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1.   LISTA STANOWISK OBJĘTYCH OCENĄ I ANALIZĄ RYZYKA ZAWODOWEGO

1. Dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik działu, główny księgowy

2. Księgowy, specjalista ds. finansów, pomoc biurowa

3. Sekretarz, pracownik administracyjny.

4. Inspektor BHP

5. Mistrz, specjalista

6. Magazynier

7. „Pracownik dodatkowo wykonujący obowiązki palacza pieca CO/gazowego”

8. „Pracownik dodatkowo pełniący obowiązki wydawcy paliw”

9. Specjalista ds. zaopatrzenia

10. Robotnik gospodarczy

11. Robotnik budowlany

12. Sprzątaczka

13. Elektromechanik

14. Spawacz

15. Mechanik

16. Elektryk

17. Kierowca ciągnika

18. Kierowca.

19. Kierowca  -  operator  maszyn  specjalnych  (Koparki,  koparko  –  ładowarki,  walca,  wózka

widłowego)

20. Robotnik do prac ciężkich, wykonujący obowiązki robotnika drogowego – brukarza

21. Robotnik do prac ciężkich, wykonujący obowiązki robotnika drogowego - rozściełacza asfaltu

22. Robotnik wykwalifikowany pracujący przy wytwórni mas bitumicznych

23. Kierowca - operator maszyn specjalnych wykonujący obowiązki malarza oznakowania poziomego

24. Opiekun zwierząt w Schronisku Bezdomnych Zwierząt

25. Opiekun Zwierząt w Dziale Botanicznym – Zoologicznym, Egzotarium

26. Opiekun Zwierząt w Dziale Botanicznym – Zoologicznym, Zoo

27. Ogrodnik terenów zieleni

28. Ogrodnik terenów zieleni, wykonujący dodatkowo obowiązki pilarza, kosiarza

29. Ogrodnik terenów zieleni, wykonujący dodatkowo pracę arborysty

30. Robotnik wykwalifikowany, robotnik do prac ciężkich, pracujący na cmentarzu komunalnym

31. Robotnik wykwalifikowany, robotnik do prac ciężkich, pracujący w prosektorium miejskim

32. Pracownik działu oczyszczania miasta

33. Placowy; osoba pełniąca obowiązki porządkowo – czystościowe na Targowisku Miejskim.

34. Pracownik obsługujący zakład pod względem prawnym. (Radca Prawny)

35. Lekarz wykonujący sekcję zwłok.
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2.   DEFINICJE UŻYWANE W OCENIE RYZYKA

Awaria  –  zdarzenie  powstałe  w  wyniku  niekontrolowanego  rozwoju  sytuacji  w  czasie  eksploatacji

materiałów i urządzeń lub instalacji, prowadzące do powstania, natychmiast lub z opóźnieniem, na terenie

organizacji lub poza jej terenem, poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska, takie jak:

duża emisja substancji szkodliwych lub niebezpiecznych, pożar, wybuch itp.

Narażenie  (ekspozycja)  – podleganie  oddziaływaniu  czynników  niebezpiecznych,  szkodliwych  lub

uciążliwych  związanych  z  wykonywaniem  pracy.  Narażenie  jest  wyrażanym  ilościowo  lub

jakościowo pojęciem,  charakteryzującym zagrożenie na stanowisku pracy.

Ryzyko – kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie

i konsekwencji związanych z tym zdarzeniem.

Ryzyko  zawodowe  –  prawdopodobieństwo  wystąpienia  niepożądanych  zdarzeń  związanych  z

wykonywaną pracą,  powodujących straty, w szczególności  wystąpienia u pracowników niekorzystnych

skutków  zdrowotnych  w  wyniku  zagrożeń  występujących  w  środowisku  pracy  lub

sposobu wykonywania pracy.

Zagrożenie – stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę.

Szkodliwy czynnik występujący w procesie pracy  – czynnik, którego oddziaływanie na pracującego

prowadzi lub może prowadzić do schorzenia.

Środki ochronne – środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej lub inne środki (techniczne

lub organizacyjne) stosowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka – proces analizowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka.
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3.   SCHEMAT PRZEBIEGU OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
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4.   OPIS METODY RISC SCORE (METODA WSKAŹNIKA RYZYKA).

