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1. WSTĘP

Ry zy ko za wo do we to mo żli wość utra ty ży cia lub do zna nia przez pra -
cow ni ka uszczerb ku na zdro wiu w cza sie wy ko ny wa nia za dań na sta no -
wi sku pra cy. Do cho dzi do te go wsku tek pro ce sów i zda rzeń nie po żą da -
nych, któ re mo gą się na tym sta no wi sku po ja wić. Zda rze nia nie po żą da ne
zwią za ne z wy ko ny wa ną pra cą (np. upa dek z wy so ko ści, po ra że nie prą -
dem elek trycz nym, ze tknię cie się z go rą cy mi lub zim ny mi po wierzch nia mi
itd.) mo gą spo wo do wać u pra cow ni ków 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
w spo so bie jej wy ko ny wa nia.

Oce nę ry zy ka za wo do we go na le ży ro zu mieć, ja ko szcze gó ło we spraw -
dze nie i oce nie nie, co w miej scu pra cy mo że za szko dzić lub wy rzą dzić
krzyw dę pra cow ni kom. Dzię ki ta kiej oce nie pracodawca spraw dzi, czy za -
sto so wał wy star cza ją ce środ ki ogra ni cza ją ce lub eli mi nu ją ce za gro że nia
oraz czy okre ślił, co trze ba jesz cze zro bić, aby do te go do pro wa dzić.

Dzię ki prze pro wa dzo nej oce nie ry zy ka za wo do we go, pra co daw ca bę -
dzie mógł zmi ni ma li zo wać za gro że nia w miej scu pra cy. Ten spo sób dzia ła -
nia słu ży ochro nie ludz kie go zdro wia i ży cia oraz oszczę dza pra cow ni kom
i pra co daw com stre su, strat fi nan so wych i in nych kło po tów zwią za nych
z ewen tu al ny mi wy pad ka mi przy pra cy i cho ro ba mi za wo do wy mi. 

Zdro wie i ży cie ludz kie to war to ści bez cen ne. Stra ty fi nan so we, ob cią -
ża ją ce pra co daw cę mo żna ob li czyć. Je śli doj dzie do wy pad ku przy pra cy
ob cią żą go kosz ty utra co ne go cza su pra cy, za stępstw, za kłó ceń w funk -
cjo no wa niu przed się bior stwa, strat ma te rial nych, na praw, świad czeń, po -
mo cy me dycz nej itp.

Do dat ko wo ma to wpływ na kon dy cję przed się bior stwa. Wy pad ki
przy pra cy i cho ro by za wo do we wpły wa ją bo wiem na nią bar dzo ne ga -
tyw nie. Są przy czy ną zmniej sze nia wy daj no ści pra cy i pro duk cji. Mo gą
do pro wa dzić do zwięk sze nia wy so ko ści skład ki na ubez pie cze nie wy pad -
ko we i do po ja wie nia się kosz tów po stę po wań są do wych.

Pro wa dze nie oce ny ry zy ka ozna cza za tem dla przed się bior stwa ko rzy -
ści eko no micz ne, i wpły wa na lep sze sa mo po czu cie pra cow ni ków oraz
na at mos fe rę w pra cy. 
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Jak po moc na jest prak ty ka i do świad cze nie ży cio we?

Ka żdy z nas nie raz ko rzy stał z efek tów oce ny ry zy ka, a na wet sam ją
prze pro wa dzał np. w swo im do mu. Ogra ni czał lub eli mi no wał nie bez pie -
czeń stwa i za gro że nia. 

Przy kła dy: 
W miesz ka niach mon tu je się gniazd ka elek trycz ne bez piecz ne dla dzie -

ci z za my ka ną klap ką lub z prze sło ną otwo rów. Ga zow nik, co ro ku spraw -
dza szczel ność prze wo dów ga zo wych oraz dro żność i spraw ność prze -
wo dów wen ty la cyj nych. Cza sem do ra dza zmia nę pie cy ka ga zo we go
na bez piecz niej szy np. sa mo wy łą cza ją cy się w przy pad ku uwal nia nia się
spa lin. Wy stę pu ją ce w tych przy pad kach za gro że nia stwa rza ją du że ry zy -
ko utra ty zdro wia, na wet ży cia.

Ta blet ki le ków pro du ko wa ne są w ró żnych ko lo rach, wiel ko ściach
i kształ tach. Dzię ki te mu oso ba przyj mu ją ca ró żne le ki nie po my li się w ich
daw ko wa niu, np. nie we źmie dwóch ta kich sa mych ta ble tek, je śli te go nie
zle cił le karz. Ry zy ko by ło by nie do pusz czal ne.

Nie prze cho wu je się w jed nym miej scu przy praw czy in nych pro duk -
tów żyw no ścio wych ra zem z przy dat ny mi w do mu ar ty ku ła mi che mii go -
spo dar czej. Nikt prze cież nie chce ry zy ko wać za tru cia.

W oba wie przed ura zem wy ko rzy stu je się w ła zien kach np. w wan nie
lub na ze wnątrz, ele men ty an ty po śli zgo we. Jest to szcze gól nie wa żne
w przy pad ku lu dzi star szych.

Ka żdy z nas mógł by po dać wie le przy kła dów, świad czą cych o tym, że
po tra fi my okre ślać za gro że nia i oce niać zwią za ne z ni mi ry zy ko oraz po -
dej mo wać dzia ła nia, któ re ma ją nas chro nić przed po ten cjal nym nie szczę -
ściem.

Wy star czy prze nieść ta ki sa m spo sób dzia ła nia na grunt pra cy za wo -
do wej – dla do bra za rów no pra cow ni ków jak i pra co daw ców.

Pod sta wo we po ję cia na przy kła dzie jaz dy sa mo cho dem

Po ziom oce nia ne go ry zy ka za le ży od: 
– praw do po do bień stwa wy stą pie nia nie po żą da ne go zda rze nia np.

wy pad ku sa mo cho do we go. 
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– kon se kwen cji te go zda rze nia (np. uszko dze nia sa mo cho du lub
ura zu użytkownika).

Praw do po do bień stwo – wska zu je, jak czę sto w usta lo nym okre sie
cza su np. ile ra zy w ro ku mo że dojść do wy stą pie nia nie bez piecz ne go,
nie po żą da ne go zda rze nia. 

Przy kład – jak czę sto w cią gu ro ku sa mo chód mo że uczest ni czyć w wy -
pad ku? Czy jest to praw do po dob ne, mo żli we czy ma ło praw do po dob ne?

Kon se kwen cje zda rze nia – to mo żli we je go na stęp stwa. 
Przy kład – ko li zja z udzia łem szyb ko po ru sza ją ce go się sa mo cho du

pra wie za wsze po cią ga za so bą je go po wa żne uszko dze nia i ura zy lub
śmierć osób bio rą cych udział w ta kim wy pad ku.

Za gro że nie – to obiekt, efekt fi zycz ny lub wa run ki mo gą ce po ten cjal -
nie do pro wa dzić do uszko dzeń i ob ra żeń cia ła kie row cy, pa sa że rów, in -
nych użyt kow ni ków dro gi oraz do uszko dzeń sa mo cho du.

W przy pad ku pro wa dze nia sa mo cho du mo żna zi den ty fi ko wać na stę -
pu ją ce za gro że nia:

– oso by prze cho dzą ce lub prze bie ga ją cy przez dro gę,
– in ni użyt kow ni cy dro gi zmie nia ją cy na gle pas jaz dy,
– sa mo cho dy z przo du, któ re mo gą na gle za ha mo wać,
– sa mo cho dy z ty łu, któ re mo gą przy śpie szyć lub prze je chać na czer -

wo nym świe tle,
– nie spraw ność sa mo cho du,
– brud ne szy by i lu ster ka,
– nie dy spo zy cja kie row cy: zmę cze nie, wpływ al ko ho lu lub le ków,
– trud ne uwa run ko wa nia at mos fe rycz ne.

Dzia ła nia pro fi lak tycz ne. 
Ogra ni cze nie ry zy ka wy pad ku sa mo cho do we go

Nikt nie chce po le gać je dy nie na szczę ściu, aby chro nić się przed wy -
pad kiem dro go wym. Kie row ca wy ko nu je wie le czyn no ści dla zmniej sze -
nia ry zy ka ta kie go wy pad ku, np.:

– uczest ni czy w kur sach do szka la ją cych,
– za pew nia, że sa mo chód jest w do brym sta nie tech nicz nym. Ma spraw -

ne ha mul ce, bez piecz ne opo ny, a szy by i lu ster ka są czy ste,
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– dba o zdol ność do bez piecz nej jaz dy. Kie row ca jest trzeź wy, nie za -
ży wa le ków, któ re ma ją wpływ na kie ro wa nie po jaz dem, pro wa dzi sa mo -
chód, gdy nie jest zmę czo ny lub śpią cy,

– za pi na pa sy bez pie czeń stwa i spraw dza czy to sa mo zro bi li wszy scy
pa sa że ro wie po jaz du,

– uni ka jaz dy w nie sprzy ja ją cych wa run kach at mos fe rycz nych,
– na dłu ższych dy stan sach, od po czy wa, ro bi prze rwy w tra sie,
– prze strze ga ogra ni czeń pręd ko ści, uni ka nie bez piecz ne go wy prze -

dza nia na trze cie go itp.
Wszyst kie te środ ki, ma ją cha rak ter pre wen cyj ny. Zmniej sza ją ry zy ko

wy pad ku. Prze ciw dzia ła ją ura zom, śmier ci, czy uszko dze niu sa mo cho du.
Za sad ni czo wszel ka dzia łal ność czło wie ka wią że się dla nie go z pew -

nym ry zy kiem – wy stę pu ją za gro że nia, któ rych nie za wsze mo żna unik -
nąć, ale któ rym mo żna prze ciw dzia łać.

Ce lem oce ny ry zy ka jest:
● roz po zna nie za gro żeń na sta no wi sku pra cy oraz osza co wa nie po -

zio mu ry zy ka za wo do we go na tym sta no wi sku,
● do ko na nie od po wied nie go wy bo ru wy po sa że nia sta no wi ska pra cy,

ma te ria łów, tech no lo gii oraz or ga ni za cji pra cy,
● usta le nie dzia łań, zmie rza ją cych do wy eli mi no wa nia lub ogra ni cze -

nia ry zy ka za wo do we go na sta no wi sku pra cy,
● za pew nie nie cią głej po pra wy bez pie czeń stwa pra cy,
● za po zna nie pra cow ni ków z za gro że nia mi i ry zy kiem zwią za nym z wy -

ko ny wa ną pra cą.
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Pod su mo wa nie:
Oce na ry zy ka za wo do we go od gry wa istot ną ro lę w pro ce sie nad -

zo ro wa nia sta nu bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. Jest też źró dłem
in for ma cji o ist nie ją cych za gro że niach i sto so wa nych środ kach pro -
fi lak tycz nych na sta no wi skach pra cy. In for ma cje te umo żli wia ją pra -
co daw cy po dej mo wa nie de cy zji, do ty czą cych dal szych dzia łań
na rzecz zmniej sza nia praw do po do bieństw wy stą pie nia wy pad ków
przy pra cy.



2. ETAP I INFORMACJE NIEZBĘDNE 
DO OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

Do prze pro wa dze nia oce ny ry zy ka za wo do we go nie zbęd ne są tzw. in -
for ma cje for mal ne uzy ska ne od pra cow ni ka. Są to: 

– ak tu al ne ba da nia le kar skie, do pusz cza ją ce pra cow ni ka do pra cy, 
– szko le nia z za kre su bhp,
– do dat ko we upraw nie nia np. ope ra to ra wóz ka z na pę dem sil ni ko wym,

elek try ka urzą dzeń elek tro ener ge tycz nych, kie row cy itd., in struk cje bhp
na sta no wi sku pra cy.

