okresowych, gdzie podaje się:  
 datę wykonania obsługi,  
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 rodzaj obsługi,   
 przebieg międzyobsługowy w km, mth lub godzinach pracy,   
 wykonane naprawy,   
 potwierdzenie wykonania obsługi (we własnym stanowisku lub ASO).  

 
 

Planowanie obsługi sprzętu i prowadzenie harmonogramu ułatwia prowadzenie 

kosztów obsługi technicznej sprzętu. Na tej podstawie można ustalić ekonomicznie 

uzasadniony okres użytkowania sprzętu w danych warunkach eksploatacyjnych.  

W przypadku wykonywania obsługi w stacjach obsługi wysokość poniesionych kosztów 

jest określona fakturą za wykonanie usługi. Jeżeli natomiast obsługa wykonywana jest  

w swoim gospodarstwie potwierdzone koszty to materiałów i części zamiennych.  

Do kosztów tych należy (określić) doliczyć koszty robocizny oraz koszty tzw. 

ogólnozakładowe. 
 

System planowo-zapobiegawczy obsługi i naprawy sprzętu jest systemem, który nie 

uwzględnia faktycznego zużycia pojazdu, a jedynie jego przebieg lub ilość wykonanej 

pracy. Aby stwierdzić jego faktyczne zużycie należy wykonać odpowiednie pomiary, co 

wiąże się często z demontażem zespołów. Nowoczesny sprzęt rolniczy umożliwia jego 

diagnostykę bez demontażu. Posiada on gniazda diagnostyczne, które po podłączeniu 

komputera z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiają kompleksową diagnostykę 

jego zespołów roboczych. 
 

Skomplikowany i drogi sprzęt rolniczy – duże ciągniki, kombajny – posiada 

komputery pokładowe, które – za pomocą sieci czujników umieszczonych  

w newralgicznych punktach zespołów roboczych – zbierają dane o jakości ich pracy. Dane 

te są analizowane przez komputer, a jakość ich pracy wyświetlana na ekranie monitora 

osoby obsługującej. Jest to tzw. diagnozowanie ciągłe, które umożliwia podjęcie 

natychmiastowej decyzji o regulacji zespołu, jego naprawie lub wymianie. Sposób ten 

wymaga ustalenia określonych norm i sposobów postępowania w określonych sytuacjach 

eksploatacyjnych. 
 

W rolnictwie pracuje sprzęt różnego rodzaju, stary, kilku, a nawet kilkunastoletni, który 

wymaga częstej diagnostyki – przynajmniej raz w roku. Podstawowym systemem utrzymania 

sprawności sprzętu będzie system obsługowo-naprawczy. Nowe pojazdy, ciągniki nie 

wymagają kompleksowych badań. Bieżące wskaźniki podają czujniki komputerowe, natomiast 

zwykle pierwsze kompleksowe badanie pojazdu zalecane jest po dwóch lub trzech latach 

eksploatacji od wyprodukowania. 
 

Obsługa techniczna polega na wykonaniu odpowiednich czynności obsługowych po 

wykonaniu przez pojazd określonego przebiegu w km lub pracy w mth. Można wyróżnić 

obsługę techniczną codzienną i okresową. Pojazd nowy wymaga szczególnej obsługi  

w okresie docierania. 
 

 

 

Obsługa codzienna polega na codziennym kontrolowaniu sprawności pojazdu i jego 

zespołów, szczególnie mających wpływ na bezpieczeństwo pracy. Obsługa codzienna 
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wykonywana jest w miejscu garażowania ciągnika – przed wyjazdem do pracy i po 

powrocie z pracy. 

Oprócz czynności czysto technicznych, przedstawionych w module 1 tego kursu, do 

zadań operatora-kierowcy w dużym gospodarstwie lub przedsiębiorstwie, gdzie jeden 

pojazd obsługuje więcej operatorów, należy:  
 przed wyjazdem do pracy:   

 sprawdzenie czystości pojazdu,  
 

 stwierdzenie sprawności technicznej pojazdu i złożenie podpisu na karcie 
drogowej (karcie pracy).  

 po zakończeniu pracy:   
 uzupełnienie paliwa w zbiorniku,   
 odstawienie pojazdu do miejsca postoju,   
 wypełnienie dokumentów – karty drogowej, karty obsługi pojazdu.  