W metodzie tej do obliczenia ryzyka zawodowego wykorzystuje się następujący wzór:

R = S x E x P

R - oznacza wskaźnik poziomu ryzyka

S - potencjalne skutki zagrożenia straty 

E - ekspozycja na zagrożenie

P - prawdopodobieństwo zagrożenia

Poszczególne parametry (S, E, P) są tu oceniane w kilkustopniowych skalach. I tak:

Ocena potencjalnych skutków zagrożenia straty – S - tabela nr 1.

Wartość S Rodzaj skutków
Charakterystyka strat

ludzkich materialnych
100   poważna katastrofa  wiele ofiar śmiertelnych  powyżej 30 mln
40   katastrofa  kilka ofiar śmiertelnych  od 10 do 30 mln
15   bardzo duże  ofiara śmiertelna  od 1 do 10 mln
7   duże  ciężkie uszkodzenie ciała  od 30 tys. do 1 mln
3   średnie  absencja w pracy  od 3 do 30 tys. zł
1   małe  udzielenie pierwszej pomocy  poniżej 3 tys. zł

Ocena ekspozycji na zagrożenie – E - tabela nr 2.

Wartość E Poziom ekspozycji
10 Stała
6 Częsta (codzienna)
3 Sporadyczna (raz w tygodniu)
2 Okazjonalna (raz w miesiącu)
1 Minimalna (kilka razy w roku)

0,5 Znikoma (raz w roku)

Prawdopodobieństwo – P - tabela nr 3.
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Wartość P Opis Szansa w %

10 Bardzo prawdopodobne 50 % (1 na 2)

6 Całkiem prawdopodobne 10 % (1 na 10)

3 Mało prawdopodobne, ale możliwe 1 % (1 na 100)

1 Tylko sporadycznie możliwe 0,1 % (1 na 1.000)

0,5 Możliwe do pomyślenia 0,01 % (1 na 10.000)

0,2 Praktycznie niemożliwe 0,001 % (1 na 100.000)

0,1 Tylko teoretycznie możliwe 0,0001 % (1 na 1.000.000)
Po wyliczeniu wartości ryzyka zawodowego, mnożąc wartości dla trzech ww. czynników, otrzymany wynik

liczbowy  przyporządkowuje  się  do  odpowiedniej  kategorii  według  opisanej  w  kolejnych  rozdziałach

klasyfikacji.

Kategorie ryzyka – ryzyko dopuszczalne/niedopuszczalne - tabela nr 4.

Kategorie Ryzyka Wartość [R] Akcja

[1] Pomijalne R < 20 Żadne działania nie są potrzebne

[2] Małe ryzyko 20 <= R < 70 Należy zwrócić uwagę

[3] Średnie ryzyko 70 <= R < 200 Potrzebna poprawa

[4] Wysokie ryzyko 200 <= R < 400 Potrzebna natychmiastowa poprawa
[5] Bardzo wysokie ryzyko R >= 400 Rozważ wstrzymanie prac

Poziom dopuszczalny ryzyka obejmuje kategoria 1 i 2. 

Począwszy  od  kategorii  3  mamy do czynienia  z  ryzykiem niedopuszczalnym,  wg metody  Risk  Score
wymagającym podjęcia działań,  mających na celu jego obniżenie do poziomu dopuszczalnego.
Obok dopuszczalności metoda Risk Score pozwala na płynne określanie poziomu akceptacji ryzyka, co
stanowi podstawę do planowania działań zmierzających do ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracy. 
Poziom akceptacji jest decyzją kierownictwa i zależy od możliwości ekonomicznych przedsiębiorstwa oraz
posiadanych zasobów. 
Poziom akceptacji odnosi się do wartości liczbowej [R] będącej wynikiem szacowania ryzyka. 
Poziomem  wyjściowym  akceptacji  ryzyka,  sugerowanym  przez  metodę  Risk  Score,  jest  maksymalny
poziom dopuszczalności, czyli R = 70. 
W miarę wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracodawca może kontynuować,  w sposób mierzalny, dalsze
obniżanie poziomu ryzyka zawodowego w obszarze ryzyka dopuszczalnego (R < 70).