Do prze pro wa dze nia oce ny ry zy ka za wo do we go nie zbęd ne są ta kże
in for ma cje do ty czą ce:

– cha rak te ry sty ki sta no wi ska pra cy – ja kie za da nia i czyn no ści wy -
ko nu je pra cow nik sta le, okre so wo, spo ra dycz nie, w ja ki spo sób, miej sce
pra cy np. ha la ob rób ki me cha nicz nej me ta li, ca ły te ren za kła du, po za te -
re nem za kła du,

– wy po sa że nia sta no wi ska w na rzę dzia, ma szy ny i urzą dze nia tech -
nicz ne, sto so wa ne środ ki ochron ne, wy ma ga nia prze pi sów praw nych
i norm, do ty czą cych ana li zo wa ne go sta no wi ska pra cy,

– wy pad ków, cho rób za wo do wych, do któ rych do szło w prze szło ści
i któ re wy wo ła ły: uraz, uszczer bek na zdro wiu, uszko dze nie lub znisz cze -
nie na rzę dzi, ma szyn i urzą dzeń, znisz cze nie ma te ria łu itd.

– ucią żli wo ści pro ce su pra cy – wy mu szo na po zy cja cia ła: le żą ca,
w przy sia dzie, na ko la nach, zmien ne wa run ki śro do wi ska pra cy np. wy so -
ka tem pe ra tu ra, du ża wil got ność. 

– osób pra cu ją cych na ana li zo wa nym sta no wi sku np. ko bie ty w cią -
ży, mło do cia ni, oso by nie peł no spraw ne, pod wy ko naw cy.

Źró dła po zy ski wa nia in for ma cji

● wy ni ki po mia rów czyn ni ków szko dli wych na sta no wi sku pra cy – pra -
co daw ca ma obo wią zek prze pro wa dzać na swój koszt ba da nia i po mia ry
czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia, re je stro wać i prze cho wy wać wy ni ki
tych ba dań i po mia rów oraz udo stęp niać je pra cow ni kom,

7



● in struk cja bez piecz nej ob słu gi sta no wi ska pra cy na rzę dzia, ma szy -
ny, urzą dze nia, Zgod nie z art. 2374 § 2 Ko dek su pra cy pra co daw ca ma
obo wią zek wy da wać szcze gó ło we in struk cje i wska zów ki do ty czą ce bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy na sta no wi sku pra cy,

● do ku men ta cja do ty czą ca wy pad ków przy pra cy lub cho rób za wo -
do wych, je że li ta kie zda rze nia mia ły miej sce,

● kar ty cha rak te ry styk sub stan cji che micz nych,
● do ku men ta cja tech nicz no–ru cho wa ma szyn i urzą dzeń, do star cza -

na przez pro du cen ta i dys try bu to rów (za pi sy do ty czą ce re gu la cji, na praw,
bhp),

● lo ka li za cja sta no wi ska pra cy – pra ce na wy so ko ści, pod zie mią,
na urzą dze niach pły wa ją cych itp.

● prze pi sy praw ne i nor my tech nicz ne,
● ob ser wa cje sta no wi ska pra cy,
● ro zmo wy z pra cow ni ka mi.
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3. ETAP II IDEN TY FI KA CJA ZA GRO ŻEŃ

Za pew nie nie bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy w ka żdej
fir mie po win no być opar te na rze tel nych in for ma cjach o wy stę pu ją cych
za gro że niach i zwią za nym z ni mi ry zy kiem za wo do wym. Wnio ski z oce ny
sta no wią bo wiem pod sta wę do wpro wa dza nia od po wied nich dzia łań pro -
fi lak tycz nych, zmniej sza ją cych skut ki za gro że nia do mi ni mum. 

Przy kład
To karz pod czas skra wa nia ma te ria łu na ra żo ny jest na od pry ski wió -

rów, któ re ude rza ją i ka le czą cia ło. Wy star czy za in sta lo wać od po wied nią
osło nę, aby za po biec ura zom.

Ry zy ko po ja wie nia się strat zdro wia lub ży cia pra cow ni ka na sta no wi -
sku pra cy jest na ogół zwią za ne z mo żli wo ścią wy stą pie nia wie lu ró żnych
nie po żą da nych zda rzeń. Mo gą to być uszko dze nia i awa rie urzą dzeń tech -
nicz nych i bar dzo czę sto, błę dy po peł nia ne przez pra cow ni ka. Przy pro -
wa dze niu oce ny ry zy ka uwzględ nia się tyl ko te nie po żą da ne zda rze nia,
któ re mo gą mieć istot ny wpływ na po ziom ry zy ka. Na roz pa try wa nym sta -
no wi sku pra cy do ko nu je się za tem wy bo ru tych je go ele men tów, w tym
wy ko ny wa nych czyn no ści, w któ rych mo gą wy stą pić zda rze nia nie po żą -
da ne oraz okre śla się przy pusz czal ne zda rze nia i ich skut ki. Ta ka ana li za
sta no wi ska pra cy, koń czą ca się wy bo rem naj bar dziej istot nych ze wzglę -
du na ry zy ko mo żli wych zda rzeń, sta no wi pod sta wo wy etap oce ny ry zy ka
za wo do we go, na zy wa ny iden ty fi ka cją za gro żeń.

Ka żde ze zda rzeń wy ró żnio nych w wy ni ku iden ty fi ka cji za gro żeń mo że
być bez po śred nią przy czy ną utra ty ży cia lub zdro wia przez pra cow ni ka
lub za ini cjo wać se kwen cję na stęp nych zda rzeń i w re zul ta cie pro wa dzić
do wy pad ku.

Przy kład
Pra cow nik za trud nio ny na bu do wie jest na ra żo ny na na stę pu ją ce nie -

po żą da ne zda rze nia:
– upa dek z wy so ko ści na ni ższy po ziom,
– po trą ce nie przez po jazd me cha nicz ny,
– upa dek na tym sa mym po zio mie,
– ude rze nie przez spa da ją cy przed miot,
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– za sy pa nie,
– po ra że nie prą dem elek trycz nym.
Iden ty fi ka cja za gro żeń zo sta ła prze pro wa dzo na po praw nie, je śli nie

zo sta ło po mi nię te żad ne ze zda rzeń nie po żą da nych, któ re mo że mieć
istot ny wpływ na po ziom ry zy ka. Iden ty fi ka cja za gro żeń po win na za tem
obej mo wać roz po zna nie:

– cha rak te ru czyn no ści wy ko ny wa nych przez pra cow ni ka,
– źró deł za gro żeń,
– or ga ni za cji i wa run ków pra cy,
– cech pra cow ni ka, je go wy kształ ce nia i kwa li fi ka cji.

Typ, ro dzaj za gro że nia

1. Upa dek na tym sa mym po zio mie np. po tknię cie się, po śli zgnię cie
itp.

2. Upa dek na ni ższy po ziom np. upa dek z wy so ko ści.
3. Wpad nię cie do za głę bień, ka na łów itp.
4. Ude rze nie, po chwy ce nie przez czyn ni ki ma te rial ne, trans por to we,

me cha nicz ne lub ręcz ne.
5. Zetk nię cie się z bę dą cy mi w ru chu ostry mi na rzę dzia mi ręcz ny mi.
6. Ude rze nie, po chwy ce nie przez ma szy ny, ich czę ści, urzą dze nia,

środ ki trans por tu.
7. Przy gnie ce nie przez czyn nik spa da ją cy, wy sy pu ją cy lub wy le wa ją -

cy, ob lu zo wa ne czę ści ma szyn, na rzę dzie, ma te ria ły, ka mie nie, odłam ki
skał itp.
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Wa żne
Na le ży brać pod uwa gę wszyst kie ne ga tyw ne czyn ni ki, wy stę -

pu ją ce przy ka żdej pra cy, za da niu lub czyn no ści wy ko ny wa nej
na sta no wi sku pra cy.

Do roz po zna nych za gro żeń pro po nu je się sto so wa nie na zew -
nic twa przed sta wio ne go w po ni ższym ze sta wie niu (do wy ko rzy sta -
nia, ta kże przy wy peł nia niu KART OCE NY RY ZY KA – patrz: roz. 5,
roz. 7, roz. 10. A, B, C).



8. Zetk nię cie się czło wie ka z ostry mi, nie ru cho my mi czyn ni ka mi ma te -
rial ny mi.

9. Ude rze nie o nie ru cho me czyn ni ki ma te rial ne.
10. Ska le cze nie o ostre, wy sta ją ce ele men ty np. kra wę dzie, ostrza.
11. Zetk nię cie z go rą cy mi lub zim ny mi po wierzch nia mi.
12. Zetk nię cie się z nie bez piecz ny mi i szko dli wy mi sub stan cja mi che -

micz ny mi np. żrą cy mi, pa rzą cy mi, dra żnią cy mi.
13. In ne go ro dza ju kon takt z czyn ni ka mi nie bez piecz ny mi.
14. Po żar, wy buch.
15. Po ra że nie prą dem elek trycz nym.
16. Zda rze nia zwią za ne z elek trycz no ścią sta tycz ną.
17. Ha łas, drga nia me cha nicz ne.
18. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne, jo ni zu ją ce, ma gne tycz ne.
19. Mi kro or ga ni zmy i ma kro or ga ni zmy oraz wy twa rza ne przez nie pro -

duk ty.
20. Za dzia ła nie sił przy ro dy np. po wódź, ra że nie pio ru nem.
21. Ob cią że nie fi zycz ne dy na micz ne.
22. Ob cią że nie psy chicz ne, in ne wy da rze nia.
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4. ETAP III OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Po ni żej, przed sta wio no prze bieg oce ny ry zy ka za wo do we go, ja ko
ele men tu za rzą dza nia ry zy kiem za wo do wym, we dług Pol skiej Nor my
PN -N -18002 „Sys te my za rzą dza nia bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy”. To
po glą do we przed sta wie nie spo so bu prze pro wa dza nia oce ny ry zy ka i wy -
ni ka ją cych z niej dzia łań o cha rak te rze ko ry gu ją cym i za po bie gaw czym.
Dwa pierw sze ele men ty w le wym, gór nym ro gu ry sun ku, obej mu ją dzia ła -
nia wska za ne w eta pie I i II (ze bra nie in for ma cji i iden ty fi ka cja za gro żeń).
Ko lej ny ele ment, to osza co wa nie ry zy ka za wo do we go.
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A. Sza co wa nie po zio mu ry zy ka zwią za ne go z czyn ni ka mi 
szko dli wy mi dla zdro wia

Sza cow nie ry zy ka dla ta kich czyn ni ków szko dli wych, jak ha łas, py ły,
drga nia, sub stan cje che micz ne, a więc czyn ni ków, któ re są mie rzal ne
i szko dli we dla zdro wia, jest ob ję te oce ną ry zy ka za wo do we go. Do ta kie -
go osza co wa nia, mo żna się po słu żyć za sa da mi sza co wa nia ry zy ka za wo -
do we go w ska li trój stop nio wej w opar ciu o war to ści wiel ko ści cha rak te ry -
zu ją cych da ny czyn nik – patrz ta be la nr 1, na str 14 (ta kie po dej ście
pro po nu je wspo mnia na Pol ska Nor ma PN-N-18002).

B. Wy zna cze nie do pusz czal no ści ry zy ka za wo do we go zwią za ne go
z czyn ni ka mi szko dli wy mi dla zdro wia 

Okre śle nie do pusz czal no ści ry zy ka za wo do we go, to ko lej ny, czwar ty
ele ment (rys. 1). Na le ży za kła dać naj wy ższy po ziom bez pie czeń stwa pra -
cy (za bez pie cze nia przed uszczerb kiem dla zdro wia mu szą być pew ne
i nie bu dzić wąt pli wo ści). O za gro że niu czyn ni ka mi szko dli wy mi de cy du ją
war to ści po mia rów, któ ry mi dys po nu je pra co daw ca. Przyj mu je się, że ry -
zy ko za wo do we jest do pusz czal ne, gdy zmie rzo na war tość NDS/NDN
(naj wy ższe do pusz czal ne stę że nie lub na tę że nie) da ne go czyn ni ka szko -
dli we go nie prze kra cza do pusz czal nej dla nie go war to ści.

C. Szacowanie poziomu ryzyka i wyznaczanie dopuszczalności
ryzyka związanego z czynnikami niebezpiecznymi

Czynnikami niebezpiecznymi są przede wszystkim te, które swoim
oddziaływaniem na pracownika prowadzą do urazu np. ostre narzędzia,
materiały, przedmioty, prąd elektryczny, ruchome części maszyn i urządzeń
technicznych. Zagrożenia związane z czynnikami niebezpiecznymi należy
szacować zgodnie z wybraną i stosowaną metodą.