 
Przebieg procesu technologicznego obsługi technicznej pojazdów stosowanych  
w rolnictwie obejmuje:  

 przyjęcie i przygotowanie pojazdu do przeglądu technicznego (obsługi),   
 określenie stanu technicznego pojazdu i zlokalizowanie przyczyn niesprawności,  

 
 wykonanie czynności objętych zakresem określonego przeglądu lub obsługi  

i przeprowadzenie regulacji.  
 
Rysunek 2.1. Wzór karty drogowej (pracy) pojazdu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: www.druk-ar.pl/ 
 
 
 
Rysunek 2.2. Przykładowy wzór karty obsługi pojazdu  
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Nazwisko i imię Rodzaj 

Przebieg pracy  Data Podpis 
 

 
(km, mth, h)  

wykonania wykonującego  

Lp. wykonującego obsługi  
 

    

(pieczęć 
 

     

 
obsługę pojazdu (przeglądu) planowany  

rzeczywisty  
 

   
zakładu)  

       
 

         

1.        
 

         

2.        
 

         

3.        
 

         

4.        
 

         

5.        
 

         

6.        
 

         

7.        
 

         

8.        
 

         

9.        
 

         

10.        
 

         

Źródło: własne       
 

 

Badania diagnostyczne umożliwiają ocenę stanu technicznego pojazdu oraz 

ułatwiają postawienie prognoz dotyczących dobrej eksploatacji. Badania te wykonywane 

są, np. podczas badania kontrolnego pojazdu w przypadku dopuszczenia pojazdu do 

ruchu po drogach publicznych, natomiast ewentualne usuwanie niesprawności, 

dokonywanie napraw i niezbędnych regulacji odbywa się na stanowisku lub w zakładzie 

naprawczym. 
 

 

3. Przyjęcie ciągnika do przeglądu technicznego 

 
Przyjęcie pojazdu do zakładu obsługi technicznej odbywa się na podstawie 

protokołu zdawczo-odbiorczego. W protokole tym odnotowuje się:  
 datę przekazania pojazdu,   
 dane właściciela i nazwisko osoby przekazującej pojazd do obsługi,   
 dane zakładu i nazwisko osoby przyjmującej pojazd do obsługi,   
 stan pojazdu – kompletny, braki i uszkodzenia opisuje się krótką notatką,   
 stan paliwa,   
 krótki opis niesprawności lub usterek,   
 rodzaj (zakres) obsługi do wykonania.  

 
 

Protokół zdawczo-odbiorczy podpisują upoważnione osoby do przekazania 

pojazdu. Pierwszą czynnością w zakresie warsztatowej obsługi technicznej jest przyjęcie 

ciągnika do przeglądu technicznego. Oprócz formalności administracyjnych ma ono na 

celu przeprowadzenie wstępnej oceny jego sprawności technicznej, opartej na 

spostrzeżeniach wizualnych i słuchowych. 
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Do wstępnej oceny stanu technicznego ciągnika należy: 
 

 przejrzeć książkę ciągnika i stwierdzić zgodność nru ciągnika i silnika, zgodność 

nru opon oraz rodzaj ostatniego przeglądu technicznego lub naprawy, liczbę 

motogodzin przepracowanych przez ciągnik od ostatniego przeglądu technicznego 

lub naprawy,  
 

 zebrać informacje odnośnie gatunków olejów i innych płynów eksploatacyjnych 
znajdujących się w zbiornikach pojazdu,  

 
 sprawdzić kompletność ciągnika zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym, 

sprawdzić ilość paliwa,   
 sprawdzić stan bezpieczników i działanie odbiorników prądu,  

 
 uruchomić silnik, zwracając uwagę na łatwość rozruchu, a po rozgrzaniu osłuchać 

silnik przy różnych obrotach,   
 sprawdzić wskazania na tablicy wskaźników w czasie pracy silnika,   
 wykonać próbną jazdę ciągnikiem w celu zbadania pracy:   

 sprzęgła,   
 układu napędowego,   
 sprawdzić działanie układu hamulcowego,   
 sprawdzić działanie podnośnika hydraulicznego.  