Wartość P Opis Szansa w %
10 Bardzo prawdopodobne 50 % (1 na 2)
6 Całkiem prawdopodobne 10 % (1 na 10)
3 Mało prawdopodobne, ale możliwe 1 % (1 na 100)
1 Tylko sporadycznie możliwe 0,1 % (1 na 1.000)

0,5 Możliwe do pomyślenia 0,01 % (1 na 10.000)
0,2 Praktycznie niemożliwe 0,001 % (1 na 100.000)
0,1 Tylko teoretycznie możliwe 0,0001 % (1 na 1.000.000)

5.   CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU PRACY 
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Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu składa się z 10 działów oraz 8 lokalizacji.  

Działy:

Dział Finansowy (DFI)

Dział Inwestycji i Remontów (DIR)

Dział Zieleni (DZI)

Dział Usług Cmentarno – Pogrzebowych (DCP)

Dział Botaniczno-Zoologiczny (DBZ)

Dział Spraw Pracowniczych (DSP)

Dział zamówień i Administracji (DZA)

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

Sekretariat (DYR)

Lokalizacje:

Baza przy ul Plonów 22/1

Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ul. Baczyńskiego 2b

Egzotarium Miejskie przy ul. Piłsudskiego 115

Cmentarz Komunalny przy ul. Wojska Polskiego 124

Prosektorium Miejskie przy ul. Andersa 90

Dział Zieleni przy ul Andersa 9

Park Kuronia i Mini Zoo przy ul. Armii Krajowej 
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Baza.  

Składa się z kompleksu budynków; w skład którego wchodzą: 

O Budynek administracyjny dwu - kondygnacyjny
O Budowla garażowa
O Warsztat samochodowy
O Budynek socjalny
O Skład soli drogowej
O Zakładowa stacja paliw
O Wytwórnia mas bitumicznych
O Magazyn zakładowy
O Depozyt środków transportu drogowego
O Portiernia
O Teren składowy materiałów budownictwa drogowego
O Teren składowy materiałów sypkich
O Parkingi.

Dział Zieleni 

Składa się z kompleksu budynków; w skład którego wchodzą:

O Budynek administracyjno – socjalny
O Budynek socjalny
O Zespół garaży 1
O Zespół garaży 2
O Zespół garaży 2
O Warsztaty
O Portiernia.
O Parking
O Pracownicy obsługuja dodatkowo miejskie zieleńce, parki, tereny zielone Sosnowca. 

Dział Cmentarno – Pogrzebowy

Składa się z kompleksu budynków; w skład którego wchodzą:

O Budynek administracyjno 
O Kaplica cmentarna
O Cmentarz komunalny
O Parkingi
O Prosektorium przy ulicy Andersa 90

Schronisko dla  Bezdomnych Zwierząt

Składa się z kompleksu budynków; w skład którego wchodzą:

O Budynek administro – socjalny
O Boksy dla psów
O Pomieszczenia dla kotów
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O Wybieg dla psów
O Parking

Dział Botaniczno-Zoologiczny. Egzotarium

Składa się z kompleksu budynków; w skład którego wchodzą:

O Budynek główny (w tym administro – socjalny) 
O Garaże
O Budynek socjalny
O Kotłownia
O Do obsługi przez pracowników jest także Park im. Fusińskiego. 

Dział Botaniczno-Zoologiczny. Park Kuronia

Składa się z kompleksu budynków; w skład którego wchodzą:

O Budynek administro – socjalny
O Garaże
O Budynek zaplecza
O Budynki inwentarskie
O Parking
O Zagrody ze zwierzętami
O Pracownicy obsługują dodatkowo Teren Parku Kuronia oraz plac zabaw. 

Targowisko Miejskie

Składa się z kompleksu budynków; w skład którego wchodzą:

O Toaleta
O Ogrodzony plac Targowiska Miejskiego

Stan budynków i pomieszczeń się w nich znajdujących jest wystarczający, co udokumentowane

jest w cyklicznych przeglądach stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomieszczenia i stanowiska pracy

pracowników zatrudnionych w MZUK Sosnowiec,  odpowiadają i są zgodne z przepisami bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. Zakład zatrudnia około 250 pracowników (dyrektor i

kadra zarządzająca, pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy na stanowiskach robotniczych). 

Stan  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  jest  sukcesywnie  kontrolowany  przez  zatrudnionego

inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznych inspektorów pracy. 
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6.    WYMAGANIA OGÓLNE DLA POMIESZCZENIA, STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA 
ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO.

6.1. Pomieszczenie pracy

          Pracownicy administracyjno – biurowi wykonują pracę w pomieszczeniach we wszystkich działach

MZUK Sosnowiec.

