
Nauczymy, podpowiemy...

Prze pro wa dza nie oce ny ry zy ka po zwo li kon tro lo -
wać wa run ki pra cy w Two im przed się bior stwie. Do -
ty czy to szcze gól nie nie du żych firm, w któ rych nie
za trud nia się wy spe cja li zo wa nych służb bhp.

Ma łe fir my są ad re sa tem ogól no eu ro pej skiej
kam pa nii na rzecz upo wszech nia nia  oce ny ry zy ka
za wo do we go. Dla Cie bie ozna cza to moż li wość ko -
rzy sta nia z no wych, przy ja znych ma te ria łów na te -
mat oce ny ry zy ka przy go to wa nych przez Pań stwo-
wą In spek cję Pra cy, Cen tral ny In sty tut Ochro ny
Pra cy – Pań stwo wy In sty tut Ba daw czy i Eu ro pej ską
Agen cję Bez pie czeń stwa i Zdro wia w Pra cy. Ma te -
ria ły te są opu bli ko wa ne na stro nie in ter ne to wej
Pań stwo wej In spek cji Pra cy

www.pip.gov.pl

Po nad to w każ dym okrę go wym in spek to ra cie
pra cy cze ka ją na Cie bie z po mo cą in spek to rzy 
pra cy -eks per ci w za kre sie oce ny ry zy ka.

w małych przedsiębiorstwach
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Dlaczego niezbędna jest ocena ryzyka zawodowego?

Co to jest ryzyko
zawodowe?

Ry zy ko za wo do we to 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, któ re mo gą po wo do wać stra ty,
a w szcze gól no ści wy stą pie nie 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 w miej scu pra cy lub spo so bu
wy ko ny wa nia pra cy.

Oce na ry zy ka za wo do we go to waż ny me cha -
nizm słu żą cy bez pie czeń stwu. Co to zna czy, że do -
ko na no oce ny ry zy ka za wo do we go?

� roz po zna no za gro że nia wy stę pu ją ce na sta -
no wi skach pra cy,

� przy go to wa no oce nę ja kie mo gą być kon se -
kwen cje zwią za nych z ni mi nie bez piecz nych
zda rzeń dla bez pie czeń stwa i zdro wia pra -
cow ni ków,

� oce nio no praw do po do bień stwo wy stą pie nia
tych zda rzeń.

Oce na ry zy ka za wo do we go to tak że okre śle nie
i re ali za cja dzia łań ma ją cych na ce lu prze ciw dzia ła -
nie za gro że niom.
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Warunki pracy – 
to bardzo ważne...

Oce na ry zy ka za wo do we go to nie wy mysł biu ro -
kra tów i nie tyl ko for mal ny wy móg eg ze kwo wa ny
pod czas kon tro li. Jej ce lo wość i nie zwy kłą przy dat -
ność po twier dza ją dłu go let nie do świad cze nia
państw człon kow skich Unii Eu ro pej skiej, w któ rych
obo wią zu je już od bli sko 20 lat. Prak ty ka tych
państw do wio dła ist nie nia bez po śred nie go związ -
ku mię dzy wy ni ka mi oce ny ry zy ka, a pa nu ją cy mi
w przed się bior stwach wa run ka mi pra cy. Po twier -
dzi ła tak że, że za an ga żo wa nie pra co daw ców
w oce nę ry zy ka pro wa dzi do po wsta nia w przed -
się bior stwie spraw nie dzia ła ją ce go sys te mu bez -
pie czeń stwa.

Zachęcamy 
do odwiedzenia naszej strony 

w internecie

www.pip.gov.pl

Za kład ka „Oce nary zy ka za wo -
do we go”. 

Tam wła śnie uzy skasz do stęp
dono wych, ła twych dowy ko rzy -
sta nia ma te ria łów, wtym prak -
tycz nych przy kła dów.

Oce na ry zy ka 
jest nie zbęd na

do stwo rze nia w fir mie 
bez piecz nych wa run ków pra cy.



