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1. Czym jest ry zy ko za wo do we?

Ry zy ko za wo do we: praw do po do bień stwo wy stą pie nia nie po żą da nych zda rzeń

zwią za nych z wy ko ny wa ną pra cą, po wo du ją cych stra ty, w szcze gól no ści wy stą -

pie nia u pra cow ni ków nie ko rzyst nych skut ków zdro wot nych w wy ni ku za gro -

żeń za wo do wych wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy lub spo so bu wy ko ny wa nia 

pra cy [2].

Roz wa ża nia o ry zy ku za wo do wym na le ży za cząć od okre śle nia, z czym wła -

ści wie ma my do czy nie nia. Na po zio mie przed się bior stwa mo że my mó wić o ry -

zy ku eko no micz nym zwią za nym z pro wa dze niem za kła du, na to miast z punk tu

wi dze nia pra cow ni ka ist nie je np. ry zy ko utra ty pra cy. Za tem ry zy ko ozna cza mo -

żli wość, że wy stą pią za kłó ce nia w pro ce sie (coś się nie uda); rów nież przed się -

wzię cie, któ re go wy nik jest nie pew ny [8]. Na to miast ry zy ko za wo do we bę dzie

wią za ło się z nie pew no ścią co do wy ni ku wy ko ny wa ne go za da nia ro bo cze go.
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Ten wy nik mo że być ro zu mia ny sze ro ko. Z punk tu wi dze nia bhp naj istot niej sze

zna cze nie ma ją skut ki zdro wot ne. Jed nak roz sze rza jąc spoj rze nie na kon tro lo -

wa nie i za rzą dza nie ry zy kiem za wo do wym, na le ży zwró cić uwa gę na aspekt strat

ma te rial nych. Ry zy ko za wo do we de fi niu je się, ja ko praw do po do bień stwo 

wy stą pie nia nie po żą da nych zda rzeń zwią za nych z wy ko ny wa ną pra cą, po wo -

du ją cych stra ty, w szcze gól no ści nie ko rzyst ne skut ki zdro wot ne, w wy ni ku 

za gro żeń za wo do wych wy stę pu ją cych w śro do wi sku pra cy lub spo so bu wy ko -

ny wa nia pra cy [2].

Oce nę ry zy ka za wo do we go prze pro wa dza się dla wy ko ny wa nych prac w za -

kła dzie, w szcze gól no ści przy:

� do bo rze wy po sa że nia sta no wisk i miejsc pra cy,

� sto so wa niu sub stan cji i pre pa ra tów che micz nych,

� wy stę po wa niu szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych,

� pra cy w na ra że niu na ha łas i drga nia me cha nicz ne,

� ręcz nym trans por cie ła dun ków,

� zmia nie or ga ni za cji pra cy. 

Co wa żne – pod uwa gę bie rze się wszyst kie czyn ni ki śro do wi ska pra cy
wy stę pu ją ce przy wy ko ny wa nych pra cach oraz spo so by wy ko ny wa nia prac!

Śro do wi sko pra cy to wa run ki śro do wi ska ma te rial ne go (okre ślo ne go
czyn ni ka mi fi zycz ny mi, che micz ny mi i bio lo gicz ny mi), w któ rym 
od by wa się pro ces pra cy

Ce lem oce ny ry zy ka za wo do we go jest do pro wa dze nie te go ry zy ka do po zio -

mu do pusz czal ne go. Jest to ta ki po ziom, przy któ rym wiel kość strat zwią za nych

z ak ty wi za cją da ne go za gro że nia jest mo żli wa do za ak cep to wa nia. Wy ko ny wa ne

pra ce w mniej szym lub więk szym stop niu mo gą za gra żać ży ciu lub zdro wiu pra -

cow ni ków. Pra wi dło we prze pro wa dze nie pro ce su oce ny ry zy ka za wo do we go oraz

sto so wa nie środ ków pro fi lak tycz nych jest jed no cze śnie ele men tem bez po śred nio

chro nią cym zdro wie i ży cie pra cow ni ków, jak i po śred nio – po przez pod no sze nie

świa do mo ści o ist nie niu za gro żeń w miej scu pra cy oraz o spo so bach bez piecz ne -

go wy ko ny wa nia pra cy.

Wy ni ki oce ny ry zy ka za wo do we go po win ny być usys te ma ty zo wa ne i prze cho -

wy wa ne. Mo gą być po mo cą dla pra co daw ców i in nych osób od po wie dzial nych za:
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� okre śle nie ro dza ju środ ków, ja kie na le ży przed się wziąć w ce lu ochro ny bez -

pie czeń stwa i zdro wia pra cow ni ków oraz in nych osób, z na le ży tym

uwzględ nie niem obo wią zu ją cych prze pi sów,

� wpro wa dze nie środ ków za po bie gaw czych i ochron nych,

� mo ni to ro wa nie i prze gląd funk cjo no wa nia lub wdra ża nia wpro wa dzo nych

środ ków pro fi lak tycz nych.

Oce nę ry zy ka za wo do we go na le ży i war to prze pro wa dzać w ka żdym przed -

się bior stwie. Na le ży – z mo cy pra wa, war to – po nie waż jej wy ni ki mo gą sku tecz -

nie przy czy nić się do za pla no wa nia i wdro że nia środ ków pro fi lak tycz nych. Dba łość

o zdro wie pra cow ni ków wpły nie na więk sze za an ga żo wa nie pra cow ni ków. Mo -

gą oka zać się roz wią za nia mi in no wa cyj ny mi, wpły wa ją cy mi na kon ku ren cyj ność

przed się bior stwa na ryn ku. Dla te go tak wa żny jest udział pra cow ni ków w pro wa -

dze niu pro ce su oce ny i pla no wa niu środ ków pro fi lak tycz nych.

Oce na ry zy ka za wo do we go po win na być po wta rza na w okre ślo nych
od stę pach cza su. Jej wy ni ki na le ży ze brać i pod su mo wać, a na stęp -
nie wpro wa dzić zin te gro wa ne i sko or dy no wa ne na po zio mie przed -
się bior stwa dzia łania pro fi lak tycz ne.

Po wpro wa dze niu, do sto so wa nych do po zio mu i ro dza ju ry zy ka za -
wo do we go, środ ków pro fi lak tycz nych, pra co daw cy po win ni okre so -
wo spraw dzać ich sku tecz ność.

Istot ne jest ta kże śro do wi sko spo łecz ne, w któ rym wy ko ny wa na jest
pra ca. Czyn ni ki psy cho spo łecz ne i te zwią za ne z or ga ni za cją pra cy
rów nież mo gą zwięk szać praw do po do bień stwo wy stą pie nia nie po żą -
da ne go zda rze nia.
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2. Obo wiąz ki pra co daw cy wy ni ka ją ce 
z prze pi sów pra wa 

Pierwsze za pi sy do ty czą ce ry zy ka za wo do we go zo sta ły wpro wa dzo ne do ko dek -

su pra cy w 1991 r. ja ko wy nik har mo ni zo wa nia prze pi sów pra wa pol skie go z wy -

ma ga nia mi unij ny mi, w szcze gól no ści dy rek ty wy ra mo wej 89/391/EWG o wpro-

wa dze niu środ ków w ce lu zwięk sze nia bez pie czeń stwa i po pra wy zdro wia

pra cow ni ków pod czas pra cy. Mo wa by ła wów czas o obo wiąz ku za kła du pra cy 

do ty czą cym in for mo wa nia pra cow ni ków o ry zy ku za wo do wym wią żą cym się z wy -

ko ny wa ną pra cą.

W ko lej nych la tach za pi sy te ule ga ły zmia nom. Ak tu al nie, pra co daw ca ma obo -

wią zek:

� oce ny i do ku men to wa nia ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z wy ko ny wa ną

pra cą oraz sto so wa nia nie zbęd nych środ ków pro fi lak tycz nych zmniej sza ją -

cych ry zy ko (art. 226 pkt 1);

� in for mo wa nia pra cow ni ków o ry zy ku za wo do wym, któ re wią że się z wy ko -

ny wa ną pra cą, oraz o za sa dach ochro ny przed za gro że nia mi (art. 226 pkt 2);

� sto so wa nia środ ków za po bie ga ją cych cho ro bom za wo do wym i in nym cho -

ro bom zwią za nym z wy ko ny wa ną pra cą (art. 227 § 1);

� kon sul to wa nia z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la mi wszyst kich dzia -