Powszechnie do szacowania ryzyka wykorzystywane są różne metody,
m.in. Risk Score, PHA, grafu ryzyka, pięciu kroków itd.

W przypadku wybrania często wykorzystywanej metody Risk Score
do szacowania poziomu ryzyka korzysta się z następujących parametrów:
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S – możliwe skutki zdarzenia niepożądanego,
E - ekspozycja na zagrożenie,
P - prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niepożądanego.
Parametrom tym nadaje się wartości liczbowe według poniższych tabel

2, 3 i 4:
Tabela 1.

Tabela 2. Szacowanie skutków zdarzenia - parametr S
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Wa żne
Sza co wa nie ry zy ka w ska li trój stop nio wej dla za gro żeń czyn ni ka -

mi szko dli wy mi, sto su je się do ak tu al nych po mia rów war to ści wiel ko -
ści cha rak te ry zu ją cych na ra że nie. Ry zy ko za wo do we zwią za ne z na -
ra że niem na sub stan cje ra ko twór cze na le ży osza co wać, ja ko du że
(bez wzglę du na wy zna czo ne war to ści wskaź ni ków na ra że nia).

Przebieg oceny ryzyka zawodowego

Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej na podstawie wartości
wielkości charakteryzujących narażenie

Pi > Pmax RYZYKO DUŻE

Pmax ≥ Pi ≥ 0,5 Pmax RYZYKO ŚREDNIE

Pi < 0,5 Pmax RYZYKO MAŁE

Pmax - wartość dopuszczalna wielkości charakteryzujących narażenie np, NDS, NDN  
Pi - wartość zmierzona

Wartość S Szacowane straty Straty ludzkie Straty materialne

100 poważna katastrofa wiele ofiar śmiertelnych > 30 mln zł

40 katastrofa kilka ofiar śmiertelnych 10÷30 mln zł

15 bardzo duża jedna ofiara śmiertelna 0,3÷1 mln zł

7 duża ciężkie uszkodzenie ciała 30÷300 tys. zł

3 średania absencja 3÷30 tys. zł

1 mała udzielenie pierwszej pomocy < 3 tys. zł



Tabela 3. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie – parametr E

Ta be la 4. Sza co wa nie praw do po do bień stwa wy stą pie nia zda rze nia

nie po żą da ne go – pa ra metr P

Po ziom ry zy ka R zwią za ny z roz po zna nym za gro że niem to war tość licz -
bo wa uzy ska na w wy ni ku po mno że nia przez sie bie war to ści licz bo wych
pa ra me trów S, E i P. Po je go ob li cze niu mo żna okre ślić ka te go rię ry zy ka
(to tzw. war to ścio wa nie ry zy ka) wg ta be li 5. Na tej pod sta wie okre śla się
dzia ła nia za po bie gaw cze (pro fi lak tycz ne), je że li po ziom ry zy ka oka że się
du ży lub bar dzo du ży, w za le żno ści od ro dza ju i wiel ko ści za gro żeń na sta -
no wi sku pra cy. Przyj mu je się, że ry zy ko jest na po zio mie do pusz czal nym,
je śli war tość pa ra me tru R jest po ni żej po zio mu du że go i bar dzo du że go.

Tabela 5. Wartościowanie ryzyka R
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Wartość E Opis ekspozycji

10 stała

6 częsta (codzienna)

3 sporadyczna (raz na tydzień)

2 okazyjna (raz w miesiącu)

1 minimalna (kilka razy w roku)

0,5 znikoma (raz w roku)

Wartość P Opis Prawdopodobieństwo

10 bardzo prawdopodobne 0,5

6 całkiem możliwe 0,1

3 praktycznie możliwe 0,01

1 mało prawdopodobne 0,001

0,5 tylko sporadycznie możliwe 0,0001

0,2 możliwe do pomyślenia 0,00001

0,1 teoretycznie możliwe 0,000001

Wartość R Kategoria ryzyka Działania zapobiegawcze

R ≤ 20 akceptowalna wskazana kontrola

20 < R ≤ 70 mała potrzebna kontrola

70 < R ≤ 200 istotna potrzebna poprawa

200 < R ≤ 400 duża potrzebna natychmiastowa poprawa

R > 400 bardzo duża wskazane wstrzymanie pracy



5. PRZYKŁAD OCENY RYZYKA
ZAWODOWEGO NA STANOWISKU
PRACY POMOCNIKA BUDOWLANEGO

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
na stanowisku pomocnika robotnika budowlanego

(z wykorzystaniem metody Risk Score)

1. Ogólna charakterystyka stanowiska pracy
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Stanowisko: pomocnik robotnika budowlanego
okre śle nie ob sza ru
sta no wi ska pra cy,
krót ki opis tech no -
lo gii lub ro dza ju
pro duk cji, ele men ty
wy po sa że nia, ma te -
ria ły, stre fy).

pra ce zwią za ne z po bie ra niem ma te ria łów z ma ga zy nu i do -
star cza nie ich na sta no wi ska ro bo cze, przy go to wy wa nie za pra -
wy tyn karskiej, kle jo wej i po da wa nie jej wia dra mi na wy so kość
wy ko ny wa nych ro bót przy uży ciu wcią gar ki ręcz nej, do ko ny -
wa nie za ła dun ku i roz ła dun ku do star cza nych ma te ria łów bu -
dow la nych, wy ko ny wa nie ozna ko wa nia zna ka mi ostrze gaw -
czy mi bu do wy oraz za bez pie czeń ba rier ka mi, do star cza nie
i za bez pie cza nie prze wo dów elek trycz nych do prac na sta no -
wi ska, gdzie uży wa ne są na rzę dzia zme cha ni zo wa ne

liczba stanowisk o analogicznych
parametrach warunków pracy

1

licz ba za trud nio nych na sta no wi sku pra cy
(sta no wi skach o ana lo gicz nych wa run -
kach pra cy)
a) ogó łem 1 
b) w tym ko biet 0

Wymagania ogólne

Data: ................. tak/nie

szkolenie 
w zakresie bhp

instruktaż ogólny przed dopuszczeniem 
do pracy

tak

instruktaż
stanowiskowy

przed dopuszczeniem 
do pracy – min. 8 godz.

tak

szkolenie okresowe
(pierwsze)

w okresie 12 miesięcy 
od rozpoczęcia pracy

tak

szkolenie okresowe
(nie rzadziej)

co 3 lata tak



2. Ocena ryzyka zawodowego

Przy kład: dla czyn no ści przy go to wy wa nia za pra wy tyn kar skiej oraz kle jo -
wej i po da wa nia jej na sta no wi ska ro bo cze przy po mo cy wcią gar ki ręcz nej:

S = 1, naj bar dziej praw do po dob ne stra ty (ta be la 2) – i ludz kie i ma te -
rial ne mo gą być, co naj wy żej ma łe;
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profilaktyczne
badania lekarskie

wstępne przed dopuszczeniem 
do pracy

tak

okresowe w okresie wykonywania
pracy

tak

uprawnienia wymagany wiek minimum 18 lat tak

dodatkowe
uprawnienia

nie

organizacja pracy instrukcja
stanowiskowa

obsługi mieszacza 
z napędem mechanicznym

tak

oznakowanie stref obiektu z robotami
budowlanymi

tak

Czynności wykonywane 
na stanowisku pracy

Zagrożenia
Risk Score Kategoria

ryzykaS E P R

przy go to wa nie sta no wi ska pra cy
(po bra nie z ma ga zy nu ma te ria łów
i na rzę dzi, mie szar ki z na pę dem
me cha nicz nym, lin ki z ha kiem
do za cze pia nia oraz wia dra)

potknięcie 
i upadek na 

płaszczyźnie,
skaleczenie

1 6 3 18 akceptowalna
(dopuszczalna)

przy go to wy wa nie za pra wy tyn kar -
skiej oraz kle jo wej i po da wa nie jej
na sta no wi ska ro bo cze wcią gar ką
ręcz ną

skaleczenie,
uderzenie

1 6 3 18 akceptowalna
(dopuszczalna)

po da wa nie ma te ria łów (płyt sty ro -
pia no wych), siat ki po jem ni ków
z far ba mi) oraz na rzę dzi ro bo czych 

skaleczenie,
uderzenie

1 6 3 18 akceptowalna
(dopuszczalna)

roz miesz cze nie zna ków ostrze gaw -
czych na te re nie bu do wy oraz oba -
rie ro wa nie

skaleczenie,
uderzenie,

potknięcie się

1 3 3 9 akceptowalna
(dopuszczalna)

uprzątnięcie stanowiska pracy uderzenie,
potknięcie się

i upadek

1 6 1 6 akceptowalna
(dopuszczalna)



E = 6, eks po zy cja na za gro że nie (ta be la 3) jest co dzien na, czyn ność
jest wy ko ny wa na co dzien nie;

P = 3, praw do po do bień stwo wy stą pie nia zda rze nia nie po żą da ne go
(ta be la 4) mo żna oce nić na 0,01 – jest to zda rze nie bar dziej mo żli we niż
ma ło praw do po dob ne, ale nie aż cał kiem mo żli we*. Prze mno że nie tych
trzech pa ra me trów da je war tość pa ra me tru R = 18. Wte dy mo żna już sko -
rzy stać z ta be li 5.

* Przy okre śla niu pa ra me trów S, E i P naj czę ściej bar dzo po moc na oka -
zu je się wie dza i do świad cze nie pra cow ni ka, na któ re go sta no wi sku pra cy
prze pro wa dza na jest oce na ry zy ka. Jest on czę sto oso bą bę dą cą „eks per -
tem” w sza co wa niu tych pa ra me trów.

Czyn ni ki szko dli we dla zdro wia – nie wy stę pu ją 
(brak po mia rów)

3. Sto so wa ne przez pra cow ni ka środ ki pro fi lak tycz ne na sta no wi -
sku (środ ki ochro ny in dy wi du al nej)

– kask,
– rę ka wi ce ochron ne.
4. Wy zna cze nie do pusz czal no ści ry zy ka za wo do we go
W pod su mo wa niu oce ny ry zy ka za wo do we go mo żna stwier dzić, zgod -

nie z po ni ższą ta be lą:

5. Za le ca ne środ ki pro fi lak tycz ne
Co dzien na kon tro la sto so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz

trzeź wo ści pod czas pra cy.
Prze strze ga nie norm dźwi ga nia przy ręcz nym prze miesz cza niu cię ża rów.
6. Da ta oce ny:                      Spo rzą dził:                              Za twier dził:
30.03.2010.                  pod pis oce nia ją ce go          pod pis pra co daw cy
7. Ak tu ali za cja oce ny ry zy ka – ma rzec. 2013
8. Za po zna nie pra cow ni ków z oce ną ry zy ka
------------------------------------      ----------------------------    ----------------------
Na zwi sko i imię pra cow ni ka       Pod pis pra cow ni ka              Da ta
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Oszacowanie ryzyka zawodowego Dopuszczalność ryzyka zawodowego

akceptowalne akceptowalne



6. ETAP IV DZIA ŁA NIA WY NI KA JĄ CE 
Z OCE NY RY ZY KA ZA WO DO WE GO

Wy ni ki oce ny ry zy ka za wo do we go sta no wią pod sta wę do pla no wa nia
dzia łań za po bie gaw czych i ko ry gu ją cych. Przy pla no wa niu tych dzia łań
za le ca się roz wa że nie mo żli wo ści wy eli mi no wa nia ry zy ka wy pad ko -
we go, a je że li oka że się to nie mo żli we, na le ży wstrzy mać pra ce do cza su
mak sy mal ne go ogra ni cze nia za gro że nia po przez za sto so wa nie środ ków
ochro ny in dy wi du al nej lub roz wią zań or ga ni za cyj nych.

Wa żnym eta pem w oce nie ry zy ka za wo do we go jest za pla no wa nie sku -
tecz nych dzia łań pro fi lak tycz nych, któ re bę dą ogra ni cza ły ry zy ko nie po -
wo du jąc no wych za gro żeń. Ja ko przy kład mo żna po dać wy eli mi no wa nie
za gro że nia azbe sto zy płuc po przez za ka za nie pro duk cji i dys try bu cji azbe -
stu. Azbest zo stał za stą pio ny two rzy wem o po dob nych wła ści wo ściach
tech nicz nych, ale niepo wo du ją cych za gro że nia cho ro bą za wo do wą.