5 Za pisz wy ni ki Two jej oce ny uwzględ nia jąc
m.in. in for ma cje o: ro dza jach sta no wisk pra -
cy, sto so wa nych na nich ma szy nach i na -

rzę dziach, za da niach wy ko ny wa nych przez pra -
cow ni ków, wy stę pu ją cych na sta no wi skach pra cy
czyn ni kach nie bez piecz nych i za gro że niach, osza -
co wa nym dla każ de go z nich po zio mie ry zy ka, pla -
no wa nych dzia ła niach za po bie gaw czych i har mo-
no gra mie ich re ali za cji. Uzy ska nymi in for ma cjami
po dziel się z za in te re so wa ny mi pra cow ni ka mi.

Je śli w Two jej fir mie zmie ni ły się wa run ki pra cy (np.
po ja wi ły się no we ma szy ny lub tech no lo gie) – na le -
ży po wtó rzyć ca łą pro ce du rę na tych sta no wi skach
pra cy, któ rych to do ty czy.

Wystarczy pięć kroków
Oce nę ry zy ka, wbrew obiegowym opiniom, można przeprowadzić w prosty spo -
sób. Okre śle nie za gro żeń i oce na zwią za ne go z ni mi ry zy ka po win ny opie rać
się na za sa dach zdro we go roz sąd ku. Mo żesz zro bić to sam. Mo gą w tym po -
móc kom pe tent ni pra cow ni cy lub eks pert spo za fir my.

ręcz nym prze no sze niem cię ża rów, czyn ni ka mi
bio lo gicz ny mi, pra cą w nie wy god nej po zy cji itd.

3 Osza cuj ry zy ko, na przy kład ko rzy sta jąc
z pro stej me to dy oce ny ry zy ka wg Pol skiej
Nor my PN -N -18002. Ko rzy staj z po da nej ta -

bel ki od dziel nie dla róż nych za gro żeń, dla któ rych
moż na ją za sto so wać. W za leż no ści od te go jak du -
że jest praw do po do bień stwo wy stą pie nia wy pad -
ków i cho rób (ja ko skut ków te go za gro że nia – le wa
ko lum na) i jak po waż ne są na stęp stwa (ura zy, cho -
ro by – gór ny po zio my wiersz) te go za gro że nia –
ry zy ko mo że być MA ŁE, ŚRED NIE (oba uzna wa ne
są za do pusz czal ne) lub DU ŻE (uzna wa ne za nie -
do pusz czal ne i wy ma ga ją ce Two ich nie zwłocz nych
dzia łań). W wa run kach ta kie go ry zy ka pra cow ni cy
pra co wać nie mo gą! Za sta nów się, czy do tych czas
po dej mo wa ne dzia ła nia ogra ni cza ją ce ry zy ko są
wy star cza ją ce.

4 Określ dzia ła nia za po bie gaw cze za -
czy na jąc od tych za gro żeń, któ rych ry zy ko
wy stą pie nia jest naj więk sze. Po stę puj zgod -

nie z za sa dą, że moż li wość cał ko wi te go usu nię cia
za gro że nia ma prio ry tet, a za sto so wa nie środ ków
ochro ny in dy wi du al nej jest osta tecz no ścią.

Praw do po do bień stwo 
wy stą pie nia wy pad ków 
(ura zów) i cho rób ja ko 

skut ków za gro żeń 
na sta no wi sku pra cy

jest

�

MA ŁE
gdy ura zy i cho ro by nie po wo du ją dłu go -
trwa łych do le gli wo ści i ab sen cji w pra -
cy (np. bó le gło wy, nie wiel kie stłu cze nia
i zra nie nia, po draż nie nie oczu, nie wiel -
kie za tru cia itp.).

ŚREDNIE
gdy ura zy i cho ro by po wo du ją nie wiel -
kie, ale trwa ją ce dłu żej do le gliwo ści 
i ab sen cję w pra cy (np. zra nie nia, opa -
rzenia II stop nia na ma łej po wierzch ni
cia ła, nie skom pli ko wa ne zła ma nia,
aler gie skórne, za pa le nia ścię gien itp.).