Pomieszczenia pracy posiadają właściwą temperaturę otoczenia. Natężenie oświetlenia stanowisk

pracy  jest  zgodne  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami,  lampy  stosowane  do  oświetlenia

miejscowego  posiadają  oprawy  ograniczające  olśnienie,  w  pomieszczeniach  pracy  nie  występuje  efekt

iluminacji. Na stanowiskach pracy stosuje się wentylację, mającą zapewnić krotność wymiany powietrza w

ciągu  godziny,  wilgotność  powietrza  w  pomieszczeniach  pracy  jest  zgodna  

z wymogami w tym zakresie. Podłoga wykonana jest z materiału antypoślizgowego, trudnopalnego. 

Obowiązkiem  pracownika  administracyjno  –  biurowego  jest  utrzymanie  ładu  i  porządku  na

stanowisku pracy, właściwe i zgodne z instrukcją użytkowania – eksploatowanie urządzeń technicznych

jak: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax., telefon, niszczarka do dokumentów.

 6.2. Stanowisko pracy

           Przez  stanowisko  pracy  rozumie  się  przestrzeń  pracy  wraz  z  wyposażeniem w  środki  

i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. 

Organizacja  stanowisk  pracy  zapewnia  bezpieczne  i  łatwe  wykonywanie  pracy  poprzez

odpowiednią  ochronę  przed  czynnikami  niebezpiecznymi  /urazowymi/,  jak:  zagrożenie  elementami

ruchomymi  i  luźnymi,  zagrożenia  elementami  ostrymi  i  wystającymi,  zagrożenia  związane  

z przemieszczaniem się ludzi, upadek na śliskim podłożu, zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,

zagrożenie  poparzeniem,  zagrożenie  pożarem  lub/i  wybuchem,  szkodliwymi  

i  uciążliwymi,  jak:  hałas  ustalony  i  nieustalony,  hałas  ultradźwiękowy  i  infradźwiękowy,  mikroklimat:

zimny, gorący, zmienny, promieniowanie optyczne, pole elektromagnetyczne, pole elektrostatyczne, pole

magnetyczne,  niewłaściwe  oświetlenie  stanowiska  pracy,  migotanie  obrazu  na  ekranie,  brak  ostrości  i

rozmycie  kolorów,  zapylenie,  substancje  o  działaniu  drażniącym,  uczulającym,  obciążenie  fizyczne

/statyczne  i  dynamiczne/,  wymuszona  pozycja  pracy,  obciążenie  psychonerwowe,  zmiany  układu

mięśniowo – szkieletowego, objawiające się bólami zwłaszcza szyi, barków i ramion, bólami mięśniowymi,

wynikającymi z zapalenia ścięgien i ucisków na nerwy, bólem i drętwieniem kończyn górnych. 

W związku z  obsługą  kserokopiarki  pracownicy  narażeni  są  na  ekspozycję  amoniaku ozonu  

i  tlenków  azotu.  Pary  amoniaku  silnie  drażnią  drogi  oddechowe,  stężenie  par  wywołuje  łzawienie,

duszność, kaszel, zawroty głowy. Ozon wchłania się do organizmu przez drogi oddechowe wywołując

bóle i zawroty głowy, zwolnienie czynności oddechu i serca. Podobnie działają na organizm tlenki azotu.
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          Dla pracownika administracyjno – biurowego stanowiskiem pracy jest wydzielone pomieszczenie, w

którym wykonuje procesy pracy.

W niektórych przypadkach, o ile w zakresie obowiązków pomieszczeniem może być pojazd służbowy. 

6.3. Wyposażenie stanowiska pracy

          Stanowiska  pracy  pracowników  administracyjno  –  biurowych  są  właściwie  wyposażone  

w  narzędzia  i  materiały  biurowe.  W  trakcie  kontroli  stanowisk  pracy  stwierdzono,  że  urządzenia

techniczne są prawidłowo rozmieszczone na stanowiskach pracy. W pomieszczeniach pracy stosuje się

oświetlenie sufitowe. W przypadku stosowania oświetlenia miejscowego stosuje się oprawy ograniczające

olśnienie.  Ponadto usytuowanie  i  sposób rozmieszczenia  narzędzi  i  materiałów biurowych uwzględnia

częstotliwość ich stosowania oraz zasady ergonomii pracy.