łań zwią za nych z bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy, w szcze gól no ści do ty -

czą cych oce ny ry zy ka za wo do we go przy wy ko ny wa niu okre ślo nych prac

oraz in for mo wa nia pra cow ni ków o tym ry zy ku (art. 23711a § 1 pkt 2),

� prze ka zy wa nia pra cow ni kom in for ma cji o za gro że niach dla zdro wia i ży cia

wy stę pu ją cych w za kła dzie pra cy, na po szcze gól nych sta no wi skach pra cy

i przy wy ko ny wa nych pra cach, w tym o za sa dach po stę po wa nia w przy -

pad ku awa rii i in nych sy tu acji za gra ża ją cych zdro wiu i ży ciu pra cow ni ków,

dzia ła niach ochron nych i za po bie gaw czych pod ję tych w ce lu wy eli mi no wa -

nia lub ogra ni cze nia tych za gro żeń (art. 2071 § 1 pkt 1 i 2),

� w przy pad ku mo żli wo ści wy stą pie nia za gro że nia dla zdro wia lub ży cia, nie -

zwłocz ne go po in for mo wa nia pra cow ni ków o tych za gro że niach oraz pod -

ję cia dzia ła nia w ce lu za pew nie nia im od po wied niej ochro ny (art. 2092 § 1

pkt 1).
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a) w szcze gól no ści przez od po wied nie pro jek to wa nie i or ga ni zo wa nie sta no wisk pra cy, do bór
ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych oraz na rzę dzi pra cy, a ta kże me tod pro duk cji i pra cy
– z uwzględ nie niem zmniej sze nia ucią żli wo ści pra cy, zwłasz cza pra cy mo no ton nej i pra cy
w usta lo nym z gó ry tem pie, oraz ogra ni cze nia ne ga tyw ne go wpły wu ta kiej pra cy na zdro wie
pra cow ni ków

b) przy czym pa mię tać na le ży o nada wa niu prio ry te tu środ kom ochro ny zbio ro wej przed środ ka -
mi ochro ny in dy wi du al nej

c) ma wy miar świa do mo ścio wy; re gu lar nie po wta rza ne speł nia swo ją funk cję

Rys. Hie rar chia środ ków pro fi lak tycz nych w ce lu ogra ni cza nia ry zy ka za wo do we go
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Obo wiąz ki opi sa ne w ko dek sie pra cy zo sta ły uszcze gó ło wio ne m.in. w § 39

i na stęp nych roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 26 wrze -

śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy [2].

Przede wszyst kim na le ży zwró cić uwa gę na to, że pra co daw ca ma obo wią zek za -

pew nie nia pra cow ni kom bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, w szcze gól no ści przez

ogra ni cza nie ry zy ka za wo do we go w wy ni ku wła ści wej or ga ni za cji pra cy oraz sto -

so wa nia ko niecz nych środ ków pro fi lak tycz nych, a ta kże in for mo wa nia i szko le nia

pra cow ni ków. Za da nia do ty czą ce ogra ni cza nia ry zy ka za wo do we go są ukie run -

ko wa ne na stwo rze nie pra cow ni kom bez piecz nych wa run ków pra cy.

Za pew nie nie bez pie czeń stwa pra cow ni kom jest pod sta wo wym ce lem
oce ny ry zy ka za wo do we go.
Ry zy ko za wo do we mo że stać się sku tecz nym na rzę dziem po pra wy
wa run ków pra cy! Do te go ce lu na le ży: pra wi dło wo oce nić po ziom
ry zy ka i okre ślić wła ści we środ ki ko ry gu ją ce.

To pra cow nik po no si ry zy ko za wo do we, wy ko nu jąc pra cę w okre ślo nych wa -

run kach. Aby chro nić je go ży cie i zdro wie ko niecz ne jest ogra ni cza nie i eli mi no -

wa nie ry zy ka zwią za ne go z pra cą. Umo żli wia ją to od po wied nie środ ki ko ry gu ją ce.

Okre śle nie hie rar chii tych dzia łań, za war tej we wska za nym już prze pi sie [2], po -

ma ga pra co daw com w two rze niu zin te gro wa ne go pro gra mu na praw cze go w ca -

łym za kła dzie. Dzię ki oce nie ry zy ka za wo do we go mo żli we bę dzie stwo rze nie

sys te mu za po bie ga nia wy pad kom przy pra cy i cho ro bom za wo do wym, uwzględ -

nia ją ce go za gad nie nia tech nicz ne, or ga ni za cję pra cy, wa run ki pra cy, sto sun ki spo -

łecz ne oraz wpływ czyn ni ków śro do wi ska pra cy.

Ce lem peł ne go pro ce su oce ny ry zy ka za wo do we go i za sto so wa nia
od po wied nich dzia łań na praw czych jest do pro wa dze nie te go ry zy ka
do po zio mu do pusz czal ne go, czy li ta kie go, przy któ rym wiel kość strat
zwią za nych z ak ty wi za cją da ne go za gro że nia jest mo żli wa do za ak -
cep to wa nia.
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3. Oce na ry zy ka za wo do we go ja ko ele ment
sys te mo we go za rzą dza nia bhp

Sys tem mo żna okre ślić ja ko układ wza jem nie od dzia łu ją cych ele men tów skła do -

wych, któ ry cha rak te ry zu je się okre ślo ną kon struk cją i two rzy ca łość. Na sys tem

skła da ją się po szcze gól ne za gad nie nia z ob sza ru bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Jed nym z je go wa żniej szych ele men tów jest oce na ry zy ka za wo do we go oraz wpro -

wa dza nie pro gra mów ko ry gu ją cych lub za po bie gaw czych. Przez pry zmat ry zy ka

za wo do we go mo żna okre ślić wa run ki ochro ny zdro wia pra cow ni ków w ca łej fir -

mie. Przyj mu jąc za pod sta wę, że zdro wie i ży cie pra cow ni ków jest naj wa żniej sze,

na le ży in we sto wać w no we tech no lo gie, ma te ria ły i me to dy pra cy. Re zul ta tem na -

kła dów na po pra wę wa run ków pra cy w przed się bior stwie jest nie tyl ko za do wo -

le nie pra cow ni ków, ale też wzrost ich wy daj no ści, oraz po pra wa wa run ków pra cy

ob ja wia ją ca się spad kiem ab sen cji cho ro bo wej i zwią za nych z tym kosz tów. Dla -

te go też wio dą ce przed się bior stwa tak du żą wa gę przy wią zu ją do sys te mu za rzą -

dza nia bez pie czeń stwem pra cy, zda jąc so bie do sko na le spra wę, że w wa run kach

ostrej kon ku ren cji stra ty spo wo do wa ne nie wła ści wym funk cjo no wa niem sys te mu

są prak tycz nie nie do od ro bie nia.

4. Za kres oce ny ry zy ka za wo do we go

Do ko na nie udo ku men to wa nej oce ny ry zy ka za wo do we go, po in for mo wa nie o nim

pra cow ni ków oraz wpro wa dze nie środ ków pro fi lak tycz nych zmniej sza ją cych to

ry zy ko jest obo wiąz kiem pra co daw cy na ło żo nym pra wem. Jed nak sam prze bieg

tej oce ny i me to dy, ja kie na le ży za sto so wać w tym ce lu, są uza le żnio ne w du żej

mie rze od pra co daw cy oraz sto so wa nej w za kła dzie tech no lo gii. To pra co daw ca

mu si do ko nać wy bo ru naj od po wied niej szej dla nie go spo śród wie lu do stęp nych

me tod iden ty fi ka cji za gro żeń oraz sza co wa nia po zio mu ry zy ka za wo do we go. Aby

pro ce du ra by ła kom plet na war to sko rzy stać z pol skiej nor my PN -N -18002: 2000

„Sys te my za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy. Ogól ne wy tycz ne do oce -
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ny ry zy ka za wo do we go”. Za wie ra ona m.in. za pi sy umo żli wia ją ce spraw ne przej -

ście przez pro ces oraz wy ma ga nia sta wia ne oso bom w nim uczest ni czą cym. Do -

dat ko wo – po speł nie niu okre ślo nych wa run ków – umo żli wia efek tyw ne

za rzą dza nie ry zy kiem w przed się bior stwie. Szcze gól nie przy dat na mo że oka zać

się w czę ści wska zu ją cej pro ce du rę prze pro wa dza nia ta kiej oce ny, wła śnie ze

wzglę du na usys te ma ty zo wa nie za sad i eta pów pro ce su.

Oce nę ry zy ka za wo do we go prze pro wa dza się dla wszyst kich prac,
któ re wy ko nu je pra cow nik. Za tem istot ne jest zwró ce nie uwa gi na po -
szcze gól ne za da nia, ja kie re ali zu je oraz miej sca ich wy ko ny wa nia.
Nie mo żna ogra ni czać się do „sta no wi ska pra cy” – czę sto błęd nie poj -
mo wa ne go tyl ko ja ko jed no miej sce pra cy w za kła dzie. Pra cow nik,
któ ry w ce lu wy ko na nia po wie rzo ne go za da nia mu si przejść, np.
do ma ga zy nu po pół pro duk ty, rów nież mo że być na ra żo ny na nie bez -
pie czeń stwo, co na le ży uwzględ nić.

Przy kład

Ślu sarz wy ko nu je w za kła dzie prze my słu me ta lo we go pra ce po le ga ją ce

m.in. na pla no wa nych i bie żą cych na pra wach ma szyn na ha li pro duk cyj nej oraz

w warsz ta cie, na ostrze niu na rzę dzi. Pod czas iden ty fi ka cji za gro żeń na le ży pod -

dać ana li zie wszyst kie wy ko ny wa ne przez ślu sa rza pra ce w warsz ta cie

(uwzględ nia jąc ma szy ny, urzą dze nia, na rzę dzia; sto so wa ne czyn ni ki che micz -

ne np. do od tłusz cza nia po wierzch ni; spo sób wy ko ny wa nia pra cy; ha łas itd.)

oraz na ha li pro duk cyj nej (uwzględ nia jąc np. ha łas wy stę pu ją cy na ha li w od -

nie sie niu do rze czy wi ste go cza su na ra że nia ślu sa rza). Na pra wy na ha li wy mu -

sza ją przy nie sie nie ze so bą nie zbęd nych na rzę dzi, któ re prze cho wy wa ne są

w warsz ta cie. Aspekt ręcz nych prac trans por to wych rów nież na le ży wziąć

pod uwa gę szcze gól nie, gdy np. jest to star szy pra cow nik po sia da ją cy prze -

ciw wska za nia zdro wot ne do dźwi ga nia ła dun ków po wy żej 5 kg.

