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Lista kontrolna arbo, dotycząca bezpieczeństwa i  
higieny pracy w rolnictwie i ogrodnictwiet1

Wypełnia przedsiębiorstwo/zleceniodawca

Nazwa (nazwisko) przedsiębiorstwa/zleceniodawcy:

Wypełnił(a):

Data (dd-mm-rrrr):

Stanowisko/nazwa zlecenia:

Krótki opis stanowiska (można również dołączyć w postaci załącznika): 

Przedsiębiorstwu/zleceniodawcy wiadomo jest o prawnym obowiązku:
  poinformowania pracownika tymczasowego przed rozpoczęciem pracy o zagrożeniach oraz 

środkach zaradczych; 
  przekazania pracownikowi tymczasowemu przez rozpoczęciem pracy koniecznych środków  

ochrony osobistej (tzw. PBM);
 wdrożenia pracownika tymczasowego do pracy;
  sprawowania kierownictwa i nadzoru nad pracownikiem tymczasowym w miejscu wykonywania 

pracy.

Zagadnienia wymagające uwagi:
 Szczegółowe przepisy zawarto w:
Ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy (Arbowet): mianowicie w artykule 1 ustęp 1; artykule 3;  
artykule 5 ustęp 5; artykule 8.
Ustawie o udostępnianiu pracowników przez pośredników (tzw. „Waadi”): w artykule 11.
Zagadnienia wymagające uwagi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze 
transportu i logistyki są wymienione w katalogach arbo dla sektora rolniczego oraz sektora uprawy 
roślin: www.agroarbo.nl.

 1  Aby móc wykonywać zlecone prace, pracownik tymczasowy musi posiadać ważne dyplomy lub  
certyfikaty ukończenia kursów bezpieczeństwa.

 Tak  Nie

 Jeśli „Tak”: 
 Prawo jazdy: B/BE/C/CE2

 Młodzieżowe prawo jazdy na ciągnik
 Certyfikat kierowcy wózka widłowego
  Licencja na wykonywanie oprysków/certyfikat stwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych 
w zakresie stosowania środków ochrony roślin i biocydów

 Inne, mianowicie:

1  Dotycząca w szczególności rolnictwa / upraw gruntowych, upraw cebulek kwiatowych, 
upraw owoców oraz ogrodnictwa szklarniowego.

2  B = samochód osobowy, BE = samochód osobowy + przyczepa, C = samochód ciężarowy, 
CE = samochód ciężarowy + naczepa
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 2  Pracownik tymczasowy będzie wykonywać pracę przy pomocy maszyn – na przykład maszyn do 
obróbki gruntu, transportu, zbioru plonów – co wiąże się z ryzykiem zacięcia się, zakleszczenia, 
zmiażdżenia itd.

 Tak  Nie

Opis:

Zagadnienia wymagające uwagi:
  W żadnym wypadku nie wolno przystępować do pracy przy tego rodzaju maszynach,  

nie posiadając doświadczenia w tym zakresie. 
 Poprosić bezpośredniego przełożonego o objaśnienie działania tych   

 urządzeń oraz bezpiecznego sposobu wykonywania pracy.
 Osobom poniżej lat 18 wolno obsługiwać niebezpieczne maszyny wyłącznie  

 pod nadzorem doświadczonego pracownika.

 3 Pracownik tymczasowy będzie pracować w otoczeniu, w którym znajdują się jeżdżące urządzenia  
mechaniczne, takie jak maszyny do transportu, obróbki gruntu i zbioru plonów, co wiąże się z  
ryzykiem potrącenia.

 Tak  Nie

Opis:

Zagadnienia wymagające uwagi:
  Zwracać baczną uwagę na jeżdżące maszyny, znajdujące się w otoczeniu. Zachować 

odpowiednią odległość. 
 Dbać o to, aby słyszeć odgłosy z otoczenia; nie włączać głośno muzyki.

 4 Pracownik tymczasowy będzie pracować w pobliżu maszyn, takich, jak taśmy sortownicze i  
maszyny do zbioru plonów, co wiąże się z ryzykiem pochwycenia lub wciągnięcia.