6.4. Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych

          Stanowiska pracy pracowników administracyjno – biurowych nie zawierają czynników szkodliwych

dla  zdrowia  w  rozumieniu  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  kwietnia  2005  r.  

w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy /Dz. U. Nr 73,

pozycja  645  z  późniejszymi.  zm./.  Stężenia  lub  natężenia  czynników środowiska  pracy  pracowników

administracyjno  –biurowych,  wymienione  w punkcie  2 nie  zagrażają  zdrowiu lub życiu  pracowników.

Zgodnie z zakładowym rejestrem wypadków przy pracy w ciągu ostatnich lat nie zanotowano ani jednego

wypadku przy pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno – biurowym.

6.5. Instalacja i urządzenia elektryczne

          Instalacja elektryczna na stanowiskach pracy pracowników administracyjno – biurowych jest

sprawna.  Urządzenia  elektryczne  pod  względem  elektrycznym są  sprawne,  posiadają  aktualnie  ważne

pomiary  skuteczności  zerowania  wykonane  przez  organ  posiadający  uprawnienia  w  tym  zakresie.

Urządzenia techniczne są sprawne pod względem elektrycznym i technicznym. Nie stanowią zagrożenia

pożarowego.

6.6. Przygotowanie zawodowe pracownika

 Pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku posiadają:

 -  ukończone 18 lat,

 -  instruktaż wstępny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 -  instruktaż stanowiskowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny, 

 -  szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
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 -  wstępne badania lekarskie,

 -  okresowe badania lekarskie, 

6.7. Organizacja pracy

Na stanowiskach pracy są instrukcje dotyczące:

 -  obsługi urządzeń biurowych,

 -  udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku,

 -  postępowania w razie zagrożenia pożarowego.

6.8. Instrukcje stanowiskowe

Instrukcje stanowiskowe określają:

 -  czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy,

 -  zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,

 -  czynności do wykonania po zakończeniu pracy,

 -  zasady postępowania w sytuacjach nietypowych, awaryjnych, stwarzających

    zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

7.     IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ NA STANOWISKU PRACY PRACOWNIKA

ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO

           Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy pracownika administracyjno – biurowego dotyczy

omówienia  wszystkich  istotnych  zagrożeń  zawodowych,  występujących  na  stanowisku  pracy,  jak:

zagrożenia wypadkowe, choroby zawodowe, awarie.

          Poniżej przedstawiono podstawowe zagrożenia występujące na stanowisku pracy pracownika

administracyjno – biurowego.

7.1. Materialne czynniki niebezpieczne

7.1.1. Zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi:

 -  ostre krawędzie narzędzi biurowych,

 -  nieoznaczone lub niewłaściwie oznaczone wystające elementy maszyn i urządzeń

    biurowych, zwłaszcza znajdujące się w miejscach trudno dostępnych,

 -  ostre lub wystające elementy półek, szafek, regałów, mebli biurowych, zwłaszcza

    znajdujące się w miejscach trudno dostępnych, przejściach, dojściach.
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7.1.2. Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi:

-  niewłaściwa szerokość dróg ewakuacyjnych,

-  drogi i wyjścia ewakuacyjne zastawione.

-  składowanie materiałów, narzędzi i sprzętu w rejonie przejść ewakuacyjnych, 

-  brak ładu i porządku na stanowiskach pracy.

- nieuwaga podczas przechodzenia przez jezdnię

- inni kierowcy/użytkownicy dróg

- nie w pełni sprawny pojazd

7.1.3. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym:

-  niesprawny lub uszkodzony przewód zasilający,

-  zły stan izolacji,

-  eksploatowanie niesprawnych gniazd elektrycznych,

-   prowizoryczne  podłączenie  nie  izolowanych  przewodów  elektrycznych  bezpośrednio  do  gniazda

elektrycznego,

 - brak wykonania pomiarów skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych,

 - eksploatowanie niesprawnych urządzeń elektrycznych,

 - eksploatowanie urządzeń elektrycznych niezgodnie z przeznaczeniem,

 - wykonywanie napraw, remontów, przeróbek instalacji elektrycznych, maszyn i urządzeń 

   przez osoby nie posiadające uprawnień w tym zakresie.