Oce na ry zy ka za wo do we go jest pro ce sem, pod czas któ re go: iden ty fi -
ko wa ne są za gro że nia, sza co wa na jest cię żkość na stępstw zwią za nych
z ich ak ty wi za cją oraz praw do po do bień stwo za ist nie nia ta kie go 
zda rze nia.
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5. Pro ce du ra oce ny ry zy ka za wo do we go
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5.1 Ze bra nie peł nych in for ma cji i iden ty fi ka cja za gro żeń

Etap iden ty fi ka cji za gro żeń jest naj wa żniej szy w ca łym pro ce sie. Od zi den ty fi -

ko wa nia wszyst kich za gro żeń za wo do wych za le ży pod ję cie ko niecz nych i sku tecz -

nych dzia łań pro fi lak tycz nych. Pod czas te go eta pu na le ży od po wie dzieć

na py ta nia:

CO za gra ża?
KTO jest na ra żo ny?

Pra wi dło wą od po wiedź na py ta nia: CO za gra ża i KTO jest na ra żo ny,
mo żna uzy skać tyl ko w wy ni ku ze bra nia wia ry god nych in for ma cji,
któ re mu szą być przede wszyst kim peł ne i ak tu al ne.

Do me tod po zy ski wa nia in for ma cji o za gro że niach za li czyć mo żna np.:

� ob ser wa cję za dań wy ko ny wa nych na sta no wi sku pra cy i po za nim – w tym

spo so bów wy ko ny wa nia pra cy, wy ko rzy sty wa nych ma szyn i urzą dzeń, or ga -

ni za cji tych za dań – stwier dze nia, czy za pew nia ją wła ści we wa run ki pra cy,

� ob ser wa cję śro do wi ska pra cy, np. obec ność pra cow ni ków in nych firm, któ -

rzy mo gą wpły wać na bez pie czeń stwo; wa run ki at mos fe rycz ne,

� wy wia dy z pra cow ni ka mi,

� ana li zę do ku men ta cji – DTR, da nych tech nicz nych o sto so wa nych na sta -

no wi sku ma szy nach i urzą dze niach (w ce lu po rów na nia z tym, co fak tycz -

nie na sta no wi sku pra cy wy stę pu je), in struk cji sta no wi sko wych, wy ni ków

ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych (np. py ły, ha łas), a ta kże ucią żli -

wych (np. oświe tle nie, wy da tek ener ge tycz ny), kart cha rak te ry sty ki sub stan -

cji che micz nych, do ku men ta cji do ty czą cej wy pad ków przy pra cy, cho rób

za wo do wych,

� in for ma cje o po wo dach prze sto jów,

� in for ma cje o po wta rza ją cych się błę dach pra cow ni ków.

Za gro żeń na le ży po szu ki wać przy wszyst kich pra cach, któ re wy ko -
nu je pra cow nik!

Na tym eta pie na le ży wspo mnieć rów nież o kwa li fi ka cjach osób prze pro wa -

dza ją cych oce nę ry zy ka za wo do we go oraz udzia le przed sta wi cie li za ło gi w tym

pro ce sie. Nie zwy kle wa żne jest, by oso by prze pro wa dza ją ce oce nę wie dzia ły, co
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ma ją zro bić i przy wy ko rzy sta niu ja kich me tod, a ta kże ja kie mu ce lo wi ma to słu -

żyć. Oso ba mi, któ re wie dzą du żo o prze bie gu pro ce su pra cy i spo so bach jej wy -

ko ny wa nia są sa mi pra cow ni cy. Dla te go też mo gą oni sta no wić bar dzo cen ne

źró dło in for ma cji, z któ re go war to ko rzy stać.

Po szu ku jąc za gro żeń, oso by pro wa dzą ce oce nę, czę sto myl nie uto żsa mia ją

„wy da rze nie” z „za gro że niem”. Np. ja ko za gro że nie wska zu je się „po chwy ce nie

ubra nia lub czę ści cia ła pra cow ni ka”. Pra wi dło wo wska za ne za gro że nie to np.

„nie osło nię te, wi ru ją ce czę ści ma szyn”, któ re mo gą do pro wa dzić do wy da rze nia,

ja kim jest po chwy ce nie. Po dob nie zda rza się z po trak to wa niem skut ku nie po żą -

da ne go wy da rze nia ja ko za gro że nia. Przy kład: okre śle nie za gro że nia ja ko – am -

pu ta cja pal ca, pod czas gdy jest to sku tek wy da rze nia spo wo do wa ny za dzia ła niem

nie osło nię tej czę ści ma szy ny.

ZA GRO ŻE NIE to stan śro do wi ska pra cy mo gą cy spo wo do wać wy pa -
dek lub cho ro bę!

STA NO WI SKO PRA CY to prze strzeń pra cy, wraz z wy po sa że niem
w środ ki i przed mio ty pra cy, w któ rej pra cow nik lub ze spół pra cow -
ni ków wy ko nu je pra cę

13

Lp. Za gro że nie
Przy kła dy 

źró deł wy stę po wa nia 
(ge ne ro wa nia) za gro że nia

1.
Czyn ni ki che micz ne 
(w tym ta kże py ły)

Pro duk cja gu my; pra ce z wy ko rzy sta niem
kwa sów, za sad i roz pusz czal ni ków; prze -
mysł spo żyw czy (np. mły ny); pra ce gal wa -
ni zer skie (np. wy stę po wa nie związ ków
chro mu na +6 stop niu utle nie nia); sub stan -
cje, pre pa ra ty, czyn ni ki lub pro ce sy tech no -
lo gicz ne o dzia ła niu ra ko twór czym lub
mu ta gen nym wska za ne w [5]; ob rób ka
drew na, ob rób ka ka mie nia

2.
Ha łas:
in fra dźwię ko wy 
(ni sko czę sto tli wo ścio wy)

Ma szy ny prze pły wo we ni sko obro to we
(sprę żar ki, wen ty la to ry, sil ni ki); urzą dze nia
ener ge tycz ne (mły ny, ko tły, ko mi ny); pie ce
hut ni cze; urz. od lew ni cze (for mier ki); urz.
zwią za ne z sie cią in for ma tycz ną
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Lp. Za gro że nie
Przy kła dy 

źró deł wy stę po wa nia 
(ge ne ro wa nia) za gro że nia

sły szal ny

ul tra dźwię ko wy

Ma szy ny, urzą dze nia lub pro ce sy tech no lo -
gicz ne głów nie w prze my śle gór ni czym, pro -
duk cji tka nin, me ta li, me bli, prze twór stwie
drew na, oraz bu dow nic twie

Płucz ki (myj ki) ul tra dźwię ko we i drą żar ki ul -
tra dźwię ko we (np. za kła dy ze gar mi strzow -
skie, ju bi ler skie, optycz ne); zgrze war ki
ul tra dźwię ko we (np. za kła dy pro duk cji wy -
ro bów z two rzyw sztucz nych); ręcz ne lu -
tow ni ce; wan ny do cy no wa nia ele men tów

3. Drga nia me cha nicz ne

Źró dła mi drgań są eks ploato wa ne ma szy ny
lub urzą dze nia; źró dła mi ich prze no sze nia
(o dzia ła niu ogól nym na or ga nizm czło wie -
ka) są np.: wszel kie go ty pu pod ło że (pod ło -
ga, po dest, po most); sie dzi ska i pod ło gi
środ ków trans por tu oraz ma szyn (np. bu -
dow la nych, rol ni czych);
Źró dła mi drgań (o dzia ła niu miej sco wym
przez koń czy ny gór ne) są np.: na rzę dzia
ręcz ne pneu ma tycz ne, hy drau licz ne, spa li -
no we, elek trycz ne (mło ty pneu ma tycz ne,
ubi ja ki mas for mier skich, wier tar ki, szli fier -
ki, pi lar ki łań cu cho we)

4.
Oświe tle nie 
elek trycz ne

Wszel kie źró dła świa tła elek trycz ne go na
sta no wi sku pra cy (oce na na tę że nia oświe -
tle nia, je go rów no mier no ści, wy stę po wa nia
zja wi ska olśnie nia, mi go ta nia, efek tu stro -
bo sko po we go, wskaź ni ka od da wa nia barw)

5.
Pro mie nio wa nie
nie jo ni zu ją ce

Pro mie nio wa nie
pod czer wo ne

Pie ce to piel ne, grzew cze, har tow ni cze, ce -
ra micz ne i szklar skie; roz to pio ny me tal lub
szkło; lam po we pro mien ni ki pod czer wie ni
sto so wa ne w prze my śle włó kien ni czym
do su sze nia przę dzy, a w ho dow li zwie rząt
do ich ogrze wa nia
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Lp. Za gro że nie
Przy kła dy 

źró deł wy stę po wa nia 
(ge ne ro wa nia) za gro że nia

Pro mie nio wa nie
nie jo ni zu ją ce
cd.

wi dzial ne

nad fio le to we

Spa wa nie; lam py do na świe tla nia warstw
świa tło czu łych (oce na z per spek ty wy szko -
dli wo ści pro mie nio wa nia wi dzial ne go dla
oczu: za gro że nie fo to che micz ne i ter micz -
ne siat ków ki oka)

łu ki spa wal ni cze (elek trycz ne i pla zmo we),
urzą dze nia do ste ry li za cji; słoń ce

6.

