
Załącznik nr 2 do Regulaminu 
XX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 

 

 

Arkusz oceny gospodarstwa rolnego 

uczestniczącego w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
sporządzony przez Regionalną/Wojewódzką Komisję Konkursową 

 
 
 

1. Dane właściciela/li:……………………………………………………………………………….…………….. 
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Adres gospodarstwa rolnego:………………………………………………………………………………... 
(miejscowość, gmina, powiat, województwo) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Informacje o gospodarstwie:……………………………………………………………….......................... 
(powierzchnia, profil produkcji, wyposażenie w maszyny i urządzenia, liczba osób pracujących) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………….…………………………………………………………................................ 

 

4. Ocena gospodarstwa 

A. Stwierdzone zagrożenia 

Ocena polega na określeniu, jakie zagrożenia i w jakiej liczbie występują w gospodarstwie rolnym – skala 
punktowa: 0-n, gdzie n oznacza liczbę tych samych zagrożeń. 

 

a) Podwórze i obejście gospodarstwa rolnego – organizacja, ciągi 
komunikacyjne, place manewrowe, ład i porządek 

1. zagrożenia wynikające z położenia gospodarstwa, tj. nieutwardzone, niebezpieczne drogi 
dojazdowe, niewłaściwe usytuowanie wjazdu/ów na podwórzu 

 

2. brak zabezpieczenia siedliska gospodarstwa przed dostępem osób postronnych, dzieci 
i bezpańskich, dzikich zwierząt 

 

3. nie oddzielenie części mieszkalnej gospodarstwa od części produkcyjnej   

4. nie wydzielenie i nie ogrodzenie miejsca dla zwierząt domowych (psów, ptactwa)    

5. nie wydzielenie ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych itp.  



6. zastawione i nieuporządkowane ciągi komunikacyjne, porozrzucane przedmioty oraz 
narzędzia, leżące na gruncie przewody elektryczne, wodne itp.  

 

7. zły stan nawierzchni podwórzy (grząskość i śliskość podłoża, nierówności)  

8. brak odprowadzenia wód opadowych   

9. nieprzystosowanie ukształtowania terenu siedliska do prowadzenia produkcji rolniczej 
(zróżnicowana wysokość nawierzchni, uskoki i nierówności terenu, brak oznaczenia 
ostrzegawczego o różnicy poziomów)  

 

10. usytuowanie budynków i innych obiektów uniemożliwiające bezpieczny/swobodny transport 
wewnętrzny w obejściu 

 

11. brak odpowiedniego zabezpieczenia zbiorników, kanałów i otworów w ziemi (np. szamb, 
gnojowników, silosów, studni, studzienek rewizyjnych itp.) 

 

12. brak lub nieodpowiednie oświetlenie podwórza i stanowisk pracy   

13. brak oznaczeń ostrzegawczych o zagrożeniach w obejściu gospodarstwa  

14. zagrożenie dla osób postronnych ze strony psów stróżujących  

15. inne zagrożenia (wymienić jakie) 

 

 

SUMA ZAGROŻEŃ:  

b) Budynki, wiaty i inne pomieszczenia gospodarskie 

1. brak lub zły stan instalacji odgromowych  

2. brak lub niedostateczna wentylacja pomieszczeń  

3. brak lub niewłaściwe oświetlenie pomieszczeń  

4. zły stan techniczny budynków, wiat, garaży itp. (m.in. uszkodzone pokrycia dachowe)  

5. zły stan techniczny instalacji wod.-kan., gazowej, olejowej itp.  

6. niedostosowanie budynków do rodzaju prowadzonej produkcji i stosowanej technologii   

7. ubytki i nierówności podłóg oraz nawierzchni   

8. nieoznakowane nadproża znajdujące się na wysokości do 2 m od podłogi oraz 
nieoznakowane progi w wejściach i przejściach 

 

9. brak zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem drzwi  

10. haki, gwoździe, listwy i inne wystające elementy na wysokości do 2 m  

11. brak zabezpieczenia otworów stropowych i ściennych (oznakowania listew podłogowych, 
barierek) 

 

12. bałagan w pomieszczeniach, zastawione ciągi komunikacyjne, przejścia i dojścia  

13. brak uchwytów do zamocowania drabiny umożliwiającej wejście na strychy i poddasza przez 
włazy ścienne 

 

14. brak oznaczeń ostrzegawczych o zagrożeniach   

15. brak apteczki pierwszej pomocy   

16. brak poręczy i barierek przy rampach i schodach (powyżej 5 stopni)  

17. brak zadaszenia schodów zewnętrznych  

18. nieprawidłowo wykonane stopnie – prawidłowe schody: kąt nachylenia 300, 
wysokość/głębokość stopnia (0,17 m/0,29 m) 

 

19. nawierzchnia schodów wykonana z materiałów śliskich, ubytki i nierówności stopnic  

20. inne zagrożenia (wymienić jakie)  