7.2. Czynniki szkodliwe i uciążliwe

Do czynników szkodliwych i uciążliwych zalicza się:

-  pole elektromagnetyczne,

-  pole magnetyczne,

-  promieniowanie widzialne, 

-  hałas ustalony i nieustalony,

-  mikroklimat,

-  niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy,

-  niewłaściwa wilgotność na stanowisku pracy, 

-  migotanie obrazu na ekranie,

-  brak ostrości i rozmycie kolorów,

-  nieergonomiczne stanowisko pracy /pulpit, siedzisko, biurko/,

-   stres psychologiczny.

7.2.1. Czynniki fizyczne:

 - efekt termiczny powstały wskutek zamiany energii na ciepło, co może spowodować
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   zmiany fizjologiczne, uwarunkowane podwyższeniem temperatury całego ciała,

 - efekt pozatermiczny – powstaje pod wpływem promieniowania bez podwyższania

   temperatury oraz związane z tym objawy fizjologiczne.

7.2.2. Czynniki psychofizyczne:

-  obciążenie fizyczne /statyczne i dynamiczne/,

-  obciążenie psychonerwowe,

-  dolegliwości subiektywne:

    a/  osłabienie ogólne,

    b/  utrudnienie koncentracji uwagi,

    c/  łatwość męczenia się pracą umysłową,

    d/  ospałość w ciągu dnia i zaburzenia snu w ciągu nocy,

    e/  osłabienie pamięci,

    f/  drażliwość nerwowa,

    g/  bóle i zawroty głowy,

    h/  dolegliwości sercowe, np. uczucie ucisku, kłucia itp.,

     j/  dolegliwości ze strony układu pokarmowego,

  

- dolegliwości obiektywne:

a/  drżenie rąk, 

b/  zmiany w narządzie wzroku,

c/  łzawienie i zaczerwienienie spojówek,

d/  zmniejszenie zdolności akomodacji,

e/  zmniejszenie ostrości widzenia,

f/  obniżenie ciśnienia krwi,

g/  zwolnienie akcji serca,

h/  zmiany czynności bioelektrycznej serca, ujawniające się w zapisie EKG,

      i/  zmiany czynności bioelektrycznej mózgu ujawniające się w zapisie EEG,

 j/  stany neurasteniczne,

 k/ nerwice wegetatywne,

 l/  wzmożony dermografizm.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

DYREKTOR / ZASTĘPCA DYREKTORA / KIEROWNIK DZIAŁU/GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lokalizacja głównego stanowiska pracy Gabinet dyrektora /zastępcy dyrektora /kierownika

Krótki opis 
technologii

lub rodzaju 
produkcji,

elementy

wyposażenia 
materiały,

strefy  
zagrożenia,

podstawowe 
czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, 
używane

narzędzia.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora: 

1. Dyrektor organizuje pracę MZUK, ustala w ramach uprawnień podział kompetencji między
zastępcą, Głównym Księgowym i kierownikami działów. Kieruje całokształtem pracy jednostki. 
2.  Podejmuje  decyzje  zgodnie  z  przepisami  prawa,  stosuje  przepisy  Kodeksu  Pracy,
współpracuje z organizacją związkową zgodnie z Ustawa o związkach zawodowych. 
3. Reprezentuje Zakład na zewnątrz, oraz składa w jego imieniu oświadczenia z zachowaniem
obowiązujących przepisów. 
4.  Podejmuje  inicjatywę  w  kierunku  usprawnienia,  ulepszenia  oraz  usunięcia  uchybień  i
nieprawidłowości w działalności MZUK. 
5. Podejmuje decyzje w zakresie systematycznego szkolenia pracowników. 
6.  Zapewnia  maksymalnie  dogodne  warunki  pracy  pracownikom,  a  w  szczególności
przestrzeganie ustawodawstwa pracy i obowiązujących przepisów BHP i P.poż. 
7. Podpisuje korespondencję kierowaną na zewnątrz zakładu. 
8. Dyrektor z tytułu nadzoru i kontroli odpowiada za działalność MZUK, a w szczególności za:
• terminowe wykonywanie nałożonych zadań oraz za celową i oszczędną gospodarkę, stosownie
do obowiązujących przepisów; 
• właściwy dobór pracowników i wykorzystanie czasu pracy; 
• nadzorowanie należytego wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników MZUK; 
9. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora lub Główny Księgowy 
10.  Na  zastępującego przechodzą  w ramach obowiązujących  przepisów prawnych wszystkie
uprawnienia i obowiązki Dyrektora MZUK. 
11. W konkretnych przypadkach Dyrektor może zastrzec sobie ostateczną decyzję w sprawie
należącej do kompetencji zastępcy lub Głównego Księgowego. 
12.  Dyrektor  może  konkretną  sprawę  należącą  do  jego  kompetencji  przekazać  do  decyzji
zastępcy lub Głównemu Księgowemu
Z-ca dyrektora pełni samodzielną funkcję techniczną związaną z nadzorem nad wykonawstwem
robót drogowych, produkcją pomocniczą, wykonawstwem usług, kieruje całokształtem spraw
związanych  z  bieżącym  utrzymaniem  letnim  i  zimowym  urządzeń  drogowo-mostowych,
zabezpieczeniem ruchu, gospodarką sprzętem i środkami transportowymi oraz zaopatrzeniem
Kierownicy działów odpowiadają za wykonanie zaleceń dyrektora oraz właściwe organizowanie
prac działu, w tym zaleceń BHP.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka Siedząco-chodząca
Charakter pracy przewaga wysiłku umysłowego wysiłek głosowy
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  - umysłowa
3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż
stanowiskowy 