W prak ty ce, w pierw szej ko lej no ści wy ko rzy sty wa ne są środ ki tech -
nicz ne (naj bar dziej sku tecz ne), dzię ki któ rym eli mi nu je się za gro że nia.
Zaw dzię cza się to np. au to ma ty za cji i me cha ni za cji pro ce sów pra cy.

Ko lej nym środ kiem sto so wa nym w ce lu ogra ni cza nia za gro żeń, to środ -
ki o cha rak te rze or ga ni za cyj nym, ta kie jak np.: – ogra ni cza nie cza su pra cy
w wa run kach za gro że nia, edu ka cja pra cow ni ków w za kre sie sto so wa nia
ochron in dy wi du al nych, zmia na tech no lo gii pro duk cji na bez piecz niej szą.

Przed re ali za cją pla nu dzia łań ko ry gu ją cych lub za po bie gaw czych na -
le ży do ko nać oce ny w ce lu stwier dze nia:

● czy pro po 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?

● czy w wy ni ku re ali za cji tych dzia łań nie po wsta ną no we za gro że nia?
● czy mo żna wy brać in ne, bar dziej opła cal ne dzia ła nia?

Tam, gdzie prze pi sy lub nor my nie usta la ją ta kich kry te riów, na le ży się
kie ro wać przy ję ty mi ogól nie za sa da mi, do świad cze niem i uwzględ nić opi nię
spe cja li sty bhp. Na ogół sto su je się za sa dę, że ry zy ko na le ży ob ni żyć do naj -
ni ższe go po zio mu, uza sad nio ne go z punk tu wi dze nia ana li zy kosz tów.
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Oce nę ry zy ka za wo do we go ak tu ali zu je się okre so wo – przy ry zy ku ka -
te go rii du żej i istot nej – raz w ro ku, a przy ry zy ku ka te go rii ma łej – raz
na trzy la ta. Nie zwłocz na oce na ry zy ka jest wy ma ga na w przy pad ku:

● utwo rze nia no we go sta no wi ska pra cy,
● wpro wa dza nia zmian (tech no lo gicz nych lub or ga ni za cyj nych), na sta -

no wi sku pra cy, ma ją cych wpływ na ry zy ko za wo do we,
● wpro wa dze nia zmian w sto sowa nych środ kach ochron nych.

7. ETAP V DOKUMENTOWANIE OCENY
RYZYKA ZAWODOWEGO

Oce nę ry zy ka za wo do we go na le ży udo ku men to wać np. w „Kar cie
oce ny ry zy ka za wo do we go na sta no wi sku pra cy” (tak jak np. w roz. 5
– przy kła dzie oce ny ry zy ka na sta no wi sku pra cy po moc ni ka bu dow la ne -
go oraz roz. 10. A, B, C – dal szych przy kła dach oce ny ry zy ka).

Wzór kar ty może też ustalić oso ba oce nia ją ca ry zy ko za wo do we. Wa -
żne jest, aby ta ki do ku ment za wie rał: opis (cha rak te ry sty kę) sta no wi ska
pra cy, in for ma cje do ty czą ce: ak tu al ne go szko le nia pra cow ni ka z za kre su
bhp, ba dań le kar skich, po sia da nych upraw nień do wy ko ny wa nia da nej
pra cy, za gro żeń wy stę pu ją cych pod czas pra cy, osza co wa nie po zio mu ry -
zy ka dla wszyst kich czyn no ści wy ko ny wa nych na oce nia nym sta no wi sku
pra cy, wy zna cze nie do pusz czal no ści (ak cep to wal ne czy nie) ry zy ka oraz
okre śle nie dzia łań pro fi lak tycz nych. Z oce ną ry zy ka na sta no wi sku na le ży
za po znać ka żde go pra cow ni ka, co po win no być po twier dzo ne wła sno -
ręcz nym pod pi sem za in te re so wa ne go.
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8. INNE METODY 
OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 
(dla czynników niebezpiecznych)

A. Metoda wstępnej analizy zagrożeń (PHA)

To me to da ła twiej sza niż me to da Risk Sco re, dwu pa ra me tro wa (nie -
ma ją ca pa ra me tru eks po zy cji na za gro że nie) przez, co mniej pre cy zyj nie
opi su ją ca rze czy wi stość. Po dob nie, jak w przy pad ku ko rzy sta nia z me to -
dy Risk Sco re, naj pierw na le ży przy go to wać cha rak te ry sty kę sta no wi ska
pra cy, dla któ re go wy ko ny wa na jest oce na ry zy ka, na stęp nie spo rzą dzić
li stę zi den ty fi ko wa nych za gro żeń (patrz roz. 3), po tym osza co wać po -
ziom ry zy ka i okre ślić je go do pusz czal ność.

Sza co wa nie ry zy ka w me to dzie wstęp nej ana li zy za gro żeń opie ra się
na okre śle niu mo żli wych strat po przez pa ra metr stop nia szkód S i pa ra -
metr praw do po do bień stwa szkód zda rze nia nie po żą da ne go (z ja kim szko -
dy te mo gą wy stą pić) – P. Obu pa ra me trom na da je się war to ści licz bo we,
zgod nie z po ni ższy mi opi sa mi.

Sza co wa nie stop nia szkód – S
War tość Opis 
1 zni ko me ura zy, lek kie szko dy, 
2 lek kie ob ra że nia, wy mier ne szko dy, 
3 cię żkie ob ra że nia, znacz ne szko dy, 
4 po je dyn cze wy pad ki śmier tel ne, cię żkie szko dy, 
5 zbio ro we wy pad ki śmier tel ne, szko dy na bar dzo du żą 

skalę na te re nie za kła du, 
6 zbio ro we wy pad ki śmier tel ne, szko dy na du żą ska lę po za

te re nem za kła du. 
Sza co wa nie praw do po do bień stwa szkód – P

War tość Opis 
1 bar dzo nie praw do po dob ne, 
2 ma ło praw do po dob ne, zda rza ją ce się raz na 10 lat, 
3 do raź ne wy da rze nia, zda rza ją ce się raz w ro ku, 
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4 do syć czę ste wy da rze nia, zda rza ją ce się raz w mie sią cu,
5 czę ste, re gu lar ne wy da rze nia, zda rza ją ce się raz w ty g. 
6 du że praw do po do bień stwo wy da rze nia.
Po osza co wa niu pa ra me trów S i P na le ży z po ni ższej ta be li 6 od czy -

tać war tość pa ra me tru po zio mu ry zy ka W, bę dą cą wy ni kiem mno że nia
pa ra me trów P i S. 
Ta be la 6

1 – 3 – ry zy ko ak cep to wal ne,
4 – 9 – do pusz czal na ak cep ta cja ry zy ka po oce nie ry zy ka,
10 – 25 (36) – ry zy ko nie do pusz czal ne, wy ma ga ne zmniej sze nie ry zy ka.
Przy kład:
Sta no wi sko pra cy: bi blio te karz
Wy bra ne za gro że nie: ude rze nie spo wo do wa ne ksią żką, spa da ją cą z pół ki
S = 2, lek kie ob ra że nia,
P = 3, mo że się zda rzyć raz w ro ku (w bi blio te ce pa nu je po rzą dek),
Za tem W = 6, ak cep ta cja ry zy ka jest do pusz czal na po oce nie ry zy ka.

B. Me to da we dług Pol skiej Nor my PN-N-18002

Osza co wa nie po zio mu ry zy ka za wo do we go (jak za wsze po opra co wa -
niu cha rak te ry sty ki sta no wi ska pra cy i li sty zi den ty fi ko wa nych za gro żeń)
po le ga w tej me to dzie na usta le niu dwóch pa ra me trów ry zy ka: mo żli wych
na stępstw (skut ków) zda rze nia nie po żą da ne go i praw do po do bień stwa, z ja -
ki mi te skut ki mo gą się po ja wić.
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P - prawdopodobieństwo szkód

Poziom 1 2 3 4 5 6

S
- stopień

szkód

1 1 2 3 4 5 6

2 2 4 6 8 10 12

3 3 6 9 12 15 18

4 4 8 12 16 20 24

5 5 10 15 20 25 30

6 6 12 18 24 30 36



Pod sta wą do osza co wań mo gą być: 
● da ne o wy pad kach, cho ro bach za wo do wych i in nych, 
● in for ma cje za war te w prze pi sach praw nych, nor mach i w li te ra tu rze

spe cja li stycz nej, 
● opi nie eks per tów.
Osza co wa nia skut ków i ich praw do po do bieństw mo żna do ko nać się

w ska li trój stop nio wej lub pię cio stop nio wej, dla ka żde go roz po zna ne go za -
gro że nia. Osza co wa nie po zio mu ry zy ka, ta kże prze pro wa dza się w ska li trój -
stop nio wej lub pię cio stop nio wej. Ilu stru ją to czte ry ko lej ne ta be le 7 – 10.

Ta be la 7 Sza co wa nie na stępstw zda rze nia nie po żą da ne go

Tabela 8 Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia skutków
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Następstwa Charakterystyka

o małej
szkodliwości

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 nie sta nu zdro wia np.
nie wiel kie stłu cze nia i zra nie nia, pod ra żnie nie oczu, ob ja wy nie -
wiel kie go za tru cia, bó le gło wy itp.

o średniej
szkodliwości

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 dru gie go 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 towe go (np. za pa -
le nie ścię gna) itp.

o dużej
szkodliwości

ura zy i cho ro by, któ re po wo du ją cię żkie i sta łe do le gli wo ści lub
śmierć, są to np.: opa rze nia trze cie go stop nia, opa rze nia dru gie go
stop nia na du żej po wierzch nii cia ła, am pu ta cja, skom pliko wa ne
zła ma nia z nie ty 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 nie słu chu, ast ma, za ćma, itp.

Prawdopodobieństwo Charakterystyka

Mało prawdopodobne 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

Prawdopodobne na stęp stwa za gro żeń, występujące nie wię cej niż kil ka krot -
nie pod czas okre su ak tyw no ści za wo do wej pra cow ni ka



Na pod sta wie in for ma cji uzy ska nych z ta bel 7 i 8 mo żna do ko nać osza -
co wa nia po zio mów ry zy ka, ko rzy sta jąc z ta be li 9 lub ta be li 10.

Tabela 9 Szacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej – 
Ryzyko MAŁE (1), ŚREDNIE (2), DUŻE (3)

Ta be la 10 Sza co wa nie ry zy ka za wo do we go w ska li pię cio stop nio wej –
Ry zy ko BAR DZO MA ŁE (1), MA ŁE (2), ŚRED NIE (3), DU ŻE (4), 

BAR DZO DU ŻE (5)
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Prawdopodobieństwo Charakterystyka

Wysoce prawdopodobne 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 

Prawdopodobieństwo
Następstwa (skutki)

małe średnie duże

Mało prawdopodobne
MAŁE

1
MAŁE

1
ŚREDNIE

2

Prawdopodobne
MAŁE

1
ŚREDNIE

2
DUŻE

3

Wysoce prawdopodobne
ŚREDNIE

2
DUŻE

3
DUŻE

3

Prawdopodobieństwo
Następstwa (skutki)

małe średnie duże

Mało prawdopodobne
BARDZO MAŁE

1
MAŁE

2
ŚREDNIE

3

Prawdopodobne
MAŁE

2
ŚREDNIE

3
DUŻE

4

Wysoce prawdopodobne
ŚREDNIE

3
DUŻE

4
BARDZO DUŻE

5

Prawdopodobieństwo

Prawdopodobieństwo



Tabela 11 Działania profilaktyczne w przypadku oszacowania ryzyka
w skali trójstopniowej

Tabela 12 Działania profilaktyczne w przypadku oszacowania ryzyka
w skali pięciostopniowej
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Poziom
ryzyka

Dopuszczalność
ryzyka

Zalecane działania profilaktyczne

Duże Niedopuszczalne Je że li ry zy ko za wo do we jest zwią za ne z już wy ko ny -
wa ną pra cą, to dzia ła nia w ce lu je go zmniej sze nia
trze ba pod jąć na tych miast, np. przez za sto so wa nie
środ ków ochron nych. 
Pla no wa na pra ca nie mo że być roz po czę ta
do cza su zmniej sze nia ry zy ka za wo do we go
do po zio mu do pusz czal ne go.