Po le elek tro ma -
gne tycz ne

Li nie prze sy ło wo -roz dziel cze wy so kie go na -
pię cia; trans for ma to ry; elek trycz na in sta la cja
za si la ją ca; to mo gra fy re zo nan su ma gne -
tycz ne go; pie ce łu ko we i in duk cyj ne; spa -
war ki łu ko we; na grzew ni ce in duk cyj ne; an -
te ny nadaw cze ra dio we i te le wi zyj ne; sta cje
ra dio lo ka cyj ne; ze spo ły na pę do we i in sta la -
cja za si la ją ca po jaz dy szy no we; urzą dze nia
kom pu te ro we; kuch nie mi kro fa lo we

7.

Pro mie nio wa nie
jo ni zu ją ce

rent ge now skie
al fa, be ta, 
gam ma

Apa ra ty rent ge now skie; de fek to sko py (lub
apa ra ty gam ma gra ficz ne) sto so wa ne w ra -
dio gra fii prze my sło wej do kon tro li np. ele -
men tów spa wa nych; 
pier wiast ki pro mie nio twór cze lub ra dio ak -
tyw ne, a ta kże ich związ ki che micz ne (np.
rad); urzą dze nia ra dia cyj ne są sto so wa ne
w prze my śle spo żyw czym do kon ser wa cji
żyw no ści, a w far ma ceu tycz nym do ste ry li -
za cji na rzę dzi le kar skich, strzy ka wek i ma te -
ria łów opa trun ko wych

8. Ob cią że nie ter micz ne:

stres go rą cy

stres zim ny

Pie ce to piel ne, grzew cze, har tow ni cze, ce -
ra micz ne i szklar skie; roz to pio ny me tal lub
szkło

Prze mysł spo żyw czy: prze twór nia ryb, ma -
sar nie (po miesz cze nia chłod ni, za mra żal nie)



5.2 Na rzę dzia po moc ni cze przy iden ty fi ka cji za gro żeń

Do iden ty fi ka cji za gro żeń słu ży li sta kon tro l na. Stwo rzo no li sty kon tro l ne do -

sto so wa ne do ró żnych pro ce sów tech no lo gicz nych i wa run ków pro duk cyj nych.

In nym przy kła dem na rzę dzia wspo ma ga ją ce go iden ty fi ka cję za gro żeń jest ana -
li za bez pie czeń stwa pra cy, po le ga ją ca na:
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Lp. Za gro że nie
Przy kła dy 

źró deł wy stę po wa nia 
(ge ne ro wa nia) za gro że nia

9.
Za gro że nia 
me cha nicz ne

Sta no wi ska pra cy, na któ rych wy stę pu ją ru -
cho me ele men ty oraz ma szy ny, w tym ta kże
pod ło że (za gro że nie sta no wi pod ło że w złym
sta nie tech nicz nym); doj ścia do sta no wisk;
po ło że nie sta no wi ska (np. na wy so ko ści,
w zbior ni ku);

10. Prąd elek trycz ny In sta la cje elek trycz ne

11. Czynniki biologiczne

Oczysz czal nie ście ków; wie że chłod ni cze;
plat for my wiert ni cze; słu żba zdro wia; le śnic -
two; prze twór nie mię sa; rol nic two; ogrod -
nic two

12.

Er go no micz ne czyn ni ki ry zy ka
(w tym si ła ze wnętrz na, ob cią że nie
sta tycz ne, drga nia me cha nicz ne,
chłód)

oraz ob cią że nie dy na micz ne

Wy stę pu ją prak tycz nie w ka żdej dzie dzi nie
ży cia za wo do we go np. ręcz ne pra ce trans -
por to we; szwal nie; pra ce mon ta żo we (kon -
struk cja prze strzen na sta no wi ska pra cy
po wo du ją ca pra cę w wy mu szo nej po zy cji
cia ła, or ga ni za cja pra cy stwa rza ją ca ko niecz -
ność du żej po wta rzal no ści ru chów); 

gór nic two, bu dow nic two np. przy ręcz nym
pogłę bia niu wy ko pów (pra ce wy ma ga ją ce
uży cia znacz nej si ły, po wo du ją ce znacz ny
wy da tek ener ge tycz ny)

13. Stres w pra cy

Wy ma ga nia sta wia ne przez pra co daw cę,
spo sób za rzą dza nia fir mą, or ga ni za cja pra -
cy, sto sun ki pa nu ją ce w ze spo le, nie pew -
ność za trud nie nia



� okre śle niu ce lów wy ko ny wa nych za dań przez pra cow ni ka,

� usta le niu li sty wy ko ny wa nych czyn no ści,

� okre śle niu za gro żeń zwią za nych z wy ko ny wa niem ka żdej czyn no ści (ja kie go

ro dza ju wy pad ki mo gą za ist nieć, ja ki wy stę pu je ro dzaj wy sił ku i ja kie jest je go

na tę że nie, czy czyn no ści mo żna wy ko nać w in ny spo sób niż okre ślo ny w in -

struk cji, czy wy stę pu ją czyn ni ki szko dli we, nie bez piecz ne i ucią żli we, czy wy -

stę pu ją pro ble my er go no micz ne).

Na rzę dzia po moc ni cze do iden ty fi ka cji za gro żeń mo gą być opra co -
wa ne sa mo dziel nie w przed się bior stwie. Ich isto tą jest uwzględ nie -
nie wszyst kich ob sza rów, w ra mach któ rych na le ży po szu ki wać
za gro żeń. 

Do opra co wa nia po wy ższych na rzę dzi, któ re mo gą mieć za sto so wa nie

w przed się bior stwie mo żna wy ko rzy stać prze pi sy praw ne, za sa dy bhp do ty czą ce

np. or ga ni za cji sta no wisk pra cy, ma szyn, nor my, a ta kże in ne da ne po cho dzą ce

np. z ana li zy li te ra tu ry tech nicz nej.

Na le ży pa mię tać, że by nie po świę cać zbyt wie le uwa gi i cza su za gro że niom,

któ re w spo sób oczy wi sty nie wy wo łu ją żad nych szko dli wych na stępstw, jed no -

cze śnie nie zbęd na jest świa do mość przy czyn ich wy eli mi no wa nia z dal szych eta -

pów oce ny. Je śli bo wiem nie zna ne są skut ki, ja kie mo że wy wo łać da ny czyn nik,

na le ży do ko nać je go ana li zy wy ko rzy stu jąc bar dziej szcze gó ło we me to dy. Przy kła -

dem te go pro ble mu jest oce na er go no micz nych czyn ni ków ry zy ka, któ rych skut -

ki od dzia ły wa nia są czę sto od da lo ne w cza sie. Po dob nie mo że być z li stą kon tro l ną,

któ ra wska że ob sza ry, gdzie mo że oka zać się ko niecz ne za sto so wa nie „wra żliw -

szych” me tod ana li zy.

5.3 Wy ma ga nia praw ne do ty czą ce iden ty fi ka cji okre ślo nych
czyn ni ków oraz oce ny ich od dzia ły wa nia

Okre ślo na gru pa czyn ni ków zo sta ła uję ta w prze pi sach praw nych bar dziej

szcze gó ło wo, je śli idzie o ich iden ty fi ka cję i oce nę ry zy ka za wo do we go z ni mi zwią -

za ne go. Do gru py tej na le żą:

� czyn ni ki che micz ne,

� ha łas i drga nia me cha nicz ne,

� czyn ni ki bio lo gicz ne,

� ręcz ne pra ce trans por to we.
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Wy ma ga nia do ty czą ce czyn ni ków che micz nych za war to w roz po rzą dze niu Mi -

ni stra Zdro wia z dnia 30 grud nia 2004 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -

cy zwią za nej z wy stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che micz nych.

Oczy wi ście na le ży na po cząt ku do ko nać ro ze zna nia, ja kie czyn ni ki są sto so wa -

ne w za kła dzie pra cy. Słu żyć te mu mo że przy go to wa nie li sty wszyst kich che micz -

nych sub stan cji i pre pa ra tów wy stę pu ją cych na sta no wi skach pra cy oraz

sta no wi skach są sia du ją cych. Na stęp nie, ko rzy sta jąc z ró żno rod nych źró deł in for -

ma cji, ko niecz ne jest zi den ty fi ko wa nie:

� nie bez piecz nych wła ści wo ści czyn ni ków che micz nych,

� otrzy ma nych od do staw cy in for ma cji do ty czą cych za gro żeń zwią za nych

z wy stę po wa niem czyn ni ka che micz ne go (np. z kar ty cha rak te ry sty ki), sce -

na riu szy na ra że nia,

� ro dza ju, po zio mu i cza su trwa nia na ra że nia,

� war to ści naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń w śro do wi sku pra cy – co jest

mo żli we dla czyn ni ków, dla któ rych je usta lo no,

� war to ści do pusz czal nych stę żeń w ma te ria le bio lo gicz nym – gru pa czyn ni ków

dla któ rych zo sta ły usta lo ne jest bar dzo ma ła, obej mu je np. ołów, sty ren

� efek tów dzia łań za po bie gaw czych,

� wy ni ków oce ny sta nu zdro wia pra cow ni ków – je śli zo sta ła prze pro wa dzo na,

� wa run ków pra cy przy użyt ko wa niu czyn ni ków che micz nych, z uwzględ nie -

niem ilo ści tych czyn ni ków.