 

 

4. Dokumentacja wykonania obsługi i pracy pojazdu 

 
Dokumentacja ta wymaga zapisów, które służą do obliczania zarobków i kontroli 

pracy pracowników oraz kosztów zużycia materiałów po stronie zakładu wykonującego 

obsługę. Zapisy te pozwalają na udokumentowanie wykonania zleconych prac, 

przepracowanych roboczogodzin, wyszczególnienie materiałów, części zamiennych, 

zespołów i podzespołów pobranych do wykonania prac przy pojeździe. Na każdym 

dokumencie należy zebrać niezbędne informacje. 

 
Stosowane są trzy systemy dokumentacji: 
 

 System I (tradycyjny) – w systemie tym ewidencja polega na dwóch zasadniczych 
dokumentach, którymi są:  

 
 zlecenie operatora – jednokrotnego użycia, czyli na jedno zadanie 

eksploatacyjno-techniczne,   
 karta pracy. 

 
Zlecenie operatora jest dokumentem, który wystawia pracownik 

stwierdzający sprawność i gotowość pojazdu po wykonaniu prac stanowiska 

obsługi. Na zleceniu tym zamieszcza następujące informacje:  
 numer zlecenia oraz marka i numer pojazdu,   
 data uznania sprawności pojazdu, 

 

 podpis lub stempel pracownika upoważnionego do uznawania sprawności 
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pojazdu.  
 

Wystawione zlecenie stanowi dowód, że pojazd jest sprawny. Zlecenie to 

zabiera ze sobą operator do pracy, a po powrocie z pracy wypełnia rubryki 

stwierdzające: wykonanie obsługi codziennej, datę i podpis, wyszczególnienie usterek 

i niedomagań pojazdu zauważonych w czasie pracy lub w czasie wykonywania obsługi 

codziennej. Zlecenie stanowi podstawę do wystawienia kart pracy. 
 

Po wykonaniu obsługi i naprawy nadzoru, uznający sprawność pojazdu, 

wystawia nowe zlecenie kierowcy, stare natomiast przekazuje wraz z kartami pracy 

do dokumentacji lub księgowości. W przypadku gdy pojazd – po powrocie z pracy  

i wykonaniu obsługi codziennej – nie wymaga ani obsługi technicznej, ani żadnych 

napraw bieżących, operator zgłasza się ze zleceniem do pracownika uznającego 

sprawność pojazdu, który wystawia nowe zlecenie kierowcy. W dokumentacji każdego 

pojazdu powinna być składana cała dokumentacja obsługowo-naprawcza. 
 

Karta pracy jest wystawiana przez kierownika zakładu na podstawie 

otrzymanego zlecenia operatora. Wszystkie prace wymienia się na jednej karcie.  

W karcie wpisuje się nazwiska pracowników wykonujących poszczególne roboty oraz 

przepracowane godziny. Karty pracy powinny być przechowywane w teczkach 

indywidualnych pojazdów. Umożliwia to odtworzenie przebiegu pracy przy 

naprawach, a w razie potrzeby ustalenie wykonawców, pobranych materiałów  

i części. Jeżeli zakład traktuje karty pracy jako podstawę do sporządzenia listy płac, 

należy wtedy sporządzać odpowiednie zestawienia płacowe. 
 

Taki system prowadzenia dokumentacji – obok zalet – ma także wady, jeśli 

pojazd nie wymaga obsługi ani naprawy, zlecenie kierowcy kończy swój obieg  

z większością pustych rubryk i jest niewykorzystane, codziennie trzeba rozłożyć dużą 

liczbę dokumentów do indywidualnych teczek pojazdów i np. w zakładzie z dużą 

ilością pojazdów będzie to wymagało zatrudnienie w tym celu osobnego pracownika. 

 
 System II — w systemie tym jest jeden dokument będący połączeniem zlecenia kierowcy  

i karty pracy. Dokument ten, zwany zleceniem technicznym, jest wystawiany w chwili 

uznania sprawności pojazdu i pozostaje u kierowcy przez wszystkie dni sprawności 

pojazdu, aż do chwili, gdy pojazd wymaga obsługi lub naprawy. Z chwilą skierowania 

pojazdu na stację obsługi, zlecenie techniczne staje się kartą pracy i po wpisaniu 

odpowiednich adnotacji po wykonaniu pracy jest przekazywane do dokumentacji 

pojazdu. Zlecenie to stanowi podstawę do wystawienia karty drogowej. Kierowca 

otrzymuje od kierownika (dyspozytora) zlecenie wraz z kartą drogową i innymi 

dokumentami pojazdu, i zabiera je ze sobą do pracy.  