Średnie Dopuszczalne 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.

Małe Ko niecz ne jest za pew nie nie, że ry zy ko za wo do we
po zo sta je, co naj mniej na tym sa mym po zio mie.

Poziom
ryzyka

Dopuszczalność
ryzyka Zalecane działania profilaktyczne

Bardzo
duże

Niedopuszczalne Pra ca nie mo że być roz po czę ta ani kon ty nu owa na
do cza su zmniej sze nia ry zy ka za wo do we go
do po zio mu do puszczal ne go.

Duże Je że li ry zy ko za wo do we jest zwią za ne z już wy ko ny -
wa ną pra cą, to dzia ła nia w ce lu je go zmniej sze nia
trze ba pod jąć na tych miast. 
Pla no wa na pra ca nie mo że być roz poczę ta
do cza su zmniej sze nia ry zy ka za wo do we go
do po zio mu do pusz czal ne go.

Średnie Dopuszczalne Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których
celem jest zmniejszenie ryzyka zawodowego.

Małe Za le ca się roz wa że nie mo żli wo ści dal sze go
zmniejszenia po zio mu ry zy ka za wo do we go lub za -
pew nienie, że ry zy ko za wo do we po zo sta je, co naj -
mniej na tym sa mym po zio mie.

Bardzo
małe

Nie jest konieczne prowadzenie żadnych  działań.



Wyznaczanie dopuszczalności (akceptowalności) ryzyka zawodowego
Czy i jakie ryzyko można akceptować?

Pod sta wo we kry te ria do pusz czal no ści ry zy ka wy ni ka ją z obo wią zu ją -
cych prze pi sów praw nych, roz po rzą dzeń i in nych do ku men tów nor ma -
tyw nych.

W przy pad ku bra ku od po wied nich wy ma gań za le ca się usta la nie kry -
te riów do pusz czal no ści ry zy ka za wo do we go przy uwzględ nie niu opi nii
eks per tów z dzie dzi ny bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, opi nii pra cow ni -
ków i wła snych do świad czeń.

Ta bela 13 Osza co wa nie ry zy ka za wo do we go w ska li trój stop nio wej
we dług PN -N -18002 na pod sta wie war to ści do pusz czal nych stę żeń
i na tę żeń (NDS lub NDN) i zmie rzo nych (krot ność NDS lub NDN) war -
to ści czyn ni ków szko dli wych w śro do wi sku pra cy.

Kry te ria sza co wa nia po zio mu ry zy ka zwią za ne go z obec no ścią czyn ni -
ków szko dli wych na sta no wi sku pra cy jed no znacz nie okre śla ją war tość
do pusz czal ne go ry zy ka za wo do we go. Usta lo ne pro gi czyn ni ka szko dli -
we go (ry zy ko ma łe i śred nie) wy zna cza ją do pusz czal ność ry zy ka na sta -
no wi sku pra cy. W przy pad ku prze kro cze nia do pusz czal nej nor my stę że -
nia lub na tę że nia czyn ni ka szko dli we go ry zy ko jest nie do pusz czal ne
– na le ży prze rwać pra cę, do cza su zmniej sze nia po zio mu ry zy ka do po -
zio mu, co naj mniej śred nie go (do pusz czal ne go).
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Przebieg oceny ryzyka zawodowego

Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej na podstawie wartości
wielkości charakteryzujących narażenie

Pi > Pmax RYZYKO DUŻE

Pmax ≥ Pi ≥ 0,5 Pmax RYZYKO ŚREDNIE

Pi < 0,5 Pmax RYZYKO MAŁE

Pmax - wartość dopuszczalna wielkości charakteryzujących narażenie np, NDS, NDN  
Pi - wartość zmierzona



9. LI STA KON TRO L NA STA NO WISK PRA CY
(do wy ko rzy sta nia przy oce nie ry zy ka za -
wo do we go)

Ry zy ko za wo do we
1. Czy pra co daw ca do ko nał i udo ku men to wał oce nę ry zy ka za wo do -

we go na sta no wi skach pra cy? 
2. Czy pra co daw ca po in for mo wał pra cow ni ków o ry zy ku, któ re wią że

się z wy ko ny wa ną pra cą? 
3. Czy w za kła dzie pro wa dzo na jest re je stra cja wy pad ków przy pra cy?

Czyn ni ki szko dli we, nie bez piecz ne i ucią żli we 
1. Czy pra co daw ca prze pro wa dził ba da nia i po mia ry czyn ni ków szko -

dli wych?
2. Czy wy ni ki ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych miesz czą się

w gra ni cach do pusz czal nych norm?
3. Czy pra co daw ca przy dzie lił pra cow ni kom od po wied nie środ ki ochro -

ny in dy wi du al nej? 
4. Czy pra cow ni cy sto su ją środ ki ochro ny in dy wi du al nej zgod nie z prze -

zna cze niem? 
5. Czy w za kła dzie prze strze ga ne są prze pi sy do ty czą ce odzie ży i obu -

wia ro bo cze go?

Obiek ty i po miesz cze nia pra cy 
1. Czy obiek ty i po miesz cze nia pra cy speł nia ją wy ma ga nia pod wzglę -

dem wy so ko ści, po wierzch ni i ku ba tu ry w za le żno ści od wy ko rzysty wa nej
tech no lo gii, ro dza ju prac, licz by pra cow ni ków i cza su ich prze by wa nia?

2. Czy użyt ko wa ne obiek ty i po miesz cze nia pra cy są we wła ści wym
sta nie tech nicz nym? 

Za ple cze hi gie nicz no -sa ni tar ne 
1. Czy pra co daw ca za pew nił po miesz cze nia hi gie nicz no – sa ni tar ne

zgod nie z prze pi sa mi bhp?
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2. Czy po miesz cze nia hi gie nicz no – sa ni tar ne są wła ści we i do sta tecz -
nie wy po sa żo ne? 

Wen ty la cja, ogrze wa nie, oświe tle nie 
1 Czy w po miesz cze niach pra cy jest za pew nio na wy mia na po wie trza?
2 Czy w po miesz cze niach pra cy za pew nio no tem pe ra tu rę zgod nie

z prze pi sa mi bhp?
3 Czy w po miesz cze niach pra cy za pew nio no oświe tle nie dzien ne zgod -

nie z prze pi sa mi bhp?
4 Czy w po miesz cze niach za kła du za pew nio no oświe tle nie elek trycz -

ne zgod nie z prze pi sa mi bhp?

Sta no wi ska i pro ce sy pra cy 
1. Czy opra co wa no i udo stęp nio no do ko rzy sta nia in struk cje bhp? 
2. Czy opra co wa no w za kła dzie wy kaz prac szcze gól nie nie bez piecz -

nych?
3. Czy okre ślo no pod sta wo we wy ma ga nia bhp przy wy ko ny wa niu prac

szcze gól nie nie bez piecz nych?
4. Czy za pew nio no zgod ne z prze pi sa mi doj ścia do sta no wisk pra cy? 
5. Czy pra cow ni ko wi za trud nio ne mu na sta no wi sku za pew nio no wol -

ną po wierzch nię i prze strzeń do sto so wa ną do ro dza ju wy ko ny wa nych
czyn no ści?

6. Czy sta no wi ska pra cy są wy po sa żo ne zgod nie z prze pi sa mi bhp
z uwzględ nie niem ich spe cy fi ki tech nicz nej i tech no lo gicz nej?

Ma szy ny i urzą dze nia tech nicz ne 
1. Czy użyt ko wa ne ma szy ny i urzą dze nia ma ją od po wied nie urzą dze -

nia ochron ne? 
2. Czy użyt ko wa ne ma szy ny i urzą dze nia ma ją od po wied nie urzą dze -

nia ste row ni cze? 
3. Czy użyt ko wa ne ma szy ny i urzą dze nia są w od po wied nim sta nie

tech nicz nym? 
4. Czy użyt ko wa ne ma szy ny i urzą dze nia po sia da ją opra co wa ną w ję -

zy ku pol skim in struk cję bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy do ty czą cą ob słu -
gi ma szyn i in nych urzą dzeń tech nicz nych?
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Urzą dze nia i in sta la cje ener ge tycz ne 
1. Czy in sta la cje i urzą dze nia elek trycz ne ma ją za pew nio ną ochro nę

przed po ra że niem – przed do ty kiem bez po śred nim?
2. Czy sku tecz ność ochro ny prze ciw po ra że nio wej przed do ty kiem bez -

po śred nim zo sta ła po twier dzo na po mia ra mi?
3. Czy in sta la cje i urzą dze nia elek trycz ne ma ją za pew nio ną ochro nę

przed po ra że niem – przed do ty kiem po śred nim?
4. Czy sku tecz ność ochro ny prze ciw po ra że nio wej przed do ty kiem po -

śred nim zo sta ła po twier dzo na po mia ra mi?
5. Czy urzą dze nia i in sta la cje ener ge tycz ne są wła ści wie eks plo ato wa ne?

Trans port 
1. Czy przy ręcz nych pra cach trans por to wych prze strze ga ne są nor my

prze miesz cza nia cię ża rów?
2. Czy dro gi ko mu ni ka cyj ne są do sto so wa ne do środ ków trans por tu

we wnętrz ne go oraz prze wo żo ne go ła dun ku?
3. Czy dro gi, przej ścia ko mu ni ka cyj ne i ram py utrzy my wa ne są we wła -

ści wym sta nie tech nicz nym?
4. Czy środ ki trans por tu za kła do we go są w od po wied nim sta nie tech -

nicz nym? 
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10. PRZYKŁADY OCENY RYZYKA
ZAWODOWEGO

A. Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika biurowego

Pre zen to wa ne sta no wi ska pra cy oce nio ne zo sta ły na pod sta wie me to -
dy Risc Sco re (osza co wa nie czyn ni ków nie bez piecz nych) i PN -N 18002
(osza co wa nie czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia).

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY

1. Ogólna charakterystyka stanowiska pracy 
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Stanowisko: pracownik biurowy
okre śle nie ob sza ru
sta no wi ska pra cy
(krót ki opis tech no -
lo gii lub ro dza ju
pro duk cji, ele men ty
wy po sa że -nia, ma -
te ria ły, stre fy)

pra ce po le ga ją ce na wy ko ny wa niu czyn no ści biu ro wych, ob -
słu dze kom pu te ra, ma szyn biu ro wych (kse ro ko piar ki, dru kar ki,
nisz czar ki, fa xu, te le fo nu), kon tak ty z klien ta mi we wnątrz
i na ze wnątrz fir my. Współ pra ca z fir ma mi i urzę da mi, pro wa -
dze nie akt oso bo wych i pro wa dze nie spraw pra cow ni czych
oraz do ku men ta cji fir my, ob słu ga za ple cza ku chen ne go

liczba stanowisk o analogicznych
parametrach warunków pracy

1

licz ba za trud nio nych na sta no wi sku pra cy
(sta no wi skach o ana lo gicz nych wa run -
kach pra cy)
a) ogó łem 1 b) w tym ko biet 1

Wymagania ogólne

Data: ................. tak/nie

szkolenie 
w zakresie bhp

instruktaż ogólny przed dopuszczeniem 
do pracy

tak

instruktaż
stanowiskowy

przed dopuszczeniem 
do pracy – min. 8 godz.

tak

szkolenie okresowe
(pierwsze)

w okresie 12 miesięcy 
od rozpoczęcia pracy

tak

szkolenie okresowe
(nie rzadziej)

co 6 lat tak



2. Ocena ryzyka zawodowego

3. Sto so wa ne środ ki pro fi lak tycz ne (środ ki ochro ny zbio ro wej i in -
dy wi du al nej).
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profilaktyczne
badania lekarskie

wstępne przed dopuszczeniem 
do pracy

tak

okresowe w okresie wykonywania
pracy

tak

uprawnienia wymagany wiek minimum 18 lat tak

dodatkowe
uprawnienia

nie

organizacja pracy instrukcja
stanowiskowa

obsługi maszyn biurowych tak

oznakowanie 
stref

nie

Czynności wykonywane 
na stanowisku pracy

Zagrożenia
Risk Score Kategoria

ryzykaS E P R

od bie ra nie i ob słu ga ko re spon den -
cji oraz do star cza nie wy sył ki
na pocz tę

upadek
potknięcie

1 6 1 6 akceptowalna
ryzyko

dopuszczalne

obsługa maszyn biurowych:
komputera, drukarki,
kserokopiarki, telefonu i faxu

zmęczenie
wzroku, bóle

głowy, złe
samopoczucie

1 6 1 6 akceptowalna
ryzyko

dopuszczalne

pro wa dze nie akt oso bo wych i ob -
słu ga spraw pra cow ni czych. a ta -
kże do kumen ta cji fir my 

stres, złe
samopoczucie
agresja osób,

uderzenie.