Przy oce nie ry zy ka na le ży wziąć rów nież pod uwa gę wy stę po wa nie wię cej niż

jed ne go czyn ni ka (ze wzglę du na ewen tu al ne mo żli wo ści ich in te rak cji). Do dat -

ko wo, bar dziej nie bez piecz ne, ze wzglę du na wzrost na ra że nia, mo gą być np. re -

mon ty i na pra wy urzą dzeń. Ta kie sy tu acje na le ży rów nież roz wa żyć.

Dla ha ła su i drgań me cha nicz nych wy ma ga nia okre ślo ne zo sta ły w roz po rzą -

dze niu Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy z dnia 5 sierp nia 2005 r. w spra wie bez pie -

czeń stwa i hi gie ny pra cy przy pra cach zwią za nych z na ra że niem na ha łas lub

drga nia me cha nicz ne, obej mu jąc m.in.:

1) po ziom i ro dzaj na ra że nia, włącz nie z na ra że niem na ha łas im pul so wy lub

drga nia me cha nicz ne prze ry wa ne i po wta rza ją ce się wstrzą sy;

2) czas trwa nia na ra że nia, w tym cza su pra cy w go dzi nach nad licz bo wych,

oraz obo wią zu ją ce u pra co daw cy sys te my i roz kła dy cza su pra cy;

3) war to ści NDN (dla ha ła su – 85 dB) oraz war to ści pro gów dzia ła nia dla ha -

ła su (80 dB) lub drgań me cha nicz nych;
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4) skut ki dla zdro wia i bez pie czeń stwa pra cow ni ków, 

5) skut ki dla zdro wia i bez pie czeń stwa pra cow ni ków wy ni ka ją ce z in te rak cji

po mię dzy ha ła sem i drga nia mi me cha nicz ny mi;

6) in for ma cje do ty czą ce po zio mu emi sji ha ła su lub drgań me cha nicz nych, do -

star cza ne przez pro du cen ta środ ków pra cy;

7) in for ma cje uzy ska ne w wy ni ku pro fi lak tycz nych ba dań le kar skich pra -

cow ni ków;

8) skut ki dla zdro wia i bez pie czeń stwa pra cow ni ka, wy ni ka ją ce z in te rak cji po -

mię dzy ha ła sem i sub stan cja mi che micz ny mi o dzia ła niu szko dli wym na na -

rząd słu chu (sub stan cja mi oto tok sycz ny mi), je że li umo żli wia to stan wie dzy

tech nicz nej i me dycz nej;

9) do stęp ność środ ków ochro ny in dy wi du al nej przed ha ła sem lub drga nia mi

me cha nicz ny mi o od po wied niej cha rak te ry sty ce tłu mie nia;

10) wpływ ni skich tem pe ra tur i zwięk szo nej wil got no ści na pra cow ni ków na ra -

żo nych na dzia ła nie drgań me cha nicz nych, a szcze gól nie drgań miej sco wych.

W oce nie ry zy ka za wo do we go przy ręcz nych pra cach trans por to wych, zgod -

nie z roz po rzą dze niem Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z 14 mar ca 2000 r.

w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ręcz nych pra cach trans por to wych,

na le ży uwzględ nić:

1. cha rak te ry sty kę prze miesz cza ne go przed mio tu – je go ma sę, ro dzaj i po ło -

że nie środ ka cię żko ści, mo żli wo ści je go uchwy ce nia,
2. wa run ki śro do wi ska pra cy – w tym tem pe ra tu rę i wil got ność po wie trza oraz

po ziom czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia, prze strzeń pra cy – je śli jest

ogra ni czo na to wpły wać to bę dzie na po sta wę przy pra cy; stan na wierzch -

ni, po któ rej prze miesz cza ny jest ła du nek; bar dzo go rą ce lub zim ne obiek -

ty na sta no wi sku pra cy; nie wy star cza ją ce oświe tle nie,

3. or ga ni za cję pra cy – w tym sto so wa ne spo so by wy ko ny wa nia pra cy, ze

szcze gól nym uwzględ nie niem za dań o wy so kiej po wta rzal no ści; wy ma ga -

ją cych się ga nia na du żą od le głość, skrę ce nia tu ło wia, prze no sze nia przed -

mio tów na du że od le gło ści,

4. in dy wi du al ne pre dys po zy cje pra cow ni ka – ta kie jak: spraw ność fi zycz na,

stan zdro wia, wzrost, płeć i wiek – istot ne ze wzglę du na zró żni co wa ne

nor ma ty wy hi gie nicz ne do ty czą ce ma sy prze miesz cza ne go ła dun ku.
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W przy pad ku ręcz nych prac trans por to wych, do ich bar dziej szcze gó ło wej ana -

li zy sto so wa ne mo gą być dwie pro ste me to dy1:

MAC – bry tyj skie kar ty oce ny ręcz nych prac trans por to wych,

KIM – nie miec ka me to da wskaź ni ków klu czo wych dla czyn no ści pod no sze -

nia, prze no sze nia, pcha nia i cią gnię cia.

W oce nie ry zy ka za wo do we go stwa rza ne go przez czyn ni ki bio lo gicz ne (zgod -

nie z roz po rzą dze niem Mi ni stra Zdro wia z dnia 22 kwiet nia 2005 r. w spra wie

szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy oraz ochro -

ny zdro wia pra cow ni ków za wo do wo na ra żo nych na te czyn ni ki) na le ży uwzględ -

nić m.in.:

� kla sy fi ka cję i wy kaz szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych,

� ro dzaj, sto pień oraz czas trwa nia na ra że nia na ich dzia ła nie,

� in for ma cję na te mat: po ten cjal ne go dzia ła nia aler gi zu ją ce go lub tok sycz ne go,

cho ro by, któ ra mo że wy stą pić w na stęp stwie wy ko ny wa nej pra cy, stwier dzo -

nej cho ro by, któ ra ma bez po śred ni zwią zek z wy ko ny wa ną pra cą.

Oce nę ry zy ka za wo do we go na le ży in dy wi du ali zo wać, szcze gól nie,
gdy bra ne są pod uwa gę kry te ria wie ku czy sta nu zdro wia, jak to ma
miej sce przy wy ko ny wa niu ręcz nych prac trans por to wych.

5.4 Sza co wa nie po zio mu ry zy ka za wo do we go

Ce lem te go eta pu jest okre śle nie nie po żą da nych na stępstw ak ty wi za cji za gro -

żeń oraz praw do po do bień stwa ich wy stą pie nia.

Do te go ce lu mo żna wy ko rzy stać jed ną z prost szych me tod sza co wa nia, za -

war tą w PN -N -18002: 2000 – me to dę sza co wa nia po zio mu ry zy ka za wo do we go

w ska li trój stop nio wej.

W li te ra tu rze wy stę pu ją też in ne me to dy, np. graf ry zy ka, risk sco re. Bar dzo

czę sto me to dy te uwzględ nia ją kry te ria do pusz czal no ści ry zy ka za wo do we go, po -

zwa la ją ce na okre śle nie, od ja kie go po zio mu ry zy ko wy stę pu ją ce na sta no wi sku

pra cy mo żna uznać za ak cep to wal ne.
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War tość ry zy ka w ska li trój stop nio wej, od czy tu je my z ta be li:

gdzie kry te ria dla cię żko ści na stępstw oraz po zio mów praw do po do bień stwa to:
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Praw do po do bień stwo
Cię żkość na stępstw

Ma ła Śred nia Du ża

Ma ło praw do po dob ne Ma łe Ma łe Śred nie

Praw do po dob ne Ma łe Śred nie Du że

Wy so ce 
praw do po dob ne

Śred nie Du że Du że

Sto pień cię żko ści Cha rak te ry sty ka

Ma ła szko dli wość

ura zy i cho ro by, któ re nie po wo du ją dłu go trwa łych do le gli -
wo ści i ab sen cji w pra cy; są to cza so we po gor sze nia sta nu
zdro wia, ta kie jak nie wiel kie stłu cze nia i zra nie nia, pod ra -
żnie nia oczu, ob ja wy nie wiel kie go za tru cia, bó le gło wy itp.

Śred nia szko dli wość

ura zy i cho ro by, któ re po wo du ją nie wiel kie, ale dłu go trwa -
łe lub na wra ca ją ce okre so wo do le gli wo ści i są zwią za ne
z okre sa mi ab sen cji; są to np. zra nie nia, opa rze nia II stop -
nia na nie wiel kiej po wierzch ni cia ła, aler gie skór ne, nie -
skom pli ko wa ne zła ma nia, ze spo ły prze cią że nio we ukła du
mię śnio wo -szkie le to we go (np. za pa le nie ścię gna) itp.

Du ża szko dli wość

ura zy i cho ro by, któ re po wo du ją cię żkie i sta łe do le gli wo ści
i/lub śmierć, są to np. opa rze nia III stop nia, opa rze nia II stop -
nia du żej po wierzch ni cia ła, am pu ta cje, skom pli ko wa ne zła -
ma nia z na stę po wą dys funk cją, cho ro by no wo two ro we,
tok sycz ne uszko dze nia na rzą dów we wnętrz nych i ukła du
ner wo we go w wy ni ku na ra że nia na czyn ni ki che micz ne, ze -
spół wi bra cyj ny, za wo do we uszko dze nia słu chu, ast ma, za -
ćma itp.



