
C. Ocena ryzyka zawodowego 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości: 

W procesie szacowania ryzyka zawodowego nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim 

zaniżania szacunku przewidywanych skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia 

niebezpiecznego. Stwierdzano również szacowanie ryzyka na podstawie nieaktualnych wyników 

pomiarów czynników szkodliwych, występujących na stanowiskach pracy, zaniżanie wartości ryzyka 

przy przekroczeniach stężeń i natężeń czynników szkodliwych, a także nieoszacowanie ryzyka 

zawodowego dla każdego zagrożenia występującego na stanowisku pracy, co powodowało zaniżanie 

wartości ryzyka (ujawniono przypadki szacowania „uśrednionego” ryzyka dla stanowiska pracy). 

Błędne oszacowanie ryzyka zawodowego generowało kolejne nieprawidłowości. Przede 

wszystkim nie pozwalało na prawidłowe wyznaczenie jego dopuszczalności oraz określenie działań 

profilaktycznych, jakie winny być podjęte. Należy zaznaczyć, że w zakładach, w których zaplanowano 

działania korygujące lub zapobiegawcze, wystąpiły przypadki niezrealizowania ustalonych zamierzeń 

oraz nieprzeprowadzenia ponownej oceny ryzyka zawodowego po wykonaniu zaplanowanych działań, 

w celu sprawdzenia ich skuteczności. 

Ponadto stwierdzono niedokonywanie oceny ryzyka zawodowego po: utworzeniu nowych 

stanowisk pracy, wprowadzeniu zmian technologicznych lub organizacyjnych na stanowiskach pracy, 

a także po zmianie wymagań odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy oraz po zmianie 

stosowanych środków ochronnych. 

 Tłumacząc powyższe nieprawidłowości, pracodawcy wskazują na: 

brak popularnych i łatwo dostępnych poradników przedstawiających proste metody oceny ryzyka 

zawodowego; 

brak dostatecznej liczby kompetentnych osób, do których można się zwrócić z wątpliwościami dot. 

problematyki oceny ryzyka zawodowego, 

wysokie koszty szkolenia pracowników w zakresie oceny ryzyka zawodowego, prowadzonego przez 

jednostki szkoleniowe. 

Inspektorzy pracy wskazują na następujące problemy: 

niedostrzeganie przez pracodawców podstawowego celu oceny ryzyka zawodowego, jakim jest 

stała poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, 

chęć wykazania przez pracodawców organom kontroli warunków pracy, że poziom ryzyka 

występującego na stanowiskach pracy w ich zakładach jest mały lub bardzo mały i nie zachodzi 

potrzeba podejmowania działań dla poprawy poziomu bezpieczeństwa, 

przeprowadzanie oceny ryzyka przez osoby (często jedną) bez dostatecznej wiedzy o zagrożeniach 

występujących na stanowiskach pracy, 

nierzetelne przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego przez ekspertów spoza zakładu pracy, 

wykorzystywanie do oceny ryzyka zawodowego i jego dokumentowania rozpowszechnionych 

„wzorów”, które nie zawsze mogą być zastosowane w danym zakładzie pracy z uwagi na specyfikę i 

zagrożenia występujące na stanowiskach pracy, 

• dane statystyczne dotyczące kontroli oceny ryzyka zawodowego 

zawiera załącznik nr 16. 

* * * 

Z rozpoznania Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w latach 1997-2002 działania związane z 

wdrażaniem systemu zarządzania podjęte zostały w 231 przedsiębiorstwach. Wdrażanie systemu ma 

miejsce w 205 z nich. 

Certyfikaty wdrożonych systemów bhp uzyskało dotychczas 69 przedsiębiorstw. Zostały one 

wydane przez 18 instytucji krajowych i zagranicznych. 



Przeprowadzone rozpoznanie wskazuje, że w 2002 r. w porównaniu do roku 2001 wzrosła o 58 

liczba przedsiębiorstw, w których podjęto prace związane z wdrażaniem systemu bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz prowadzono działania w celu doskonalenia tego systemu. O 27 wzrosła liczba 

przedsiębiorstw, które uzyskały certyfikat wdrożonego systemu zarządzania bhp. 

W związku z wejściem w życie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i 

chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, należy oczekiwać, że 

liczba przedsiębiorstw zainteresowanych wdrażaniem systemowego zarządzania bezpieczeństwem i 

higieną pracy będzie systematycznie wzrastać. 

Jeżeli chodzi o wywiązywanie się pracodawców z obowiązku oceny ryzyka zawodowego, to 

w 2002 r. różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 51% skontrolowanych zakładów (w 2001 r. 

w 46%). Nieprawidłowości najczęściej stwierdzano u pracodawców zatrudniających do 

10 pracowników, którzy z reguły ocenę tę przeprowadzali samodzielnie. 

  

Doświadczenia inspektorów pracy wskazują, że niezbędne jest większe zaangażowanie 

organizacji pracodawców i związków zawodowych w promowanie systemów zarządzania bhp i 

upowszechnianie przez te organizacje wśród swoich członków informacji o przedsiębiorstwach, które 

wdrożyły system zarządzania bhp oraz uzyskały w jego wyniku wymierne efekty w poprawie stanu 

bezpieczeństwa i warunków pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy będzie w dalszym ciągu promować systemowe zarządzanie 

bezpieczeństwem i higieną pracy i udzielać przedsiębiorstwom praktycznej pomocy w ich wdrażaniu. 

Działania promocyjne prowadzić będziemy w ścisłej współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony 

Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym. 

Konieczne jest w szczególności szerokie upowszechnianie prostych metod oceny ryzyka 

zawodowego w formie broszur (ulotek) lub na stronach internetowych. Powinno to odbywać się w 

ramach prewencji wypadkowej wskazanej w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Działania te powinny być 

prowadzone we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Państwowa Inspekcja Pracy podjęła w 2002 r. działania związane z upowszechnieniem jednej z 

prostych metod oceny ryzyka zawodowego znanej pod nazwą „Ocena ryzyka zawodowego w pięciu 

krokach”. W tym celu została opracowana broszura zawierająca praktyczne wskazówki dokonania 

takiej oceny. Przekazano ją pracodawcom uczestniczącym w programie promocyjnym „Przestrzeganie 

prawa pracy w małych zakładach” (świadectwo PIP). Tekst broszury został zamieszczony na stronie 

internetowej Głównego Inspektoratu Pracywww.pip.gov.pl. 

 