przed dopuszczeniem do pracy TAK

szkolenie okresowe do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy, następne co 5 lat TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieliska,  niepaląca,  z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  biurowe  –  300  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK
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Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C
TAK

Stanowiska pracy

Szerokość  przejść  i
dojść do 
stanowisk  pracy,
między stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,  Kodeksu  pracy
oraz przepisów wykonawczych do Kodeksu Pracy TAK

Pomiary  czynników
szkodliwych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości  pomieszczenia  nie
zajętej przez urządzenia na jednego pracownika TAK

Powierzchnia Minimum 2 m2 wolnej  powierzchni  podłogi  nie  zajętej
przez urządzenia na jednego pracownika TAK

Oświetlenie
naturalne

Górne przy pomocy punktów świetlnych lub boczne 1 m2

okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe
uprawnienia

W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje
stanowiskowe Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub  natężenia
czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie
elementów
ruchomych,  ostrych
lub  wystających,  jak
również  miejsc
niebezpiecznych  –
barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  

i rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Okulistyczne,  obciążenie  psychiczne,  prowadzenie

pojazdu do 3,5t , okresowa praca na wysokości
do 3m.

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku Dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik działu, 
główny księgowy

Zagrożenia  –
możliwe
niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe  skutki
zagrożenia

Sk
ut

ek
 (

S)

E
ks

po
zy

cj
a 

na
 z

ag
ro

że
ni

e
(E

)

P
ra

w
do
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st
w

o 
(P

)

Sposoby
zmniejszania
ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Pojawienie się 
napięcia na 
obudowie 
komputera, 
monitora, 
drukarki, 
kserokopiarki.

Przerwany 
przewód.
Naprawa lub 
przeróbka 
urządzenia 
wykonana przez 
osobę 
nieuprawnioną.

Porażenie prądem 
elektrycznym.

15 6 0,5

Okresowe kontrole 
ciągłości przewodów.
Wykonywanie 
napraw i przeróbek 
przez osoby 
posiadające 
uprawnienia w tym 
zakresie.

2(1)

Brak podstawowej
ochrony 
przeciwporażenio
wej.

Uszkodzone 
przewody 
elektryczne.
Brak pomiarów 
skuteczności 
zerowania.
Naprawa lub 
przeróbka 
instalacji 
elektrycznej przez 
osobę 
nieupoważnioną.

Porażenie prądem 
elektrycznym.

15 6 0,5

Okresowa kontrola 
ciągłości przewodów

3(2)

Okresowe pomiary 
skuteczności 
zerowania.

Wykonywanie 
napraw i przeróbek 
instalacji elektrycznej
przez osoby 
upoważnione.

Pożar 
okablowania na 
skutek błędów 
wykonania i 
eksploatacji.

Brak właściwych 
zabezpieczeń 
obwodów, zły stan
izolacji.

Porażenie prądem 
elektrycznym 
i poparzenie.

15 6 1

Zakaz „watowania” 
bezpieczników, 
zachowanie 
parametrów 
eksploatacji, 
zapewnienie 
właściwego stanu 
izolacji.