War te za zna cze nia jest, że po wy ższe kry te ria znaj du ją naj lep sze za sto so wa nie

w przy pad ku na ra że nia na za gro że nia me cha nicz ne w śro do wi sku pra cy, np. wi -

ru ją ce, nie osło nię te czę ści ma szyn; śli ską, za bru dzo ną, nie rów ną na wierzch nię;

nie osło nię te, nie za bez pie czo ne prze wo dy elek trycz ne itp.

Przy kład

Przy pra cach de kar skich, wy ko ny wa nych w te re nie, pra cow nik przy ci -

na ręcz nie bla chę (np. na opie rze nie da chu) na okre ślo ny wy miar. Wy ko rzy stu -

je do te go no ży ce do cię cia bla chy. Pra cow nik nie sto su je żad nych środ ków

ochron nych (nie zo stał wy po sa żo ny).

W ra mach iden ty fi ka cji za gro żeń me cha nicz nych, na le ży wziąć pod uwa -

gę ostre kra wę dzie, któ rych źró dłem jest bla cha oraz na rzę dzie ręcz ne.

W cią gu ostat nich 2 lat wy da rzy ły się 4 wy pad ki przy pra cy. Pra cow ni cy po -

ka le czy li się pod czas prac de kar skich. Ich skut kiem by ły prze cię cia pal ców i rąk

nie po wo du ją ce wpraw dzie nie obec no ści w pra cy z ty tu łu nie zdol no ści, ale ob -

ni ża ły mo żli wo ści ma nu al ne pra cow ni ków i wy dłu ża ły czas wy ko na nia za da -

nia lub wy ma ga ły ko niecz no ści skie ro wa nia po moc ni ka.

Zgod nie z po wy ższy mi ta be la mi, sto pień cię żko ści mo żna okre ślić ja ko ma -

ły, na to miast praw do po do bień stwo wy stą pie nia ja ko wy so kie. Po ziom ry zy ka

za wo do we go dla te go za gro że nia okre ślo ny jest ja ko śred ni.
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Praw do po do bień stwo Cha rak te ry sty ka

Ma ło praw do po dob ne
na stęp stwa za gro żeń, któ re nie po win ny wy stą -
pić pod czas ca łe go okre su ak tyw no ści za wo do -
wej pra cow ni ka

Praw do po dob ne
na stęp stwa za gro żeń, któ re mo gą wy stą pić nie
wię cej niż kil ka krot nie pod czas okre su ak tyw no -
ści za wo do wej pra cow ni ka

Wy so ce praw do po dob ne
na stęp stwa za gro żeń, któ re mo gą wy stą pić wie -
lo krot nie pod czas okre su ak tyw no ści za wo do wej
pra cow ni ka



A. Oce na na ra że nia na czyn ni ki che micz ne

Dla czyn ni ków che micz nych wy stę pu ją cych na sta no wi sku pra cy nor ma PN -N -

-18002: 2000 pro po nu je za sto so wa nie al go ryt mu wy ko rzy stu ją ce go wiel ko ści cha -

rak te ry zu ją cych na ra że nie – w tym przy pad ku NDS, NDSCh, NDSP. Jed nak licz ba

czyn ni ków che micz nych, któ re ma ją usta lo ne nor ma ty wy hi gie nicz ne jest ogra ni -

czo na – 495 sub stan cji che micz nych i 19 py łów.

gdzie:
Ps – wskaź nik na ra że nia umo żli wia ją cy oce nę stę że nia śred nie go wa żo ne go dla ca łej

zmia ny ro bo czej; wskaź ni kiem tym mo że być w przy pad ku po mia rów z za sto so wa -
niem do zy me trii in dy wi du al nej, stę że nie śred nie wa żo ne dla zmia ny ro bo czej (Cw),
a w przy pad ków po mia rów sta cjo nar nych, gór na gra ni ca prze dzia łu uf no ści dla śred -
niej rze czy wi stej (GG) lub gór na gra ni ca prze dzia łu uf no ści dla stę że nia śred nie go
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PS PCh PP 

Ryzyko zawodowe ma e 

 

 
Czy 

PS > NDS 
PCh > NDSCH 

PP > NDSP 

lub
lub 

 
Czy

PS <  0,5 NDS  
i PCh < 0,5NDSCH 

lub 
PS < 0,5 NDS i PP < 0,5 NDSP? 

lub PS < 0,5 NDS 

Ryzyko zawodowe du e 

Ryzyko zawodowe 
rednie 

Nie 

Nie 

Tak 

Tak 



wa żo ne go dla ca łej zmia ny ro bo czej (GGw) – war to ści te po da ne są w pro to ko le po -
mia rów czyn ni ków szko dli wych w śro do wi sku pra cy, bez po śred nio do wy ko rzy sta -
nia przy sza co wa niu po zio mu ry zy ka za wo do we go,

Pch – wskaź nik na ra że nia umo żli wia ją cy oce nę stę żeń chwi lo wych,
Pp – wskaź nik na ra że nia umo żli wia ją cy oce nę stę żeń pu ła po wych.

NDS – Naj wy ższe Do pusz czal ne Stę że nie
NDSCh – Naj wy ższe Do pusz czal ne Stę że nie Chwi lo we

NDSP – Naj wy ższe Do pusz czal ne Stę że nie Pu ła po we

Wy ja śnie nie do al go ryt mu:

Za le żność Ps < 0,5 NDS – ma za sto so wa nie w przy pad ku sub stan cji che micz -

nych, dla któ rych nie okre ślo no war to ści NDSCh i NDSP.

W po zo sta łych przy pad kach mo żli we jest usta le nie przez pra co daw cę wła snych

kry te riów do pusz czal no ści ry zy ka, uwzględ nia jąc opi nię spe cja li stów z za kre su bhp

oraz pra cow ni ków, co jed nak jest bar dzo trud nym za da niem.

In ną me to dą sza co wa nia po zio mu ry zy ka za wo do we go dla czyn ni ków che -

micz nych jest me to da opra co wa na przez Ko mi sję Bez pie czeń stwa, Hi gie ny

i Ochro ny Zdro wia w Pra cy Eu ro pej skiej Ko mi sji Za trud nie nia i Spraw So cjal nych.

Sto su je się ją w przy pad ku czyn ni ków nie po sia da ją cych usta lo nych war to ści do -

pusz czal nych – np. NDS. Przy do ko ny wa niu oce ny ry zy ka są uwzględ nia ne trzy

zmien ne:

– pod sta wo we za gro że nie da ną sub stan cją che micz ną (na pod sta wie zwro -

tów R),

– skłon ność do prze do sta wa nia się sub stan cji do śro do wi ska (lot ność/two rze -

nie py łów),

– ilość sub stan cji uży ta w oce nia nej ope ra cji.

Po ziom ry zy ka za wo do we go jest okre śla ny w ska li od 1 do 4 ze wska za niem

za le ca nych dzia łań pre wen cyj nych dla ka żde go z nich.

B. Oce na na ra że nia na ha łas

Po dob nie jak dla czyn ni ków che micz nych, rów nież dla ha ła su w nor mie PN -N -

-18002: 2000, opra co wa no al go rytm sza co wa nia w ska li trój stop nio wej ry zy ka

za wo do we go zwią za ne go z na ra że niem na ha łas, ja ko czyn nik szko dli wy dla na -

rzą du słu chu. Ró żni ca po le ga na wy stę po wa niu NDN – naj wy ższe go do pusz czal -

ne go na tę że nia.
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Na ra że nie na ha łas mo żna cha rak te ry zo wać za po mo cą:

– po zio mu eks po zy cji na ha łas od nie sio ne go do 8-go dzin ne go dnia pra cy

(LEX, 8h), lub od po wia da ją cej mu dzien nej eks po zy cji na ha łas (EA, 8 h)

lub al ter na tyw nie, w przy pad ku ha ła su od dzia ły wu ją ce go na or ga nizm czło wie ka

w spo sób nie rów no mier ny w po szcze gól nych dniach w ty go dniu:

– po zio mu eks po zy cji na ha łas od nie sio ne go do ty go dnia pra cy (LEX, w), lub

od po wia da ją cej mu eks po zy cji ty go dnio wej (EA, w),

– mak sy mal ne go po zio mu dźwię ku A – LA max,

– szczy to we go po zio mu dźwię ku C – LC pe ak.

C. Oce na na ra że nia na er go no micz ne czyn ni ki ry zy ka

Źró dłem za gro żeń za wo do wych jest, obok wa run ków śro do wi ska ma te rial ne -

go, spo sób wy ko ny wa nia pra cy – okre ślo ny przede wszyst kim pa ra me tra mi
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LEX, 8h (LEX,w), LAmax, LCpeak 

Ryzyko zawodowe ma e 

 
Czy 

LEX,8h (LEX,w) > 85 dB 
lub     LAmax > 115 dB 
lub     LCpeak > 135 dB 

 Czy 
 LEX,8h (LEX,w) < 82 dB 

i    LAmax < 109 dB  
i     LCpeak < 129 dB  

Nie 

Ryzyko zawodowe
rednie

Nie 

Ryzyko zawodowe du e 
Tak 

Tak 



tech nicz ny mi obiek tów – m.in. kon struk cją, wy mia ra mi, ale ta kże or ga ni za cją i me -

to da mi pra cy oraz za cho wa nia mi pra cow ni ków.

