Zagadnienia, które należy sprawdzić
Lista kontrolna
Zagadnienie
Uwagi
Stan przejść i dojść
Posadzki, drzwi, schody, wejścia.

Barierki, poręcze.

Oznakowanie i oświetlenie.

Stan dróg, przejść w okresie zimowym.

Miejsce, stanowisko pracy
Dostęp do miejsca pracy.

Porządek w miejscu pracy i wokół stanowiska pracy.

Sposób składowania materiałów (szczególnie niebezpiecznych i łatwopalnych).

Sposób składowania wyrobów.

Sposób składowania odpadów i śmieci.

Stan instalacji energetycznych: 
	elektrycznej,
	gazowej,
	cieplnej,
	inne instalacje.


Oznakowanie i dostęp do wyłączników.

Wyposażenie stanowiska pracy
Narzędzia – stan techniczny i przydatność do wykonywanej pracy.

Wyposażenie pomocnicze – stan techniczny i przydatność do wykonywanej pracy.

Poprawność stosowania narzędzi i wyposażenia pomocniczego.

Środowisko pracy
Mikroklimat:
	temperatura,
	wilgotność.


Oświetlenie ogólne i miejscowe.

Wentylacja ogólna i miejscowa.

Hałas.

Zapylenie.

Drgania.

Substancje niebezpieczne w powietrzu.

Zabezpieczenia
Przed uderzeniem, pochwyceniem ruchomymi elementami.

Przed przypadkowym uruchomieniem maszyny, urządzenia.

Przed wypadnięciem, wpadnięciem, spadnięciem.

Przeciwpożarowe.

Przeciwporażeniowe.

Układy ostrzegania i sygnalizacji.

Wyłączniki, zawory bezpieczeństwa.

Pozycja przy pracy powodująca lub mogąca powodować
TAK
NIE
Uwagi
Upadek na ten sam poziom.



Upadek z wysokości.



Dostęp do elementów będących w ruchu.



Kontakt z energią elektryczną.



Kontakt ze szkodliwą substancją chemiczną.



Kontakt z materiałem skażonym.



Kontakt z materiałem gorącym, zimnym.



Przeciążenie podczas:
	podnoszenia, 
	pchania,
	toczenia,
	dosięgania,
	ustawiania.




Metody pracy
TAK
NIE
Uwagi
Czy stosowana metoda była odpowiednia do warunków
lokalnych?



Czy instruktaż stanowiskowy uwzględniał zapisy z karty oceny ryzyka zawodowego?



Czy praca wykonywana była zgodnie z instruktażem?



Zadanie wykonywane wg ustalonych metod opisanych np. w instrukcji:
	czy metody były odpowiednie do zadania (np. liczba osób, nadzór, kolejność czynności)?
	czy przestrzegane były rygory bezpieczeństwa ujęte w instrukcji?




Zadania wykonywane wg ustaleń przełożonego:
	czy przeprowadzono instruktaż stanowiskowy?
	czy zapoznano pracowników z zagrożeniami i sposobem zabezpieczenia przed ich skutkami?
	czy zastosowana metoda pracy była odpowiednia do zadania (np. liczba osób, nadzór, kolejność czynności)?




Kwalifikacje pracowników
TAK
NIE
Uwagi
Czy pracownicy mieli wymagane:
	kwalifikacje zawodowe, 
	kwalifikacje zdrowotne; 
	szkolenia?




Czy pracownicy znają obowiązujące instrukcje?



Czy pracownicy znają ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą?



Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej
TAK
NIE
Uwagi
Czy pracownicy byli wyposażeni i stosowali wymagane:
	odzież, 
	rękawice,
	obuwie robocze?




Czy pracownicy byli wyposażeni i stosowali wymagane środki ochrony indywidualnej?



Ergonomia
TAK
NIE
Uwagi
Czy usytuowanie stanowiska pracy wymagało nadmiernego wysiłku?



Czy praca wymagała znacznego wysiłku?



Czy przestrzeń pracy była wystarczająca dla swobodnego wykonania zadania?



Czy rozmieszczenie, kształt, kolory elementów sterowania zapewniały łatwy dostęp i nie zagrażały pomyłkom?



Czy oświetlenie nie powodowało olśnienia?



Dokumentacja
TAK
NIE
Uwagi
Czy prowadzona jest książka pracy maszyny?



Czy w dokumentacji maszyny odnotowywane były usterki, nieprawidłowości i sposób naprawy?



Czy w dokumentacji odnotowywane są przeglądy okresowe i remonty?



Czy prowadzana była dokumentacja przeglądów oraz pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych?