3 6 1 18 akceptowalna
ryzyko

dopuszczalne

współpraca z firmami i urzędami,
obsługa interesantów i gości firmy,
służbowe przemieszczanie się po
mieście i urzędach

stres,
uderzenie,
kolizja na
drodze.

3 2 3 18 akceptowalna
ryzyko

dopuszczalne

obsługa zaplecza kuchennego 
i sekretariatu.

drobne
skaleczenie,
potknięcie
i upadek,

oparzenie.

1 6 1 6 akceptowalna
ryzyko

dopuszczalne



Oku la ry z po wło ką an ty re flek syj ną 
4. Wy zna cze nie do pusz czal no ści ry zy ka za wo do we go
W pod su mo wa niu oce ny ry zy ka za wo do we go mo żna stwier dzić, zgod -

nie z po ni ższą ta be lą:

5. Za le ca ne środ ki pro fi lak tycz ne
Po ka żdej go dzi nie pra cy przy ob słu dze mo ni to rów ekra no wych za le -

ca na jest 5 min. prze rwa wli cza na do cza su pra cy.
6. Da ta oce ny:                      Spo rzą dził:                              Za twier dził:
30.03.2010.                  pod pis oce nia ją ce go          pod pis pra co daw cy
7. Ak tu ali za cja oce ny ry zy ka – ma rzec 2013
8. Za po zna nie pra cow ni ków z oce ną ry zy ka
1. ------------------------------------      ----------------------------    ----------------------
2. ------------------------------------      ----------------------------    ----------------------
Na zwi sko i imię pra cow ni ka        Pod pis pra cow ni ka              Da ta

B. Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika warsztatowego

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY

1 Ogólna charakterystyka stanowiska pracy
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Oszacowanie ryzyka zawodowego Dopuszczalność ryzyka zawodowego

akceptowalne akceptowalne

Stanowisko: blacharz - spawacz
okre śle nie ob sza ru
sta no wi ska pra cy
(krót ki opis tech no -
lo gii lub ro dza ju
pro duk cji, ele men ty
wy po sa że nia, ma te -
ria ły, stre fy)

pra ce po le ga ją ce na dia gno zo wa niu za kre su na pra wy ka ro se rii
i jej ele men tów, de mon taż i przy go to wa nie ele men tów ka ro se rii
do spa wa nia, wy ko ny wa nie pro ce su spa wa nia, mon taż po na -
pra wie, pa so wa nie ele men tów kon struk cyj nych ka ro se rii
i spraw dza nie ich po na pra wie, wy ko ny wa nie za bez pie czeń an -
ty ko ro zyj nych po  spa wa niu, sprzą ta nie sta no wi ska pra cy 

liczba stanowisk o analogicznych
parametrach warunków pracy

1

licz ba za trud nio nych na sta no wi sku pra cy
(sta no wi skach o ana lo gicz nych wa run -
kach pra cy)
a) ogó łem 1 b) w tym ko biet 0



2. Ocena ryzyka zawodowego – a. czynniki niebezpieczne
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Wymagania ogólne

Data: ................. tak/nie

szkolenie 
w zakresie bhp

instruktaż ogólny przed dopuszczeniem 
do pracy

tak

instruktaż
stanowiskowy

przed dopuszczeniem 
do pracy – min. 8 godz.

tak

szkolenie okresowe
(pierwsze)

w okresie 12 miesięcy 
od rozpoczęcia pracy

tak

szkolenie okresowe
(nie rzadziej)

co 3 lata tak

profilaktyczne
badania lekarskie

wstępne przed dopuszczeniem 
do pracy

tak

okresowe w okre sie wy ko ny wa nia pra cy tak

uprawnienia wymagany wiek minimum 18 lat tak

dodatkowe
uprawnienia

do spawania elektrycznego 
i gazowego

tak

organizacja pracy instrukcja
stanowiskowa

bezpiecznej obsługi
urządzeń spawalniczych,

elektronarzędzi 

tak

oznakowanie stref podczas spawania tak

Czynności wykonywane 
na stanowisku pracy

Zagrożenia
Risk Score Kategoria

ryzykaS E P R

przygotowanie stanowiska pracy
(butle gazowe, palnik, spawarka
migomat)

upadek,
potknięcie,
skaleczenie

1 6 1 6 akceptowalna
ryzyko

dopuszczalne

diagnozowanie zakresu naprawy
i podejmowanie decyzji

upadek,
potknięcie,
skaleczenie

1 3 3 9 akceptowalna
ryzyko

dopuszczalne

demontaż karoserii na elementy,
usuwanie korozji, nadawanie
pierwotnego kształtu elementom

skaleczenie,
zaprószenie

oka, uderzenie 

1 6 3 18 akceptowalna
ryzyko

dopuszczalne

Wykonywanie procesu spawania. oparzenie,
naświetlenie

oczu, wybuch,
pożar

7 3 3 63 małe ryzyko
dopuszczalne



Ocena ryzyka zawodowego – b. czynniki szkodliwe dla zdrowia 
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Czynności wykonywane 
na stanowisku pracy

Zagrożenia
RISKSCORE Kategoria

ryzykaS E P R

montaż po naprawie, pasowanie
elementów, sprawdzanie jakości
naprawy.

skaleczenie,
uderzenie się

potknięcie

1 3 3 9 akceptowalna
ryzyko

dopuszczalne

zabezpieczanie antykorozyjne
naprawianych elementów pojazdu

skaleczenie,
potknięcie,

upadek

1 3 3 9 akceptowalna
ryzyko

dopuszczalne

uprzątnięcie stanowiska pracy skaleczenie,
potknięcie,

upadek

1 6 1 6 akceptowalna
ryzyko

dopuszczalne

Nazwa
czynnika

Źródło
emisji

Dzienny
czas

narażenia

Wartość
NDN
NDS

Wyniki
pomiarów

% NDS
Kategoria

ryzyka

Czynniki chemiczne (w tym rakotwórcze)

tlenki
azotu

procesy
spawalnicze

1 godzina 5 mg/m3 0,4 mg/m3 0,08
akceptowalna

ryzyko
dopuszczalne

tlenki
żelaza

procesy
spawalnicze

1 godzina 5 mg/m3 1,1 mg/m3 0,22
akceptowalna

ryzyko
dopuszczalne

tlenek
węgla

procesy
spawalnicze

1 godzina 30 mg/m3 3,5 mg/m3 0,11
mała

ryzyko
dopuszczalne

Czynniki fizyczne

hałas
procesy

spawalnicze
3 godziny 85 dB 77 dB 0,9

akceptowalna
ryzyko

dopuszczalne

pył całk.
tlenków
metali

procesy
spawalnicze

4 godziny 4 mg/m3 1,87
mg/m3 0,46

akceptowalna
ryzyko

dopuszczalne

pył re spi -
ra bil ny tl.

metali

procesy
spawalnicze

4 godziny 1 mg/m3 0,3 mg/m3 0,3
akceptowalna

ryzyko
dopuszczalne



Ocena ryzyka zawodowego – c. czynniki uciążliwe

3. Sto so wa ne środ ki pro fi lak tycz ne (środ ki ochro ny zbio ro wej i in -
dy wi du al nej)

– oku la ry spa wal ni cze,
– tar cza spa wal ni cza,
– oku la ry do szli fo wa nia (przy łbi ca), 
– rę ka wi ce ochron ne, bu ty ge try,
– na ko lan ni ki,
– sku tecz na wen ty la cja (na tu ral na + me cha nicz na). 
4. Wy zna cze nie do pusz czal no ści ry zy ka za wo do we go
W pod su mo wa niu oce ny ry zy ka za wo do we go mo żna stwier dzić, zgod -

nie z po ni ższą ta be lą:

5. Zalecane środki profilaktyczne
1. Kon tro la sto so wa nia przez pra cow ni ka ochron in dy wi du al nych: oku -

la ry ochron ne do spa wa nia ga zo we go, ma ska spa wal ni cza, rę ka wi ce
ochron ne, oku la ry ochron ne do szli fo wa nia i prze ci na nia prze ci na kiem.

2. Kon tro la w za kre sie wy ma gań – czy ochro ny in dy wi du al ne po sia da -
ją wy ma ga ne ate sty bez pie czeń stwa pra cy.

6. Data oceny:               Sporządził:                                    Zatwierdził:
30.03.2010               podpis oceniającego             podpis pracodawcy
7. Aktualizacja oceny ryzyka 03.2012 r.      
8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka
1. ------------------------------------      ----------------------------    ----------------------
2. ------------------------------------      ----------------------------    ----------------------
Na zwi sko i imię pra cow ni ka       Pod pis pra cow ni ka              Da ta
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Rodzaj i nazwa czynnika
Dzienny czas

narażenia
Ocena poziomu

narażenia
Kategoria ryzyka

Wymuszona pozycja ciała 1 godzina bardzo mała
akceptowalna

ryzyko
dopuszczalne

Praca monotonna - - -

Oszacowanie ryzyka zawodowego Dopuszczalność ryzyka zawodowego

akceptowalne akceptowalne



C. Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika na stanowisku
kierowniczym

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY

1. Ogólna charakterystyka stanowiska pracy

36

Stanowisko: kierownik ds. marketingu i biznesu
okre śle nie ob sza ru
sta no wi ska pra cy,
krót ki opis tech no -
lo gii lub ro dza ju
pro duk cji, ele men ty
wy po sa żenia, ma te -
ria ły, stre fy).

pla no wa nie i or ga ni zo wa nie pra cy na te re nie za kła du i po za
za kładem, po dział za dań na po szcze gól nych pra cow ni ków,
do ko ny wa nie prze glą du i ana liz ofert, za wie ra nie umów z kon -
tra hen ta mi, usta la nie ter mi nów do staw, nad zo ro wa nie dzia łań
ko ope ra cyj nych, nad zór nad go spo dar ką ma ga zy no wą i trans -
por tem, po zy ski wa nie no wych klien tów i do staw ców, do ko ny -
wa nie ana liz wy ni ków pra cy, spo rzą dza nie sto sow nych spra -
woz dań prze ło żo nym, wnio sko wa nie o na gro dy i ka ry
re gu la mi no we dla pra cow ni ków dzia łu

liczba stanowisk o analogicznych
parametrach warunków pracy

1

licz ba za trud nio nych na sta no wi sku pra cy
(sta no wi skach o ana lo gicz nych wa run -
kach pra cy)
a) ogó łem 1 
b) w tym ko biet 0

Wymagania ogólne

Data: ................. tak/nie

szkolenie 
w zakresie bhp

instruktaż ogólny przed dopuszczeniem 
do pracy

tak

instruktaż
stanowiskowy

przed dopuszczeniem 
do pracy – min. 8 godz.