Te za gro że nia, któ re wy ni ka ją z nie przy sto so wa nia wa run ków pra cy na da nym

sta no wi sku pra cy do mo żli wo ści fi zycz nych kon kret ne go czło wie ka okre śla się mia -

nem er go no micz nych czyn ni ków ry zy ka lub bio me cha nicz nych czyn ni ków
ry zy ka. Wśród nich wy mie nić mo żna za gro że nia, wa run ku ją ce w znacz nym stop -

niu po wsta wa nie cho rób wy wo ła nych spo so bem wy ko ny wa nia pra cy, np. do le gli -

wo ści mię śnio wo -szkie le to wych, jak:

� wy mu szo na po zy cja cia ła przy pra cy – nie neu tral ne po zy cje ca łe go cia ła i/lub

seg men tów cia ła, np. po zy cja skrę co na, zgię ta;

� uży wa nie znacz nej si ły – nie ak cep to wa ne war to ści w trak cie wy ko ny wa nia

czyn no ści ro bo czej;

� po wta rzal ność ru chów nie ko rzyst na dla zdro wia ze wzglę du na wy so ką czę -

sto tli wość po wtó rzeń, czas trwa nia ka żde go ru chu oraz wy ko ny wa nie

w po bli żu skraj nych po ło żeń ką to wych w sta wach;

� ni ska tem pe ra tu ra (oto cze nia i/lub środ ków pra cy).

Do ich oce ny mo gą być sto so wa ne przy kła do we me to dy:

OWAS – Ova ko Wor king Po stu re Ana ly sis Sys tem – me to da do oce ny ry zy ka

za wo do we go uwzględ nia ją ca po zy cję cia ła oraz si łę ze wnętrz ną i czas ich utrzy -

my wa nia – czy li ob cią że nia sta tycz ne go i do le gli wo ści ukła du mię śnio wo -szkie le -

to we go;

RE BA – Ra pid En ti re Bo dy As ses sment – me to da słu żą ca do oce ny ob cią że nia

ca łe go cia ła.

RU LA – Ra pid Up per Limb As ses sment – me to da oce ny ob cią że nia koń czyn

gór nych

OCRA – Oc cu pa tio nal Re pe ti ti ve Ac tion – zgod nie z PN -N 1005-5 – me to da

prze zna czo na do oce ny ry zy ka za wo do we go pod czas wy ko ny wa nia prac po wta -

rzal nych za po mo cą koń czyn gór nych.

5.5 Wy zna cza nie do pusz czal no ści ry zy ka za wo do we go

Ten etap po le ga na usta le niu, czy pra ca mo że być wy ko ny wa na przy okre ślo -

nym po zio mie ry zy ka za wo do we go. Kon ty nu ując przy kład me to dy z PN -N -

-18002: 2000 ogól ne za sa dy wy zna cza nia do pusz czal no ści wy glą da ją na stę pu ją co:
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5.6 Dzia ła nia ko ry gu ją ce i/lub za po bie gaw cze

Ko lej nym eta pem jest za pla no wa nie i wdro że nie sku tecz nych środ ków pro fi -

lak tycz nych, któ re bę dą eli mi no wa ły lub ogra ni cza ły ry zy ko nie ge ne ru jąc no wych

za gro żeń. Są one oczy wi ście uza le żnio ne od po zio mu te go ry zy ka.

Ogól ne za sa dy or ga ni zo wa nia dzia łań – ko niecz nie w po da nej ni żej ko lej no ści

– obej mu ją:

� środ ki tech nicz ne eli mi nu ją ce lub ogra ni cza ją ce za gro że nia u źró dła (środ -

ki sto so wa ne w ce lu wy eli mi no wa nia za gro że nia są naj sku tecz niej szy mi,

po le ga ją głów nie na au to ma ty za cji i me cha ni za cji pro ce sów pra cy) – np.

wy ko rzy sty wa nie wóz ków za si la nych elek trycz nie do prze miesz cza nia ła -

dun ków;

� środ ki ochro ny zbio ro wej, np. peł ne za bez pie cze nia (po ręcz ochron na, kra -

wę żnik, wy peł nie nie przy ba lu stra dzie) na rusz to wa niu;

� środ ki or ga ni za cyj ne i pro ce du ral ne (np. in struk cje bez piecz nej pra cy),

� środ ki ochro ny in dy wi du al nej – szcze gó ło we za sa dy sto so wa nia SOI, a ta -

kże za gro że nia i ro dza je prac, przy któ rych wy ma ga ne jest ich sto so wa nie,

wska za ne zo sta ły w za łącz ni ku nr 2 do [2] (np. ochron ni ki słu chu przy uży -

ciu mło ta pneu ma tycz ne go).
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Osza co wa nie 
ry zy ka za wo do we go

Do pusz czal ność 
ry zy ka za wo do we go

Nie zbęd ne dzia ła nia

Du że Nie do pusz czal ne

Je że li pra ca jest wy ko ny wa na, dzia -
ła nia w ce lu je go zmniej sze nia na -
le ży pod jąć na tych miast. Pla no -
wa na pra ca nie mo że być roz po czę -
ta do cza su zmniej sze nia po zio mu
ry zy ka.

Śred nie

Do pusz czal ne

Za le ca się za pla no wa nie i pod ję cie
dzia łań, któ rych ce lem jest zmniej -
sze nie ry zy ka za wo do we go.

Ma łe
Ko niecz ne jest za pew nie nie, że ry -
zy ko po zo sta je co naj wy żej na tym
sa mym po zio mie.



Naj ko rzyst niej szym spo so bem wpro wa dze nia ta kich środ ków jest po dej ście sys -

te mo we: opra co wa nie pla nu dzia łań pro fi lak tycz nych na po zio mie przed się bior -

stwa lub przy naj mniej ro dza ju dzia łal no ści.

Przed wpro wa dze niem środ ków pro fi lak tycz nych w ży cie na le ży zwe ry fi ko wać

plan od po wia da jąc na dwa pod sta wo we py ta nia:

� czy za pla no wa ne dzia ła nia do pro wa dzą do ocze ki wa ne go ob ni że nia po zio -

mu ry zy ka za wo do we go,

� czy roz wią za nia te nie bę dą po wo do wa ły wy stą pie nia no wych za gro żeń.

Po wpro wa dze niu środ ków eli mi nu ją cych lub ogra ni cza ją cych ry zy ko na le ży

spraw dzić ich sku tecz ność, po nie waż ce lem nie jest tyl ko wy peł nie nie obo wiąz -

ku, lecz fak tycz na po pra wa wa run ków pra cy za trud nio nych po przez za pew nie nie

im bez pie czeń stwa w miej scu pra cy.

Przy kład

Na ha li ob ra bia rek stwier dzo no prze kro cze nia norm hi gie nicz nych ha ła su.

Pro po no wa ne roz wią za nia zmniej sza ją ce na ra że nie pra cow ni ków na ten czyn -

nik szko dli wy, któ re na le ży od nieść do wa run ków i mo żli wo ści pa nu ją cych

w przed się bior stwie, a przede wszyst kim do war to ści prze kro czeń NDN, mo -

gą obej mo wać:

� wy mia nę par ku ma szy no we go na ma szy ny no wej ge ne ra cji (np. ob ra -

biar ki ste ro wa ne nu me rycz nie);

� za sto so wa nie po chła nia czy aku stycz nych pod wie sza nych pod su fi tem,

� wy mia nę drzwi na dźwię kosz czel ne,

� obu do wa nie ma szyn ekra na mi aku stycz ny mi,

� ochron ni ki słu chu do bra ne do cech in dy wi du al nych pra cow ni ka oraz ze

wzglę du na ro dzaj ha ła su i wiel ko ści, któ re go cha rak te ry zu ją.

War to pa mię tać, że jed no ra zo wa oce na ry zy ka nie jest wy star cza ją ca. W ka -

żdym przed się bior stwie zmia ny za cho dzą bar dzo dy na micz nie (np. zmia na pro fi -

lu pro duk cji, miej sca pro wa dze nia do tych cza so wej dzia łal no ści czy za trud nie nie

no wych osób). Wy mu sza to ry nek i kon ku ren cja. Dla te go, aby utrzy mać ry zy ko

za wo do we na wła ści wym po zio mie na le ży prze pro wa dzać okre so we prze glą dy

sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy w ce lu iden ty fi ka cji no wych za gro żeń oraz

ra dze nia so bie z ni mi, a ta kże spraw dza nia funk cjo no wa nia roz wią zań już wpro -
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wa dzo nych. Do dat ko wą ko rzy ścią z ta kie go po dej ścia jest roz wój pod wy ższo nej

świa do mo ści na te mat bez pie czeń stwa u pra cu ją cych, a na wet bu do wa pro gra -

mu kształ to wa nia u nich kul tu ry bez pie czeń stwa. Mo żli we jest to przez wpro wa -

dza nie zmian w pro ce sach pra cy, wy po sa że niu oraz spo so bach wy ko ny wa nia

za dań, po prze dzo ne, jak już wspo mnie li śmy oce ną ich sku tecz no ści, rów nież

pod ką tem nie stwa rza nia do dat ko wych za gro żeń. Po nad to, w ra mach dba nia

o zdro wie pra cow ni ków, ko rzyst ne by ło by za chę ca nie ich do ak tyw no ści fi zycz -

nej, któ ra do sko na li ła by ich spraw ność oraz sa mo po czu cie.