 

 

 

 

 

Ponieważ zlecenie to ma służyć przez cały czas sprawności pojazdu, należy przewidzieć 
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na nim odpowiednią liczbę rubryk, w których kolejno codziennie, po wykonaniu obsługi 

codziennej, podpisać się może kierowca. Gdy pojazd nie wymaga ani obsługi, ani 

naprawy i sprawność jego została stwierdzona, stanowi to podstawę do wystawienia 

karty drogowej. Zlecenie techniczne jest przekazywane między kierowcą  

a dyspozytorem tak długo, dopóki pojazd nie wymaga obsługi albo naprawy. 

Zastosowanie systemu II znacznie zmniejsza liczbę dokumentów i pracochłonność ich 

stosowania. System ten nie zapewnia tylko powiązania z dokumentami wydanych 

materiałów i części zamiennych. Kontrola gospodarki materiałowej i sprawdzenie 

celowości wydanych części zamiennych wymaga układania zleceń według dat  

i wyszukiwania dowodów RW na materiały wydane do tych zleceń. 

 

 System III — w systemie tym przewidziane zostało powiązanie dokumentacji 

pracy z dokumentacją materiałową. Zasadniczy dokument stanowi niejako zbiór 

zleceń technicznych i dowodów RW na ustalony okres, np. miesiąc. Dokument ten 

można nazwać miesięczną książką pojazdu i jest on wystawiany dla każdego 

pojazdu na okres jednego miesiąca. Pracownik wystawiający książkę wpisuje na 

pierwszej stronie dane ewidencyjne pojazdu, nr silnika oraz nazwiska stałej 

obsady pojazdu. Następne strony książki pojazdu zawierają tyle pozycji, ile jest dni 

w miesiącu i oznaczone są kolejnymi numerami dni w miesiącu. W pozycjach tych 

potwierdza się wykonanie obsługi codziennej, uznanie sprawności pojazdu przez 

upoważnionego pracownika oraz wyznacza (z góry) obsługę techniczną.  
 

Następne strony zawierają rubryki: potwierdzenie wykonania wyznaczonej 

obsługi technicznej. Dalsze strony przewiduje się na wyszczególnienie usterek 

pojazdu, które wpisuje kierowca lub kontrola techniczna i które są usuwane  

w ramach napraw bieżących. Rubryki na tych stronach powinny być tak 

ustawione, aby w jednym wierszu można było wpisać rodzaj uszkodzenia, rodzaj 

wykonanej naprawy, nazwisko oraz podpis stwierdzającego wykonanie pracy. 

Miesięczna książka pojazdu zostaje wydana kierowcy. Dalsze strony przewiduje się 

pierwszego dnia pracy pojazdu w miesiącu kalendarzowym wraz z dokumentami 

pojazdu. Książka ta znajduje się przez cały czas tam, gdzie pojazd, tzn.: u kierowcy 

– gdy pojazd jest w pracy, w stacji obsługi – gdy samochód jest niesprawny. 

Następne strony książki zawierają po 3 lub 4 dowody RW, na które pobiera się 

części i materiały do napraw. Dowody służą do pobrania części i materiałów, kopia 

natomiast pozostaje w książce. W ten sposób po zakończeniu miesiąca 

otrzymujemy w książce pełny obraz prac wykonywanych przy pojeździe. 

Miesięczna książka pojazdu umożliwia kierowcy zapoznanie się z treścią robót 

wykonanych przy samochodzie przez stację obsługi i ewentualne sprawdzenie ich 

jakości. Jest to duża zaleta takiego systemu prowadzenia ewidencji.  

Po wykorzystaniu, miesięczna książka pojazdu, jest przechowywana  

w indywidualnych teczkach pojazdów.  
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Gospodarstwa rolne, dysponujące niewielką ilością pojazdów rolniczych, nie stosują 

systemowych obiegów dokumentacji. Właściciel dysponuje parkiem maszynowym  

i w zależności od potrzeb, często warunków pogodowych, kieruje pojazdy z maszynami do 

pracy lub na stanowiska obsługi technicznej, napraw czy diagnostyczne. Ważnym 

elementem jest jednak dokumentowanie wykonania przeglądów, prowadzenia 

dokumentacji pracy pojazdu, szczególnie w przypadku korzystania z pracy najemnej 

operatorów, mechaników czy kierowców. 
 