tak

szkolenie okresowe
(pierwsze)

w okresie 6 miesięcy 
od rozpoczęcia pracy

tak

szkolenie okresowe
(nie rzadziej)

co 5 lat tak

profilaktyczne
badania lekarskie

wstępne przed dopuszczeniem 
do pracy

tak

okresowe w okresie wykonywania
pracy

tak



2. Ocena ryzyka zawodowego 
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uprawnienia wymagany wiek minimum 18 lat tak

dodatkowe
uprawnienia

prawo jazdy tak

organizacja pracy instrukcja
stanowiskowa

obsługi maszyn biurowych tak

oznakowanie 
stref

nie

Czynności wykonywane 
na stanowisku pracy

Zagrożenia
Risk Score Kategoria

ryzykaS E P R

pla no wa nie i or ga ni zo wa nie pra cy
dzia łu (mar ke tin gu i za opa trze nia),
po dział za dań i ich roz li cza nie

stres,
obciążenie
psychiczne

1 6 3 18 akceptowalna,
ryzyko

akceptowalne

do ko ny wa nie prze glą du i ana liz
ofert, za wie ra nie umów, usta la nie
ter mi nów do staw, roz li cza nie z ter -
mi nów do staw

stres,
obciążenie
psychiczne

1 6 3 18 akceptowalna,
ryzyko

akceptowalne

ob słu ga ma szyn biu ro wych (kom -
pu ter, dru kar ka, ska ner, kse ro ko -
piar ka)

potknięcie na
płaszczyźnie

uderzenie 

1 6 1 6 akceptowalna,
ryzyko

akceptowalne

za twier dza nie za mó wień. Pro wa -
dze nie na bie żą co re je strów za mó -
wień i umów

zmęczenie,
obciążenie
psychiczne

1 6 1 6 akceptowalna,
ryzyko

akceptowalne

kon tro la środ ków trans por tu (wóz ki
z na pę dem sil ni ko wym), re ga łów,
wóz ki ręcz ne, do ku men ta cję eks -
plo ata cyj ną

stres,
poślizgnięcie 
i upadek na
płaszczyźnie

1 3 3 9 akceptowalna,
ryzyko

akceptowalne

okre so we spo tka nia z ko ope ran ta -
mi, klien ta mi i do staw ca mi w fir mie

stres,
obciążenie
psychiczne

1 2 3 6 akceptowalna,
ryzyko

akceptowalne

wy jaz dy słu żbo we do klien tów i do -
staw ców sa mo cho dem oso bo wym

uderzenie na
drodze,

agresja klienta

15 2 1 30 akceptowalna,
ryzyko

akceptowalne



3. Czynniki uciążliwe

4. Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego
W pod su mo wa niu oce ny ry zy ka za wo do we go mo żna stwier dzić, zgod -

nie z po ni ższą ta be lą:

5. Zalecane środki profilaktyczne 
1. oku la ry z ochro ną an ty re flek syj ną wg za le ceń le ka rza,
2. po ka żdej go dzi nie pra cy przy ob słu dze mo ni to rów ekra no wych

przy słu gu je 5 min. prze rwy wli cza nej do cza su pra cy.
6. Data oceny:               Sporządził:                                    Zatwierdził:
30.03.2010               podpis oceniającego             podpis pracodawcy
7. Aktualizacja oceny ryzyka 03.2012 r.      
8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka
1. ------------------------------------      ----------------------------    ----------------------
2. ------------------------------------      ----------------------------    ----------------------
Na zwi sko i imię pra cow ni ka       Pod pis pra cow ni ka              Da ta

Więcej informacji na temat oceny ryzyka zawodowego można znaleźć 
na stronie internetowej:

www.pip.gov.pl

na podstronie OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
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Rodzaj i nazwa czynnika
Dzienny czas

narażenia
Ocena poziomu

narażenia
Kategoria ryzyka

obciążenie psychiczne 4 godziny mały akceptowalna

wymuszona pozycja ciała 4 godziny mały akceptowalna

Oszacowanie ryzyka zawodowego Dopuszczalność ryzyka zawodowego

akceptowalne akceptowalne



11. Pod sta wy praw ne 

Po ję cie „ry zy ko za wo do we” po ja wi ło się w pra wo daw stwie eu ro pej -
skim po raz pierw szy w ro ku 1989, w dy rek ty wie nr 89/391/EWG z 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. W ar ty ku le 6 tej
dy rek ty wy za pi sa no, że jed nym z pod sta wo wych obo wiąz ków pra co daw -
cy jest pod ję cie od po wied nich środ ków w ce lu za pew nie nia bez pie czeń -
stwa i ochro ny zdro wia pra cow ni ków. W ar ty ku le 6 ustęp 1 dy rek ty wy
wska za no, ja ko je den z ta kich środ ków za po bie ga nie ry zy ku za wo do we -
mu. Pra co daw ca, po dej mu jąc środ ki za po bie gaw cze, po wi nien sto so wać
za sa dy pre wen cji ta kie jak: uni ka nie ry zy ka, oce nę ry zy ka, któ re go nie
mo żna unik nąć i za po bie ga nie ry zy ku u źró dła. Oce nie ry zy ka nada no
w dy rek ty wie szcze gól ne zna cze nie. Na jej pod sta wie, pra co daw ca po -
dej mu je od po wied nie dzia ła nia pre wen cyj ne, do ko nu je wy bo ru me tod
pro duk cji i or ga ni za cji pra cy tak, aby za pew nić zwięk sze nie po zio mu bez -
pie czeń stwa pra cy i ochro ny zdro wia pra cow ni ków. Prze pro wa dze nie oce -
ny ry zy ka mu si być przez pra co daw cę udo ku men to wa ne, a pra cow ni kom
(ich przed sta wi cie lom) za pew nia się do stęp do ta kiej do ku men ta cji.

W pol skich prze pi sach bhp po ję cie ry zy ka zo sta ło wpro wa dzo ne w ro -
ku 1991, w Ko dek sie pra cy. W je go ów cze snym art. 215 zo bo wią za no pra -
co daw cę do in for mo wa nia pra cow ni ków o ry zy ku za wo do wym, zwią za nym
z wy ko ny wa ną pra cą i za sa dach ochro ny przed za gro że nia mi. Po no we li za -
cji ko dek su pra cy w ro ku 1996 ar ty ku ło wi te mu nada no nr 226, a po no we li -
za cji prze pro wa dzo nej w ro ku 2003 otrzy mał on na stę pu ją ce brzmie nie:

Art. 226 Pra co daw ca: 
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.
Na le ży też wspo mnieć o art. 23711a § 1, pkt 2:
Pra co daw ca kon sul tu je z pra cow ni ka mi lub ich przed sta wi cie la mi

wszyst kie dzia ła nia zwią za ne z bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy, w szcze -
gól no ści do ty czą ce: (…)
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2) oce ny ry zy ka za wo do we go, wy stę pu ją ce 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, (…)

De fi ni cja ry zy ka za wo do we go zo sta ła za miesz czo na w roz po rzą dze niu
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. Zgod nie z art. 2
pkt 7 te go roz po rzą dze nia ry zy ko za wo do we ro zu mia ne jest 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 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.

W roz po rzą dze niu skon kre ty zo wa no obo wiąz ki pra co daw cy zwią za ne
z za pew nie niem pra cow ni kom bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków
pra cy. Okre ślo no je w na stę pu ją cych pa ra gra fach te go roz po rzą dze nia:

§ 39. 1. Pra co daw ca re ali zu je 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 za po bie ga nie za -
gro że niom zwią za nym z wy ko ny wa ną pra cą, wła ści wą or ga ni za cję pra cy,
sto so wa nie ko niecz nych środ ków pro fi lak tycz nych oraz in for mo wa nie i szko -
le nie pra cow ni ków.

2. Obo wią zek, o któ rym mo wa w ust. 1, po wi nien być re ali zo wa ny
na pod sta wie ogól nych za sad, do ty czą cych za po bie ga nia wy pad kom i cho -
ro bom zwią za nym z pra cą, w szcze gól no ści przez:

1) za po bie ga nie za gro że niom;
2) prze pro wa dza nie oce ny ry zy ka zwią za ne go z za gro że nia mi, któ re nie

mo gą być wy klu czo ne;
3) li kwi do wa nie za gro żeń u źró deł ich po wsta wa nia;
4) do sto so wa nie wa run ków i pro ce sów pra cy do mo żli wo ści pra cow ni ka,

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;

5) sto so wa nie no wych roz wią zań tech nicz nych;
6) za stę po wa nie nie bez piecz nych pro ce sów tech no lo gicz nych, urzą -

dzeń, sub stan cji i in nych ma te ria łów – bez piecz ny mi lub mniej nie bez -
piecz ny mi;

40



7) nada wa nie prio ry te tu środ kom ochro ny zbio ro wej przed środ ka mi
ochro ny in dy wi du al nej;

8) in stru owa nie pra cow ni ków w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.
§ 39a. 1. Pra co daw ca oce nia ry zy ko za wo do we, wy stę pu ją ce przy wy -

ko ny wa nych pra cach, w szcze gól no ści przy do bo rze wy po sa że nia sta no -
wisk i miejsc pra cy, sto so wa nych sub stan cji i pre pa ra tów che micz nych,
bio lo gicz nych, ra ko twór czych lub mu ta gen nych oraz zmia nie or ga ni za cji
pra cy. Pod czas oce ny ry zy ka za wo do we go uwzględ nia 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.

2. Sto so wa ne w na stęp stwie oce ny ry zy ka za wo do we go środ ki pro fi lak -
tycz ne, me to dy oraz or ga ni za cja pra cy po win ny:

1) za pew niać zwięk sze nie po zio mu bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia
pra cow ni ków;

2) być zin te gro wa ne z dzia łal no ścią pro wa dzo ną przez pra co daw cę
na wszyst kich po zio mach struk tu ry or ga ni za cyj nej za kła du pra cy.

3. Pra co daw ca pro wa dzi do ku men ta cję oce ny ry zy ka za wo do we go oraz
za sto so wa nych nie zbęd nych środ ków pro fi lak tycz nych. 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
w szcze gól no ści:

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, na rzę dzi i ma te ria łów,
b) wy ko ny wa nych za dań,
c) wy stę pu ją cych na sta no wi sku 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;
2) wy ni ki prze pro wa dzo nej oce ny ry zy ka za wo do we go 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 zmniej -
sza ją ce ry zy ko;

3) da tę prze pro wa dzo nej oce ny oraz oso by do ko nu ją ce oce ny. (…)
§ 39 c. Pra co daw ca in for mu je pra cow ni ków o ist nie ją cych za gro że -

niach, w szcze gól no ści o za gro że niach, przed któ ry mi chro nić ich bę dą
środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz prze ka zu je in for ma cje o tych środ kach
i za sa dach ich sto so wa nia. (…)
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War to też wspo mnieć o kil ku in nych roz po rzą dze niach, w któ rych za -
war to bez po śred nie od nie sie nie do obo wiąz ku oce ny ry zy ka za wo do we go:

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia 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

§ 3. 1. W oce nie ry zy ka za wo do we go pra co daw ca jest obo wią za ny
uwzględ nić:

1) nie bez piecz ne wła ści wo ści czyn ni ka che micz ne go;
2) otrzy ma ne od do staw cy in for ma cje, do ty czą ce za gro że nia czyn ni -

kiem che micz nym oraz za le ceń je go bez piecz ne go sto so wa nia, w szcze -
gól no ści za war te w kar cie cha rak te ry sty ki, o któ rych mo wa w od ręb nych
prze pi sach;

3) ro dzaj, po ziom i czas trwa nia na ra że nia;
4) war to ści naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń w śro do wi sku pra cy,

je że li zo sta ły usta lo ne;
5) war to ści do pusz czal nych stę żeń w ma te ria le bio lo gicz nym, je że li zo -

sta ły usta lo ne;
6) efek ty dzia łań za po bie gaw czych;
7) wy ni ki oce ny sta nu zdro wia pra cow ni ków, je że li zo sta ła prze pro wa -

dzo na;
8) wa run ki pra cy przy użyt ko wa niu czyn ni ków che micz nych, z uwzględ -

nie niem ilo ści tych czyn ni ków.
2. Pra co daw ca jest obo wią za ny do uzy ska nia do dat ko wej in for ma cji

od do staw cy czyn ni ka che micz ne go lub z in nych do stęp nych mu źró deł,
je że li jest to nie zbęd ne w ce lu do ko na nia oce ny ry zy ka za wo do we go.

3. W tych przy pad kach, gdy wy stę pu je na ra że nie na kil ka czyn ni ków
che micz nych, na le ży oce nić ry zy ko stwa rza ne przez wszyst kie czyn ni ki
che micz ne łącz nie.