5.7 In for mo wa nie pra cow ni ków

Po prze pro wa dze niu peł nej oce ny ry zy ka za wo do we go oraz za pla no wa niu

i wpro wa dze niu dzia łań eli mi nu ją cych lub zmniej sza ją cych ry zy ko za wo do we, na -

le ży po in for mo wać o tym pra cow ni ków. Zgod nie z za sa da mi pra cow ni cy po win -

ni po siąść wie dzę na te mat ist nie ją cych w śro do wi sku pra cy za gro żeń oraz

środ ków ochro ny przed ni mi. Spo sób po in for mo wa nia jest do wol ny. Jed nak, zgod -

nie z za pi sa mi roz po rzą dze nia [2] w spra wie szko leń w dzie dzi nie bhp, to in struk -

taż sta no wi sko wy po wi nien za pew nić uczest ni kom szko le nia za po zna nie się

z czyn ni ka mi śro do wi ska pra cy wy stę pu ją cy mi na ich sta no wi skach pra cy i ry zy -

kiem za wo do wym zwią za nym z wy ko ny wa ną pra cą, spo so ba mi ochro ny przed za -

gro że nia mi, ja kie mo gą po wo do wać te czyn ni ki, oraz me to da mi bez piecz ne go

wy ko ny wa nia pra cy na tych sta no wi skach.

5.8 Do ku men to wa nie oce ny ry zy ka za wo do we go

Po no we li za cji roz po rzą dze nia [2], za war te zo sta ły w nim kon kret ne wy ma ga -

nia do ty czą ce do ku men to wa nia pro ce su oce ny ry zy ka za wo do we go.

Zgod nie z ni mi, do ku ment po twier dza ją cy do ko na nie oce ny ry zy ka za wo do -

we go po wi nien uwzględ niać:

1. Opis oce nia ne go sta no wi ska pra cy, w tym wy szcze gól nie nie:

a) sto so wa nych ma szyn,

b) wy ko ny wa nych za dań,

c) wy stę pu ją cych na sta no wi sku pra cy nie bez piecz nych, szko dli wych i ucią -

żli wych czyn ni ków śro do wi ska pra cy,

d) sto so wa nych środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej,

e) osób pra cu ją cych na tym sta no wi sku.
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2. Wy ni ki prze pro wa dzo nej oce ny dla ka żde go z czyn ni ków śro do wi ska pra cy

oraz nie zbęd ne środ ki pro fi lak tycz ne.

3. Da tę prze pro wa dzo nej oce ny oraz oso by do ko nu ją ce oce ny. Da ta jest szcze -

gól nie istot na przy po now nej oce nie ry zy ka za wo do we go, je śli na sta no wi sku za -

szły zmia ny np. w wy po sa że niu, or ga ni za cji pra cy, sto so wa nych me to dach pra cy.

Przy kład

Do ku ment oce ny ry zy ka za wo do we go mógł by za wie rać na stę pu ją ce in for ma cje:

Na zwa za kła du pra cy: ....................................................................................

Na zwa sta no wi ska pra cy: ...............................................................................

Cha rak te ry sty ka wy ko ny wa nych prac (w tym: wy szcze gól nie nie za dań; opis

wy ko ny wa nych za dań wraz ze spo so bem ich wy ko ny wa nia; wy ko rzy sty wa ne ma -

szy ny, urzą dze nia, na rzę dzia, sub stan cje; znaj du ją ce się na sta no wi sku pra cy lub

w je go oto cze niu in ne ma szy ny i urzą dze nia, do tych czas sto so wa ne środ ki ochro -

ny zbio ro wej i in dy wi du al nej): ………………………………………………………

...........................................................................................................................

Oso by pra cu ją ce na sta no wi sku pra cy (do ku ment oce ny ry zy ka za wo do we go

na le ży zin dy wi du ali zo wać, szcze gól nie wi docz ne jest to w przy pad ku oce ny ręcz -

nych prac trans por to wych, gdzie pod uwa gę bie rze się m.in. wiek i stan zdro wia

– da ne, któ rych nie na le ży ujaw niać oso bom, któ rych nie do ty czą):

Cha rak te ry sty ka za gro żeń i oce na ry zy ka za wo do we go (ro dzaj za gro że nia; źró -

dło za gro że nia; in ne do dat ko we wy ma ga nia, któ re wska zu ją prze pi sy szcze gó ło -

we; skut ki ak ty wi za cji za gro że nia – w tym zdro wot ne; po ziom ry zy ka

za wo do we go zwią za ne go z na ra że niem na ka żdy czyn nik ry zy ka; okre śle nie do -

pusz czal no ści ry zy ka wraz z po da niem kry te riów je go wy zna cze nia – na le ży pa -

mię tać o gru pach szcze gól nie chro nio nych, np. ko bie ty w cią ży, mło do cia ni):

...........................................................................................................................

Me to dy ochro ny przed za gro że nia mi (wska za nie środ ków ochron nych w od -

nie sie niu do kon kret nych za gro żeń, przed któ ry mi ma ją chro nić; in for ma cje o spo -

so bach ich sto so wa nia): ......................................................................................

...........................................................................................................................
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Da ta prze pro wa dze nia oce ny ry zy ka za wo do we go:........................................

Da ta po now nej oce ny ry zy ka za wo do we go: nie póź niej niż............................

Da ta po in for mo wa nia o ry zy ku za wo do wym:.................................................

Ze spół prze pro wa dza ją cy oce nę ry zy ka za wo do we go:....................................

Oso ba/oso by od po wie dzial ne za nad zo ro wa nie re ali za cji za le ceń: ..................

6. Pod su mo wa nie

W ni niej szej bro szu rze omó wio no naj wa żniej sze za gad nie nia zwią za ne z oce ną

ry zy ka za wo do we go. Bez piecz ne i do brze funk cjo nu ją ce przed się bior stwo mo żna

zbu do wać na ba zie pra wi dło wo prze pro wa dzo nej oce ny ry zy ka za wo do we go oraz

sku tecz nych środ ków pro fi lak tycz nych zmniej sza ją cych po ziom ry zy ka. Umo żli wia

to do kład na ana li za ry zy ka, szcze gól nie na eta pie ze bra nia ak tu al nych i peł nych

in for ma cji oraz iden ty fi ka cji wszyst kich za gro żeń. Pra wi dło we wska za nie ob sza -

rów, któ re mo gą być nie bez piecz ne dla zdro wia pra cow ni ka oraz nie ko rzyst ne fi -

nan so wo dla pra co daw cy, jest szcze gól nie wa żne, po nie waż ich kon tro la prze ło ży

się bez po śred nio na ko rzy ści fi nan so we i mo żli wo ści pro duk cyj ne przed się bior -

stwa. Kon tro la – po le ga ją ca na za pla no wa niu i wdro że niu od po wied nio do bra -

nych środ ków eli mi nu ją cych lub ogra ni cza ją cych ry zy ko za wo do we.

Jed nak, na ka żdym eta pie pro wa dze nia fir my, jed no ra zo we dzia ła nie spraw -

dza się w da nej chwi li. Wa run ki funk cjo no wa nia, w tym przy pad ku wy ko ny wa nia

pra cy, zmie nia ją się dy na micz nie. Przy czy n ta kie go sta nu rze czy mo że być wie le

np. wpro wa dza nie no wych ma szyn, za stę po wa nie do tych czas sto so wa nych sub -

stan cji (ma te ria łów) in ny mi, wdra ża nie no wych tech no lo gii, or ga ni za cji pra cy i me -

tod pra cy. Wszyst kie te dzia ła nia wy ma ga ją okre so wej kon tro li ukie run ko wa nej

na nie ge ne ro wa nie no wych za gro żeń. Ta kie okre so we pro wa dze nie oce ny ry zy ka

za wo do we go, sta no wią ce ele ment funk cjo no wa nia or ga ni za cji, za pew ni po żą da -

ne re zul ta ty na przy szłość.
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7. Ma te ria ły źró dło we

1. Usta wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy (Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94

ze zm.) stan praw ny na dzień 18 stycz nia 2009 r.

2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 26 wrze śnia 1997 r.

w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (Dz.

U. 03.169.1650 ze zm.).

3. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 1 grud nia 2004 r. w spra wie sub stan -

cji, pre pa ra tów, czyn ni ków lub pro ce sów tech no lo gicz nych o dzia ła niu ra ko -

twór czym lub mu ta gen nym w śro do wi sku pra cy (Dz. U. nr 280, poz. 2771 ze

zm.).

4. PN -N -18002: 2000 Sys te my za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy.

Ogól ne wy tycz ne do oce ny ry zy ka za wo do we go.

5. Dy rek ty wa Ra dy Wspól not Eu ro pej skich nr 89/391/EWG z dnia 12 czerw -

ca 1989 r. o wpro wa dze niu środ ków w ce lu zwięk sze nia bez pie czeń stwa i po -

pra wy zdro wia pra cow ni ków pod czas pra cy.

6. Ry zy ko za wo do we. Me to dycz ne pod sta wy oce ny. Pod red. W. Za wie ski, CIOP -

-PIB War sza wa 2007.

7. Mir ski Z. Kształ to wa nie wnętrz pro duk cyj nych. Wy daw nic two Ar ka dy War sza -

wa 1986.

8. www.pwn.pl (słow nik ję zy ka pol skie go) – stan na dzień 15 ma ja 2009 r.
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