  SUMA ZAGROŻEŃ:  



c) Instalacje i urządzenia elektryczne 

1. użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem  

2. brak zabezpieczenia różnicowo-prądowego i nadmiarowo-prądowego instalacji   

3. przeróbki i podłączenia prowizoryczne do sieci zasilającej  

4. uszkodzone izolacje przewodów i przedłużaczy  

5. brak zabezpieczenia przewodów, wtyczek i gniazd przed mechanicznym uszkodzeniem  

6. uszkodzone lub nieprawidłowe wtyki, gniazda wtykowe, wyłączniki  

7. brak włączników/wyłączników przy wejściach/wyjściach do i z pomieszczeń  

8. brak zabezpieczenia gniazd elektrycznych i wyłączników przed wilgocią i opadami 
atmosferycznymi 

 

9. brak zabezpieczenia urządzeń z silnikiem elektrycznym przed czynnikami mogącymi 
powodować porażenie prądem, np. wilgocią lub wybuchem (np. paliwami, gazami) 

 

10. inne zagrożenia (podać jakie)  

SUMA ZAGROŻEŃ:  

d) Maszyny i urządzenia rolnicze używane w gospodarstwie rolnym 

1. parkowanie maszyn, przechowywanie urządzeń w miejscu umożliwiającym dostęp osobom 
postronnym i dzieciom 

 

2. brak bezpiecznej kabiny lub ramy ochronnej przy ciągniku  

3. niesprawny układ rozruchowy w maszynach samobieżnych i ciągnikach  

4. brak sygnału dźwiękowego w maszynach samobieżnych i ciągnikach  

5. niesprawne oświetlenie i brak elementów odblaskowych w maszynach samobieżnych 
i ciągnikach 

 

6. brak stopni wejściowych przy maszynach samobieżnych i ciągnikach  

7. zanieczyszczone stopnie wejściowe w maszynach samobieżnych i ciągnikach  

8. bałagan w kabinie, porozrzucane narzędzia i inne przedmioty w maszynach samobieżnych 
i ciągnikach 

 

9. zużyte ogumienie przy maszynach samobieżnych i ciągnikach  

10. brak sprawnych gaśnic posiadających aktualną datę ważności, materiałów odblaskowych 
(m.in. kamizelek) i trójkątów ostrzegawczych w ciągnikach i maszynach samobieżnych 

 

11. brak aktualnego przeglądu stanu technicznego ciągników, maszyn samobieżnych i przyczep  

12. brak sprężyny odciążającej lub podpory zaczepu przyczepy  

13. niesprawne zamki burt w przyczepach  

14. brak rozwiązań ułatwiających wchodzenie i schodzenie z przyczepy  

15. brak lub uszkodzone osłony i zabezpieczenia: przekładni, wałów przegubowo-teleskopowych 
i innych ruchomych elementów stwarzających możliwość pochwycenia, skaleczenia itp.  

 

16. nieprawidłowe parkowanie maszyn, uniemożliwiające agregowanie ich z ciągnikiem bez 
pomocy innych osób (brak podpórek, podwieszanych zaczepów, nierówność podłoża) 

 

17. brak zabezpieczenia maszyn przed samoczynnym stoczeniem się, przemieszczeniem, 
przewróceniem, opadnięciem  

 

18. brak fartuchów ochronnych przy kosiarce rotacyjnej  

19. brak siatki ochronnej w przedniej części rozrzutnika obornika  

20. brak osłon części ruchomych maszyn i urządzeń znajdujących się na wysokości do 2,5 metra 
ponad poziomem podłogi (podestu), stanowiska pracy 

 



21. wycieki oleju  

22. zły stan techniczny pilarki tarczowej (uszkodzona, wyeksploatowana tarcza, niestabilna 
konstrukcja, brak kaptura, klina rozczepiającego, podajnika, osłon tarczy i przekładni 
napędowych, wyłącznika awaryjnego itd.)  

 

23. zły stan techniczny pilarki łańcuchowej (uszkodzona, poluzowany, zużyty łańcuch, 
niesprawny hamulec itd.) 

 

24. inne zagrożenia (podać jakie)  

SUMA ZAGROŻEŃ:  

e) Niebezpieczne i szkodliwe substancje chemiczne 

1. brak wydzielonego miejsca składowania materiałów niebezpiecznych, tj. środków ochrony 
roślin, paliw, nawozów itd. 