 

5. Odbiór pojazdu po wykonaniu obsługi lub naprawy 

 

Po wykonaniu obsługi lub naprawy pojazdu należy dokonać oceny wykonania 
zadania. Można to zrobić w następujący sposób: 
 

 Oględziny zewnętrzne – pojazd po wykonaniu zlecenia powinien być kompletny 

(zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym). Niedopuszczalne jest stwierdzenie 

przecieków paliwa, olejów, płynów eksploatacyjnych. Elementy malowane, 

lakierowane nie powinny posiadać plam, zabrudzeń smarami ani innych wad 

zmniejszających wygląd estetyczny pojazdu. Pojazd powinien być umyty przed 

oddaniem go użytkownikowi.  

 

 Sprawdzenie podstawowych parametrów pojazdu – zespoły ciągnika podlegające 

regulacji powinny być ustawione zgodnie z warunkami technicznymi opisanymi  

w instrukcji obsługi. Pojazd powinien pracować zgodnie z zaleceniami instrukcji, 

bez wyraźnego hałasu – stuki, wibracje. Silnik, skrzynia przekładniowa, most 

napędowy powinny być napełnione olejami zalecanymi przez producenta pojazdu. 

Dźwignie i przełączniki powinny pracować lekko, bez wyraźnych oporów i hałasu.  

 

 Przeprowadzenie próby pracy – działanie zespołów i podzespołów, możliwości 

regulacji nie powinny budzić zastrzeżeń odbierającego pojazd po wykonaniu 

obsługi lub naprawy. Próba pracy, np.: działanie podnośnika hydraulicznego 

powinno być sprawdzone po zawieszeniu na TUZ (trzypunktowym układzie 

zawieszenia) odpowiednio dobranego narzędzia.  

 

Dokumentem stwierdzającym wykonanie obsługi lub naprawy jest protokół,  
w którym powinny znaleźć się takie dane jak:  

 data wykonania,   
 rodzaj, marka i typ pojazdu,   
 rodzaj zlecenia – obsługa, przegląd, naprawa.   
 zastosowane materiały eksploatacyjne,   
 warunki użytkowania po naprawie,   
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Stwierdzenie wykonania zlecenia potwierdza się złożeniem podpisu pod  protokołem, 
wykonuje to osoba, która odbiera sprzęt. Złożenie podpisu i odebranie sprzętu jest 
równoznaczne z akceptacją wykonania zlecenia bez zastrzeżeń. Innym dokumentem 
stwierdzającym wykonanie usługi jest faktura lub rachunek za usługę. 
 
 

6. Dokumenty gwarancyjne 

 

Producenci pojazdów rolniczych, narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych 

gwarantują bezawaryjną pracę i dobrą jakość wytworzonego sprzętu rolniczego. 

Gwarancja ta jest jednocześnie zobowiązaniem do bezpłatnej naprawy dla użytkownika, 

w przypadku powstania uszkodzenia w okresie gwarancyjnym. Uszkodzenie to może być 

spowodowane niewłaściwym montażem lub wadami materiału. Producenci nie 

gwarantują właściwej pracy sprzętu w przypadku niewłaściwej eksploatacji. Dla 

potwierdzenia tego faktu wymagane są dokumenty potwierdzające, np.: protokół 

wykonania przeglądu, wymiany oleju itp. Producent uznaje reklamację, jeżeli sprzęt 

eksploatowany był zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji i zgodnie z instrukcją 

użytkowania sprzętu. 

 
Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć kartę gwarancyjną podpisaną przez 

sprzedawcę sprzętu. Karta gwarancyjna zawiera następujące dane identyfikacyjne:  
 nazwa, typ i numer fabryczny ciągnika lub maszyny,   
 data sprzedaży,   
 okres ważności gwarancji,   
 nazwę i adres serwisu obsługi gwarancyjnej.  

 
 

Karta gwarancyjna powinna zawierać kilka kuponów reklamacyjnych.  