DUŻE
gdy ura zy i cho ro by po wo du ją cięż kie 
i sta łe do le gli wo ści lub śmierć (np. opa rze -
nia III stop nia i II na du żej po wierzch ni cia ła,
am pu ta cje, skom pli ko wa ne zła ma nia, cho -
ro by no wo two ro we, ze spół wi bra cyj ny, trwa -
łe uszko dze nia cia ła, słu chu, ast ma itp.).

MAŁE
gdy wy pad ki (ura zy) i cho ro by
w ogó le nie po win ny wy stą pić
w cią gu ca łe go okre su ak tyw -
no ści za wo do wej pra cow ni ka.

W takiej sytuacji ryzyko jest

MAŁE
i

DOPUSZCZALNE
Sta raj się nie do pu ścić do wzro stu po zio -
mu ry zy ka.

W takiej sytuacji ryzyko jest

MAŁE
i

DOPUSZCZALNE
Sta raj się nie do pu ścić do wzro stu 
po zio mu ry zy ka.

W takiej sytuacji ryzyko jest

ŚREDNIE
ale

DOPUSZCZALNE
Dobry czas na działania zaradcze. Staraj się
obniżyć ryzyko.

ŚREDNIE
gdy wy pad ki (ura zy) i cho ro by
mo gą wy stą pić, ale nie czę -
ściej niż kil ka krot nie w cią gu
okre su ak tyw no ści za wo do wej
pra cow ni ka.

W takiej sytuacji ryzyko jest

MAŁE
i

DOPUSZCZALNE
Sta raj się nie do pu ścić do wzro stu po zio -
mu ry zy ka.

W takiej sytuacji ryzyko jest

ŚREDNIE
ale

DOPUSZCZALNE
Do bry czas na dzia ła nia za rad cze.
Sta raj się ob ni żyć ry zy ko.

W takiej sytuacji ryzyko jest

DUŻE 
i

NIEDOPUSZCZALNE
Prze rwać pra cę! Bez względ nie ko niecz ne
na tych mia sto we dzia ła nia za rad cze!

DU ŻE
gdy wy pad ki (ura zy) i cho ro by
mo gą wy stą pić wie lo krot nie
w cią gu okre su ak tyw no ści za -
wo do wej pra cow ni ka.

W takiej sytuacji ryzyko jest

ŚREDNIE
ale

DOPUSZCZALNE 
Do bry czas na dzia ła nia za rad cze. Sta -
raj się ob ni żyć ry zy ko.

W takiej sytuacji ryzyko jest

DUŻE
i

NIEDOPUSZCZALNE
Prze rwać pra cę! Bez względ nie ko -
niecz ne na tych mia sto we dzia ła nia za -
rad cze!

W takiej sytuacji ryzyko jest

DUŻE
i

NIEDOPUSZCZALNE
Prze rwać pra cę! Bez względ nie ko niecz ne
na tych mia sto we dzia ła nia za rad cze!

Jak poważne mogą być następstwa (urazy, choroby) zagrożeń? 
Możliwe skutki występujących zagrożeń są �

1Zbierz in for ma cje przy dat ne do prze -
pro wa dze nia oce ny. Ja kie są w Two jej fir -
mie sta no wi ska pra cy? Ja kie wy ko rzy stu je

się ma szy ny, na rzę dzia (po znaj ich in struk cje ob -
słu gi i da ne tech nicz ne)? Ja kie ma te ria ły? Ja kie
czyn no ści wy ko nu ją Twoi pra cow ni cy? Ja kie czyn -
ni ki nie bez piecz ne, szko dli we lub uciąż li we wy stę -
pu ją na sta no wi skach pra cy? Ja kie sto so wa ne są
na nich środ ki ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej?
Ja kie są wy ni ki po mia rów czyn ni ków szko dli wych,
je sli by ły prze pro wa dza ne? Co wy ni ka z do tych cza -
so wej do ku men ta cji do ty czą cej wy pad ków przy
pra cy, je że li do ta kich do szło? 
Ko niecz ne jest rów nież po zna nie opi nii i uwag Two -
ich pra cow ni ków na te mat sta no wisk pra cy, na któ -
rych pra cu ją. Któż zna je le piej?