4. Oce na ry zy ka za wo do we go mu si za wie rać oce nę, ta kże tych ro dza -
jów prac, w cza sie któ rych mo że wy stą pić istot ny wzrost na ra że nia, w szcze -
gól no ści:

1) pod czas re mon tów i na praw urzą dzeń;
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2) in nych dzia łań, któ re mo gą mieć szko dli wy wpływ na bez pie czeń -
stwo lub zdro wie pra cow ni ków, ta kże w tych przy pad kach, gdy pod ję to
wszel kie nie zbęd ne środ ki za po bie gaw cze.

5. Oce nę ry zy ka za wo do we go spo rzą dza się w for mie pi sem nej.
6. Oce nę ry zy ka za wo do we go pra co daw ca udo stęp nia le ka rzo wi, spra -

wu ją ce mu pro fi lak tycz ną opie kę zdro wot ną nad pra cow ni ka mi.
§ 4. 1. Pra co daw ca obo wią za ny jest do po now nej oce ny ry zy ka za wo -

do we go stwa rza ne go przez czyn nik che micz ny, je że li na stą pi:
1) zmia na w skła dzie czyn ni ka che micz ne go;
2) zmia na w pro ce sie tech no lo gicz nym;
3) po stęp wie dzy me dycz nej do ty czą cej od dzia ły wa nia te go czyn ni ka

na zdro wie lu dzi.
2. Po now na oce na ry zy ka, o któ rej mo wa w ust. 1, po win na być ta kże

prze pro wa dzo na na wnio sek le ka rza spra wu ją ce go pro fi lak tycz ną opie kę
zdro wot ną nad pra cow ni ka mi, w przy pad kach uza sad nio nych oce ną sta nu
zdro wia pra cow ni ków, a w szcze gól no ści w ra zie wy stą pie nia prze kro cze nia
po zio mu do pusz czal nej war to ści bio lo gicz nej oło wiu we krwi pra cow ni ka.

§ 5. W przy pad ku roz po czę cia przez pra co daw cę no wej dzia łal no ści
z za sto so wa niem czyn ni ka che micz ne go, pra ce mo żna roz po cząć po usta -
le niu, czy w śro do wi sku pra cy bę dzie wy stę po wał czyn nik lub czyn ni ki che -
micz ne stwa rza ją ce za gro że nie, do ko na niu oce ny ry zy ka za wo do we go wy -
ni ka ją ce go z obec no ści te go czyn ni ka i pod ję ciu nie zbęd nych dzia łań
za po bie gaw czych.

§ 6. 1. Ry zy ko za wo do we, wy ni ka ją ce z pra cy z czyn ni kiem che micz -
nym stwa rza ją cym za gro że nie na le ży eli mi no wać lub ogra ni czać do mi ni -
mum zgod nie z ogól ny mi prze pi sa mi bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
a w szcze gól no ści przez:

1) wła ści we za pro jek to wa nie i or ga ni za cję pra cy w miej scu pra cy;
2) do star cze nie od po wied nie go wy po sa że nia dla prac z czyn ni ka mi

che micz ny mi oraz sto so wa nie pro ce dur utrzy ma nia ru chu, któ re za pew nia -
ją ochro nę zdro wia i bez pie czeń stwo pra cow ni ków w miej scu pra cy;

3) zmniej sza nie do mi ni mum licz by pra cow ni ków na ra żo nych lub któ rzy
mo gą być na ra że ni na czyn ni ki che micz ne w miej scu pra cy;

4) zmniej sza nie do mi ni mum cza su i po zio mu na ra że nia na czyn nik che -
micz ny;
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5) od po wied nią hi gie nę miej sca pra cy;
6) zmniej sza nie do mi ni mum ilo ści czyn ni ka che micz ne go wy ma ga ne -

go w pro ce sie pra cy;
7) sto so wa nie wła ści wych pro ce dur pra cy, w tym pro ce dur lub in struk -

cji bez piecz ne go ob cho dze nia się z czyn ni kiem che micz nym stwa rza ją -
cym za gro że nie i od pa da mi, za wie ra ją cy mi ta ki czyn nik oraz pro ce dur ich
prze cho wy wa nia i trans por tu w miej scu pra cy;

8) wła ści we sto so wa nie urzą dzeń i sprzę tu w pra cach z czyn ni kiem
che micz nym, za pew nia ją ce bez pie czeń stwo i ochro nę zdro wia pra cow ni -
ków.

2. Dzia ła nia i środ ki, o któ rych mo wa w ust. 1, po win ny uwzględ niać
zmie nia ją ce się wa run ki pra cy, a ich ce lem po win na być cią gła po pra wa
wa run ków pra cy. (…)

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki i Pra cy 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

§ 4. 1. Pra co daw ca oce nia ry zy ko za wo do we zwią za ne z na ra że niem
pra cow ni ków na ha łas lub drga nia me cha nicz ne, wy ni ka ją ce z cech miej -
sca pra cy oraz ze sto so wa nych w kon kret nych wa run kach środ ków lub
pro ce sów pra cy, ze szcze gól nym uwzględ nie niem:

1) po zio mu i ro dza ju 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) cza su 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 cych u pra co daw cy sys te mów i roz kła dów cza su
pra cy;

3) war to ści NDN oraz war to ści pro gów dzia ła nia dla ha ła su lub drgań
me cha nicz nych;

4) skut ków dla zdro wia i bez pie czeń stwa pra cow ni ków, w tym na le żą -
cych do grup szcze gól ne go ry zy ka;

5) skut ków dla zdro wia i bez pie czeń stwa pra cow ni ków, wy ni ka ją cych
z in te rak cji po mię dzy ha ła sem i drga nia mi me cha nicz ny mi;

6) in for ma cji, do ty czą cych po zio mu emi sji ha ła su lub drgań me cha nicz -
nych, do star cza nych przez pro du cen ta środ ków pra cy;
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7) ist nie nia al ter na tyw nych środ ków pra cy, za pro jek to wa nych do ogra -
ni cze nia emi sji ha ła su lub drgań me cha nicz nych;

8) in for ma cji uzy ska nych w wy ni ku pro fi lak tycz nych ba dań le kar skich
pra cow ni ków;

9) po śred nich skut ków dla zdro wia i bez pie czeń stwa pra cow ni ka, wy ni -
ka ją cych z in te rak cji po mię dzy ha ła sem i sy gna ła mi bez pie czeń stwa lub
in ny mi dźwię ka mi, któ re pra cow nik po wi nien ob ser wo wać w ce lu ogra ni -
cze nia ry zy ka wy pad ku przy pra cy;

10) skut ków dla zdro wia i bez pie czeń stwa pra cow ni ka, wy ni ka ją cych
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;

11) do stęp no ści 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;

12) po śred nich skut ków dla zdro wia i bez pie czeń stwa pra cow ni ka, wy -
ni ka ją cych z od dzia ły wań drgań me cha nicz nych na środ ki pra cy lub miej -
sce pra cy, ta kich jak za kłó ce nia sta bil no ści kon struk cji lub złą czy, utrud -
nio ne ope ro wa nie ele men ta mi ste row ni czy mi, nie pra wi dło wo ści
w od czy tach wska zań apa ra tu ry kon tro l no -po mia ro wej;

13) wpły wu 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.

2. Oce na ry zy ka za wo do we go, o któ rej mo wa w ust. 1, po win na być
udo ku men to wa na w spo sób przy ję ty u da ne go pra co daw cy oraz do ko ny -
wa na ka żdo ra zo wo, gdy na stą pi ły zmia ny wa run ków wy ko ny wa nia pra cy
lub je śli ko niecz ność we ry fi ka cji wy ka żą wy ni ki pro fi lak tycz nych ba dań le -
kar skich pra cow ni ków.

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia 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

§ 5. 1. Przed wy bo rem środ ka za po bie gaw cze go pra co daw ca do ko nu -
je oce ny ry zy ka za wo do we go, na ja kie jest lub mo że być na ra żo ny pra cow -
nik, uwzględ nia jąc w szcze gól no ści:
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1) kla sy fi ka cję i wy kaz szko dli wych czyn ni ków bio lo gicz nych;
2) ro dzaj, sto pień oraz czas trwa nia na ra że nia na dzia ła nie szko dli we go

czyn ni ka bio lo gicz ne go;
3) in for ma cję na te mat:
a) po ten cjal ne go dzia ła nia aler gi zu ją ce go lub tok sycz ne go szko dli we -

go czyn ni ka bio lo gicz ne go,
b) cho ro by, któ ra mo że wy stą pić w na stęp stwie wy ko ny wa nej pra cy,
c) stwier dzo nej cho ro by, któ ra ma bez po śred ni zwią zek z wy ko ny wa ną

pra cą;
4) wska zów ki or ga nów wła ści wej in spek cji sa ni tar nej, Pań stwo wej In -

spek cji Pra cy oraz jed no stek słu żby me dy cy ny pra cy.
2. W za kła dach opie ki zdro wot nej i za kła dach lecz ni czych dla zwie rząt

pra co daw ca uwzględ nia po nad to:
1) in for ma cję na te mat po ten cjal ne go wy stę po wa nia szko dli we go czyn -

ni ka bio lo gicz ne go u pa cjen ta lub zwie rzę cia oraz w ma te ria le i prób kach
od nich po bra nych;

2) za gro że nie ze stro ny szko dli we go czyn ni ka bio lo gicz ne go, o któ -
rym wia do mo, że jest obec ny lub któ re go obec ność jest po dej rze wa -
na u pa cjen ta lub u zwie rzę cia oraz w ma te ria łach i prób kach od nich po -
bra nych;

3) ry zy ko wy ni ka ją ce z ro dza ju pra cy.
§ 6. Oce na ry zy ka, o któ rej mo wa w § 5, po win na być ak tu ali zo wa -

na w szcze gól no ści w od nie sie niu do zmian ma ją cych zna cze nie dla zdro -
wia pra cow ni ków w miej scu pra cy. (…)

Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ręcz nych pra cach trans por to wych 

§ 4. 1. Pra co daw ca jest obo wią za ny oce niać ry zy ko za wo do we wy stę -
pu ją ce przy ręcz nych pra cach trans por to wych, w szcze gól no ści bio rąc
pod uwa gę:

1) ma sę prze miesz cza ne go przed mio tu, je go ro dzaj i po ło że nie środ ka
cię żko ści,

2) wa run ki śro do wi ska pra cy, w tym w szcze gól no ści tem pe ra tu rę i wil -
got ność po wie trza oraz po ziom czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia,
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3) or ga ni za cję pra cy, w tym sto so wa ne spo so by wy ko ny wa nia pra cy,
4) in dy wi du al ne pre dys po zy cje pra cow ni ka, ta kie jak spraw ność fi zycz -

na, wiek i stan zdro wia.
2. Oce na ry zy ka, o któ rej mo wa w ust. 1, po win na być do ko ny wa -

na przy or ga ni zo wa niu ręcz nych prac trans por to wych, a ta kże po ka żdej
zmia nie or ga ni za cji pra cy. Na pod sta wie oce ny ry zy ka za wo do we go pra -
co daw ca jest obo wią za ny po dej mo wać dzia ła nia ma ją ce na ce lu usu nię -
cie stwier dzo nych za gro żeń.
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12. MA TE RIA ŁY ŹRÓ DŁO WE

1. 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.

2. Usta wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy (Dz. U. z 1998 r.,
nr 21, poz. 94 z późn. zm.) stan praw ny na dzień 15. 03.2010 r.

3. 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. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

4. Roz po rzą dze nie 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 (Dz. U. z 2005 r., nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

5. Roz po rzą dze nie 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 (Dz. U. z 2005 r., nr 157,
poz. 1318).

6 Roz po rzą dze nie 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 (Dz. U. z 2005 r., nr 81, poz. 716 z późn. zm.).

7. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 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 Dz. U. z 2000 r., nr 26, poz. 313 z późn. zm.).

8. 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. z 2004 r.,
nr 280, poz. 2771 z późn. zm.).

9. Pol ska Nor ma PN -N -18002: 2000 Sys tem 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.

10. Pol ska Nor ma PN -N -18001: 2004 Sys te my za rzą dza nia bez pie czeń -
stwem i hi gie ną pra cy. Wy ma ga nia.