W przypadku uznania reklamacji wypełniony kupon przesyła się do producenta wraz  

z protokołem reklamacyjnym. Karta zawiera także ogólne zasady postępowania 

gwarancyjnego. Karta gwarancyjna powinna zawierać informacje o pierwszym 

uruchomieniu (szczególnie skomplikowanych i drogich urządzeń – ciągniki, kombajny, 

prasy itp.) Pierwsze uruchomienie i zapoznanie użytkownika z zasadami prawidłowej 

obsługi i pracy sprzętu dokonują służby serwisowe producenta, upoważniony 

sprzedawca lub autoryzowany zakład naprawczy. Z pierwszego uruchomienia sprzętu 

sporządza się protokół, który podpisuje nabywca maszyny lub ciągnika. Okres gwarancji  

z zasady trwa 12 miesięcy, ale producent może ten okres wydłużyć. 

 

 

 

 

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł 
korzystać ze sprzętu wskutek wystąpienia awarii.  
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Użytkownik może stracić gwarancję, jeżeli:  
 w okresie gwarancji wprowadzi zmiany konstrukcyjne bez zgody producenta,   
 nie przedstawi potwierdzenia wykonywania obowiązujących przeglądów,   
 będzie eksploatował sprzęt niezgodnie z przeznaczeniem,   
 nie będzie wykonywana obsługa wskazana w instrukcji obsługi,   
 będą wykonane naprawy przez osoby nieupoważnione,   
 zaistnieją inne przyczyny zastrzeżone w karcie gwarancyjnej.  

 
 

7. Instrukcje obsługi 

 

Instrukcja obsługi sprzętu rolniczego jest podstawowym dokumentem, który jest 

dostarczany wraz z zakupem każdego ciągnika, maszyny, narzędzia bądź urządzenia 

rolniczego. Przepisy prawa wymagają od producenta, by do każdego egzemplarza 

sprzedawanej maszyny dodał instrukcję obsługi. Jest ona najważniejszym źródłem 

informacji o prawidłowym użytkowaniu maszyny lub urządzenia, dlatego przepisy 

dotyczące wymagań bezpieczeństwa odnoszących się do maszyn i urządzeń po szczegóły 

odsyłają właśnie do instrukcji obsługi. Wszelkie informacje lub ostrzeżenia powinny być 

wyrażone w języku lub językach oficjalnych Unii Europejskiej państwa członkowskiego, 

na którego terytorium maszyna jest wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku,  

a na wniosek mogą być dodatkowo dołączone wersje w innym języku lub językach 

oficjalnych Unii Europejskiej zrozumiałych dla operatorów. Informacje potrzebne do 

sterowania maszyną powinny być jednoznaczne i zrozumiałe. Nie należy stosować 

nadmiaru informacji, aby nie przeciążać operatora. 
 

W przypadku maszyn przeznaczonych do ogólnego stosowania, instrukcja 

powinna być sformułowana w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim 
użytkownikom łatwe korzystanie z niej. 

 
Instrukcje powinny zawierać co najmniej następujące informacje:  

 nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela,   
 nazwę maszyny i jej model,  

 
 deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności 

WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny,   
 ogólny opis maszyny,  

 
 rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji  

i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania,   
 opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy,   
 opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem,  

 
 ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn (powinna 

również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie),  
 

 instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy  
i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna 
powinna być zamontowana,   
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 dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań,  
 

 dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, 
instrukcje dotyczące szkolenia operatorów,  

 
 dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej 

w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych,   
 podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie,   
 warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, 

transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii,  
 

 określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania,  
z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych części,   

 sposób postępowania w razie wypadku lub awarii,  
 

 opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać 
użytkownik,   

 specyfikacje części zamiennych, jakie mają zostać użyte,   
 parametry dotyczące emisji hałasu.  

 
 

Wymagania dotyczące instrukcji obsługi maszyn opisuje rozporządzenie Ministra 

Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. Zgodnie z tym 

rozporządzeniem, materiały promocyjne opisujące maszynę, nie mogą zaprzeczać treści 

instrukcji odnoszącej się do zagadnień ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Informacje 

zawarte w materiałach promocyjnych, dotyczących parametrów emisji maszyny, powinny 

być takie same jak w instrukcji. 
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