
 

 

 

Lista kontrolna 

Ocena gospodarstwa rolnego pod kątem zagrożeń  przyczyniających się do zaistnienia  

ryzyka wypadków z grupy „upadek osób”   

Lp. Wyszczególnienie Tak/Nie 

1. Porządek w obrębie  podwórza, obejścia i stanowisk pracy oraz  

w pomieszczeniach gospodarskich 

 

2. Wydzielone ciągi komunikacyjne, place manewrowe, itp.  

3. Odprowadzenie wód opadowych  

4. Oddzielenie części mieszkalnej gospodarstwa od produkcyjnej  

5. Nawierzchnia podwórza w dobrym stanie, bez nierówności, utwardzona, nieśliska    

6. Uporządkowane ciągi komunikacyjne, niezastawione, bez porzuconych 

przedmiotów, narzędzi i leżących przewodów elektrycznych itp. 

 

7. Oświetlone podwórze i stanowiska pracy oraz wnętrza budynków gospodarczych  

8. Brak ubytków i nierówności podłóg i posadzek w budynkach  

9. Oznakowane progi w wejściach i przejściach   

10. Zabezpieczenia drzwi przed samoczynnym zamykaniem  

11. Zabezpieczenia otworów stropowych i ściennych  

(oznakowanie  listwą podłogową, barierkami) 

 

12. Schody 

  prawidłowo wykonane stopnie (prawidłowe schody: kąt nachylenia 30°, 

stopień: wysokość/głębokość  – 0,17m/0,29m) 

 

 

  dobra przyczepność i czystość nawierzchni   

  poręcze (przy schodach powyżej 5 stopni)  

  brak ubytków w stopniach schodów  

  niezastawione przedmiotami  

  zadaszenie schodów zewnętrznych  

13. Ciągniki rolnicze używane w gospodarstwie 

  dobry stan i czystość stopni wejściowych  

  ład i porządek w kabinie, bez porzuconych narzędzi i innych przedmiotów  

14. Schody, drabinki, podesty ułatwiające wchodzenie i schodzenie z przyczep 

używanych w gospodarstwie 

 

15. Stanowiska, kojce i boksy dla zwierząt zbudowane w sposób, który umożliwia 

karmienie i pojenie bez wchodzenia do środka, a także otwieranie drzwi  

na zewnątrz 

 

16. Zabezpieczenia antypoślizgowe na ciągach komunikacyjnych, w pomieszczeniach 

związanych z obsługą zwierząt narażonych na wodę i odchody  

 

17. Brak zagrożenie dla osób postronnych ze strony psów stróżujących  

(kojce i wybiegi) 

 

18. Używanie obuwia roboczego  z podeszwą antypoślizgową i usztywniającego staw 

skokowy 

 

19. Dostępność sprzętu asekuracyjnego do pracy w zbiornikach i na wysokości  

20. Drabiny używane w gospodarstwie 

  prawidłowo ustawione, pod kątem nieprzekraczającym 65°-75°oraz wystające 
ponad powierzchnię wchodzenia na co najmniej 0,75 m  

 

  niewadliwe, posiadające zabezpieczenia przed przewróceniem i osunięciem  

(haki zaczepowe, zakończenia gumowe lub ostre) 

 

  czyste, w dobrym stanie technicznym  

21. Wyposażenie w sprzęt wspomagający transport ręczny  

(np. taczki, wózki, windy, liny) 

 

 