 Tak  Nie

Opis:

Zagadnienia wymagające uwagi:
 Uważać na obracające się części maszyn. Zachować odpowiednią odległość.
 Nie nosić luźnej odzieży, długich włosów ani biżuterii.

Klikając tutaj, można obejrzeć krótki film organizacji Stigas pod tytułem  
„Ulegnięcie zakleszczeniu”, dostępny na www.altijdalert.nl

 5  Pracownik tymczasowy będzie wykonywać pracę z użyciem narzędzi (ogrodniczych) takich, jak nóż, 
sekator, co wiąże się z ryzykiem zacięcia.

 Tak  Nie

Opis:

http://www.altijdalert.nl/nieuws/bekijk-de-nieuwste-veiligheidsfilmpjes/
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Zagadnienia wymagające uwagi:
  Wiedzieć, jak obchodzić się z narzędziami (ogrodniczymi), zarówno z narzędziami ręcznymi, 

jak i elektrycznymi i pneumatycznymi.
 Poprosić przełożonego o objaśnienie, jaka metoda pracy jest bezpieczna.
 Nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (na przykład rękawice ochronne podczas używania  

 elektrycznego sekatora).

 6  Pracownik tymczasowy pracuje na wysokości – na przykład na poddaszu, podeście, podnośniku 
dźwigowym, dachu szklarni, na drzewie, na stercie siana, na drabinie – w związku z czym może 
spaść z wysokości.

 Tak  Nie

Gdzie i kiedy:

Zagadnienia wymagające uwagi:
 Przy pracy na wysokości należy zachowywać szczególną ostrożność.    
 Podczas wykonywania pracy na wysokości należy posługiwać się odpowiednimi środkami  

 pomocniczymi, takimi jak podnośnik dźwigowy lub specjalny wózek do zbiorów.
 Poprosić przełożonego o objaśnienie, jaka metoda pracy jest bezpieczna.

Klikając tutaj, można obejrzeć krótki film organizacji Stigas pod tytułem „Upadek z wysokości”, 
dostępny na www.altijdalert.nl

 7  Pracownik tymczasowy będzie wykonywać pracę przy roślinach, na które stosuje się środki  
ochrony i/lub biocydy lub będzie obierać odkażone cebulki kwiatowe, przez co może mieć kontakt 
z tymi środkami.

 Tak  Nie

Gdzie i kiedy:

Zagadnienia wymagające uwagi:
  Nie wykonywać pracy przy roślinach przed upływem okresu obowiązywania zakazu wstępu 

(minimalnie przez 24 godziny, a w przypadku niektórych środków przez dłuższy czas).
  Skórę przykryć w jak największym stopniu odzieżą z bawełny (długimi nogawkami, długimi 

rękawami) oraz rękawicami bawełnianymi.
  Jeżeli rośliny są mokre, odzież bawełniana nie stanowi dostatecznej ochrony. Należy wówczas 

nosić odzież przeciwdeszczową. Po zakończeniu pracy odzież przeciwdeszczową należy 
oczyścić.

 Myć ręce przed jedzeniem, piciem i paleniem.
 Codziennie wkładać czyste ubranie.

http://www.altijdalert.nl/nieuws/bekijk-de-nieuwste-veiligheidsfilmpjes/
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 8  Pracownik tymczasowy będzie miał do czynienia z następującymi czynnościami stanowiącymi 
obciążenie fizyczne:

 Pchaniem i ciągnięciem (na przykład wózków).
 Podnoszeniem/dźwiganiem (na przykład przy ustawianiu skrzyń i kartonów na paletach).
 Pracą w pochylonej pozycji (na przykład podczas zbiorów).
 Innymi niedogodnymi pozycjami (takimi, jak podczas pracy z rękami uniesionymi ponad barki).
  Pracą o krótkich cyklach i powtarzających się czynnościach (na przykład podczas ścinania, 
zrywania, obierania cebulek).