2 Określ dla każ de go sta no wi ska
pra cy, ja kie wy stę pu ją na nim za -
gro że nia. Czy na kon kret nym sta no wi sku

pra cy ma my do czy nie nia z np: nie rów ny mi lub
śli ski mi po wierzch nia mi, ru cho my mi czę ścia mi
ma szyn, ostry mi kra wę dzia mi, go rą cy mi lub zim -
ny mi po wierzch nia mi, pra cą na wy so ko ści, sub -
stan cja mi che micz ny mi, ha ła sem, nie pra wi dło -
wym oświe tle niem, drga nia mi me cha nicz ny mi,

KODEKS PRACY
Dział dziesiąty. Rozdział VI

Profilaktyczna ochrona zdrowia 
Art. 226(173)

Pracodawca:
1) oce nia i do ku men tu je ry zy ko za wo do -

we zwią za ne z wy ko ny wa ną pra cą
oraz sto su je nie zbęd ne środ ki pro fi -
lak tycz ne zmniej sza ją ce ry zy ko,

2) in for mu je 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.

Podstawa prawna
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Dlaczegoniezbędna jest ocenaryzyka zawodowego?

Co to jest ryzyko
zawodowe?

Ry zy ko za wo do we to praw do po do bień stwo wy -
stą pie nia nie po żą da nych zda rzeń zwią za nych zwy -
ko ny wa ną pra cą, któ re mo gą po wo do wać stra ty,
awszcze gól no ści wy stą pie nie upra cow ni ków nie -
ko rzyst nych skut ków zdro wot nych wwy ni ku za gro -
żeń za wo do wych wmiej scu pra cy lub spo so bu
wy ko ny wa nia pra cy.

Oce nary zy ka za wo do we go to waż ny me cha -
nizm słu żą cy bez pie czeń stwu. Co to zna czy, że do -
ko na no oce ny ry zy ka za wo do we go?

�roz po zna no za gro że nia wy stę pu ją ce nasta -
no wi skach pra cy,

�przy go to wa no oce nę ja kie mo gą być kon se -
kwen cje zwią za nych zni mi nie bez piecz nych
zda rzeń dla bez pie czeń stwa izdro wia pra -
cow ni ków,

�oce nio no praw do po do bień stwo wy stą pie nia
tych zda rzeń.

Oce nary zy ka za wo do we go to tak że okre śle nie
ire ali za cja dzia łań ma ją cych nace lu prze ciw dzia ła -
nie za gro że niom.
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Warunki pracy – 
to bardzo ważne...

Oce nary zy ka za wo do we go to nie wy mysł biu ro -
kra tów inie tyl ko for mal ny wy móg eg ze kwo wa ny
pod czas kon tro li. Jej ce lo wość inie zwy kłą przy dat -
ność po twier dza ją dłu go let nie do świad cze nia
państw człon kow skich Unii Eu ro pej skiej, wktó rych
obo wią zu je już odbli sko 20 lat. Prak ty ka tych
państw do wio dła ist nie nia bez po śred nie go związ -
ku mię dzy wy ni ka mi oce ny ry zy ka, a pa nu ją cy mi
wprzed się bior stwach wa run ka mi pra cy. Po twier -
dzi ła tak że, że za an ga żo wa nie pra co daw ców
woce nę ry zy ka pro wa dzi dopo wsta nia wprzed -
się bior stwie spraw nie dzia ła ją ce go sys te mu bez -
pie czeń stwa.

Zachęcamy 
do odwiedzenia naszej strony 

w internecie

www.pip.gov.pl

Za kład ka „Oce na ry zy ka za wo -
do we go”. 

Tam wła śnie uzy skasz do stęp
do no wych, ła twych do wy ko rzy -
sta nia ma te ria łów, w tym prak -
tycz nych przy kła dów.

Oce nary zy ka 
jest nie zbęd na

do stwo rze nia w fir mie 
bez piecz nych wa run ków pra cy.