 

2. nieprawidłowe magazynowanie materiałów i substancji niebezpiecznych (środków ochrony 
roślin, paliw, nawozów itd.): niewłaściwa lokalizacja, brak wentylacji i oświetlenia, niewłaściwe 
zbiorniki i ich zamknięcia oraz podłoże, na którym są przechowywane, brak ochrony przed 
czynnikami atmosferycznymi  

 

3. niezabezpieczenie materiałów i substancji niebezpiecznych przed dostępem osób 
postronnych i dzieci 

 

4. brak oznakowania ostrzegawczego o miejscu przechowywania materiałów i substancji 
niebezpiecznych 

 

5. brak substancji i urządzeń do neutralizacji ścieków oraz substancji niebezpiecznych   

6. brak aktualnych badań opryskiwaczy, potwierdzających sprawność techniczną  

7. brak wyznaczonego miejsca składowania pustych opakowań po środkach ochrony roślin  

8. przechowywanie substancji niebezpiecznych w nieoryginalnych opakowaniach lub 
w kontakcie z żywnością, napojami i paszą 

 

9 brak ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin  

10. brak udokumentowanego potwierdzenia uprawnień do stosowania środków ochrony roślin  

11. brak środków ochrony indywidualnej do pracy ze środkami ochrony roślin i innymi 
substancjami szkodliwymi 

 

12. inne zagrożenia (podać jakie)  

SUMA ZAGROŻEŃ:  

f) Obsługa zwierząt gospodarskich 

1. nieodpowiednia budowa i lokalizacja stanowisk, kojców i boksów dla zwierząt wymuszająca 
wchodzenie do nich w trakcie karmienia i pojenia, brak możliwości otwieranie drzwi na 
zewnątrz 

 

2. brak podłoża i mat antypoślizgowych w miejscach narażonych na dużą wilgotność (hale 
udojowe, ciągi komunikacyjne narażone na wodę i odchody zwierzęce)  

 

3. nieodpowiednia trwałość i wysokość zagród umożliwiające zwierzętom ich przeskakiwanie 
lub zniszczenie 

 

4. zagrzybienie pomieszczeń inwentarskich, obecność gryzoni i insektów  

5. brak wyznaczonego miejsca do przechowywania urządzeń, narzędzi ręcznych do obsługi 
zwierząt  

 

6. brak umywalki, bieżącej wody i środków dezynfekujących   



7. niezapewnienie zwierzętom w gospodarstwie odpowiedniej przestrzeni, łatwego dostępu do 
paszy i wody  

 

8. brak poskromów i innych urządzeń do unieruchamiania zwierząt   

9. brak oznaczenia ogrodzenia elektrycznego widocznymi tablicami ostrzegawczymi   

10. nie wydzielenie miejsca do przechowywania środków dezynfekujących i produktów 
leczniczych/leków, oraz odzieży ochronnej 

 

11. brak wydzielonych stanowisk dla samic karmiących i izolatorium dla chorych osobników  

12. brak możliwości mechanicznego zadawania paszy  

13. inne zagrożenia (podać jakie)  

g) Wyposażenie gospodarstwa rolnego 

1. brak obuwia i odzieży roboczej  

2. brak środków ochrony indywidualnej (masek, ochron oczu i twarzy, kasków, rękawic itp.)  

3. drabiny wadliwie skonstruowane lub wykonane z nieodpowiednich materiałów, nieposiadające 
zabezpieczeń przed przewróceniem i osunięciem  

 

4. niewłaściwie użytkowane, nadmiernie wyeksploatowane drabiny  

5. brak sprzętu wspomagającego transport ręczny (taczek, wózków, wind, lin)  

6. brak atestowanych pasów spinających do zabezpieczania ładunków objętościowych  

7. brak odpowiednich środków gaśniczych (m.in. gaśnic, koców, bosaków)  

8. zły stan narzędzi warsztatowych  

9. inne zagrożenia (podać jakie)   

SUMA ZAGROŻEŃ:  

 

OGÓŁEM STWIERDZONO ZAGROŻEŃ: ............. 

 

B. Pozostałe elementy oceny gospodarstwa  

1. wydzielenie w gospodarstwie miejsca do wypoczynku rodziny i zabawy dzieci (od 0 do3 
punktów) 

 

2. strefa ochronna (buforowa) wokół gospodarstwa (od 0 do 5 punktów)  

3. estetyka gospodarstwa (od 0 do 5 punktów)  

4. posiadanie opracowanej oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy (dotyczy 
rolników zatrudniających pracowników najemnych) (od 0 do2 punktów) 

 

5. zagospodarowanie wód opadowych (od 0 do 3 punktów)  

6. gospodarka odpadami (od 0 do 2 punktów)  

7. udział w działaniach KRUS popularyzujących Zasady ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwie rolnym (od 0 do 4 punktów) 

 



8. udogodnienia znacznie zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez 
właściciela gospodarstwa – podać jakiewymienić (każde udogodnienie – 1 punkt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUMA PUNKTÓW DODATKOWYCH:  

 

C. Uwagi i spostrzeżenia komisji konkursowej 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Podpisy członków Regionalnej/Wojewódzkiej Komisji Konkursowej: 

 

1) ………………………………………………………………. – …………………………….… 
(imię i nazwisko, instytucja) 

2) ………………………………………………………………. – …………………………….… 

3) ………………………………………………………………. – …………………………….… 

4) ………………………………………………………………. – ………………………….…… 

5) ………………………………………………………………. – ………………………….…… 

6) ………………………………………………………………. – …………………………….… 

7) ………………………………………………………………. – …………………………….… 

8) ………………………………………………………………. – …………………………….… 

 

…………………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 