 Pracą stojącą.
 Innymi, mianowicie:

Gdzie i kiedy:

Zagadnienia wymagające uwagi:
 Poprosić przełożonego o objaśnienie, jaka metoda pracy stanowi najmniejsze obciążenie.
  Korzystać z dostępnych środków pomocniczych (takich, jak środki pomocnicze do dźwigania, 

wózków widłowych oraz specjalnych systemów do zbiorów i sadzenia. Uwaga: korzystanie z 
niektórych środków pomocniczych jest dozwolone wyłącznie, jeżeli posiada się do tego  
odpowiednie uprawnienia).

 Jak najczęściej wykonywać na zmianę różne czynności.
 Ciężkie przedmioty podnosić razem z kolegą/ koleżanką.
 Dbać o dobrą postawę.

 9  Pracownik tymczasowy pracuje:
 wewnątrz
 na zewnątrz
 w chłodniach

i w trakcie wykonywania pracy potrzebna jest mu następująca odzież:

Środek Udostępniany przez zleceniodawcę
 dobre obuwie  Tak  Inaczej, mianowicie:
 obuwie ochronne typu S2/ 

 wysokie obuwie ochronne typu S4  Tak  Inaczej, mianowicie:
 spodnie robocze/kombinezon  Tak  Inaczej, mianowicie:
 bluza  Tak  Inaczej, mianowicie:
 kurtka robocza  Tak  Inaczej, mianowicie:
 kurtka przeciwdeszczowa +  

 spodnie przeciwdeszczowe  Tak  Inaczej, mianowicie:
 kamizelka ocieplana  Tak  Inaczej, mianowicie:
 odzież chroniąca przed słońcem  Tak  Inaczej, mianowicie:
 odzież zimowa  Tak  Inaczej, mianowicie:
 Inny, mianowicie:
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Zagadnienia wymagające uwagi:
  Na odzież chroniącą przed słońcem składają się długie spodnie, koszula z długim rękawem, 

czapka z owiewką chroniącą szyję lub kapelusz z szerokim rondem oraz preparat z filtrem 
przeciwsłonecznym (o stopniu ochrony 20 lub wyższym) w celu ochrony skóry wystawionej  
na działanie promieni słonecznych.

  Odzież zimowa to kombinezon zimowy, kurtka (kurtka zimowa), czapka oraz ewentualnie  
bielizna termoaktywna.

 10 Pracownik tymczasowy będzie wykonywać pracę w sytuacjach, w których będzie narażony na 
wysokie pylenie (na przykład przy sortowaniu ziemniaków).

 Tak  Nie

Gdzie i kiedy:

Zagadnienia wymagające uwagi:
  Korzystać ze środków ochrony dróg oddechowych - minimalnie z maseczki przeciwpyłowej lub 

maski przeciwpyłowej typu P2 (na przykład maseczki na nos i usta, oznakowanej kodem FFP2).  
Typ P1 jest nieodpowiedni!

  Środki ochrony dróg oddechowych utrzymywać w czystości. Nie zakładać ich na włosy ani nie 
wieszać wokół szyi. 

 Wymieniać środki ochrony dróg oddechowych zgodnie z instrukcją użycia.
 Nosić okulary przeciwpyłowe oraz rękawice. 
 W przypadku dużego stężenia pyłu nosić maskę przeciwpyłową z nawiewem oraz ubranie   

 przeciwpyłowe.
 Nie palić, nie jeść i nie pić w miejscu wykonywania pracy.

 11 Czy istnieją jeszcze jakieś inne zagrożenia, z którymi będzie miał do czynienia pracownik  
tymczasowy i które nie są wymienione w tej liście kontrolnej?

 Tak  Nie

Opis tych zagrożeń:

 

 12  Pracownik tymczasowy:
  nie stosuje środków ochrony roślin ani biocydów (tak jak na przykład w przypadku opryskiwania  

roślin, posypywania granulatami oraz odkażania cebulek)3;
  nie pracuje w komorach ULO (ULO = Ultra Low Oxigen = komorach o atmosferze niskotlenowej).  

Są to komory chłodnicze służące do magazynowania owoców.

Podpis

3  Chyba, że pracownik tymczasowy posiada licencję na wykonywanie oprysków/certyfikat 
stwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin i 
biocydów.
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