3(2)

Poparzenie 
gorącymi 
posiłkami, 
płynami

Przygotowywanie, 
podgrzewanie 
posiłków 
i napojów 
w czajniku 
elektrycznym, 
kuchence 
mikrofalowej, 
ekspresie do kawy

Oparzenie 
kończyn, tułowia,
jamy ustnej

1  6  3

Postępowanie 
zgodnie z 
instrukcjami 
stanowiskowymi 
BHP.
Zwracanie uwagi na 
uszkodzenia maszyn 
i pojemników.

   1

Schorzenia 
powodowane 
niewłaściwym 
oświetleniem 

Stosowanie 
niewłaściwych 
opraw oświetlenia 
miejscowego, 

Olśnienie, 
iluminacja.

3 6 1
Stosowanie 
właściwych opraw 
oświetlenia 

1
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stanowiska pracy.

używanie 
oświetlenia o zbyt 
dużym lub zbyt 
małym natężeniu, 
duże różnice 
natężenia, odbicie 
od monitora.

miejscowego, 
właściwego natężenia
oświetlenia, właściwe
ustawienie monitora.

Hałas na placu 
budowy, hałas 
komunikacyjny.

Niewłaściwa 
organizacja 
stanowisk pracy 
biurowej, 
używanie 
niesprawnych 
urządzeń.

Uszkodzenie 
narządu słuchu.

3 1 0,5

Stosowanie 
sprawnych 
technicznie 
urządzeń, 
organizowanie 
stanowisk pracy 
wymagającej 
znacznego wysiłku 
umysłowego 
w sposób 
zapewniający 
właściwe warunki 
pracy.

1

Hałas na 
stanowisku pracy.

Niewłaściwa 
organizacja 
stanowisk pracy 
biurowej, 
używanie 
niesprawnych 
urządzeń.

Trudność 
w koncentracji, 
nerwowa 
atmosfera

3 6 3

Zamykanie drzwi 
gabinetu, właściwy 
nadzór nad 
sprawnością 
urządzeń biurowych 
oraz zachowaniem 
pracowników i osób 
trzecich

2

Schorzenia 
spowodowane 
niewłaściwą 
obsługą maszyn 
drukujących.

Obsługa 
kserokopiarki 
w pomieszczeniu 
niewłaściwie 
wentylowanym.

Gwałtowne 
łzawienie, 
duszność, kaszel, 
zawroty głowy, ból
żołądka, trudności 
oddychania, 
zwolnienie 
czynności serca, 
spadek ciśnienia 
tętniczego krwi.

3 2 0,5

Eksploatacja 
kserokopiarki 
w pomieszczeniu 
właściwie 
wentylowanym, 
stosowanie przerw 
w pracy.

2(1)

Upadek w wyniku 
potknięcia, 
poślizgnięcia się 
na stanowisku 
pracy.

Brak ładu 
i porządku 
w miejscu pracy, 
wynikający 
z niewłaściwej 
organizacji pracy 
i pozostawionych 
przypadkowo 
przedmiotów 
używanych w 
pracy, świeżo 
umyta posadzka

Złamanie lub 
zwichnięcie 
kończyn, 
skaleczenie.

3 3 3

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowanie 
dostępu do 
stanowiska pracy, 
należyte składowanie
przedmiotów 
używanych 
w warunkach pracy , 
oznakowanie mytych
powierzchni,.

2(1)

Upadek w wyniku 
różnicy poziomów
(schody).

Nierówności, 
śliska 
powierzchnia 
schodów, 
oblodzenie, 
potknięcie, 

Złamania kończyn,
skręcenia stawów, 
ogólne obrażenia 
ciała, głowy.

3 3 3 Częste ścieranie 
powierzchni, 
naprawa 
powierzchni, 
usuwanie oblodzenia 
i śniegu.

2(1)
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poślizgnięcie się
 i upadek.

Upadek na tym 
samym poziomie.

Nierówności, 
śliska 
powierzchnia, 
lód

Złamania kończyn,
skręcenia stawów, 
ogólne obrażenia 
ciała.

3 6 3

Zachowanie 
ostrożności, 
koncentracja, 
odśnieżanie.

2(1)

Schorzenia 
spowodowane 
wymuszoną 
pozycją ciała.

Brak wyposażenia 
lub brak 
stosowania 
środków ochron 
indywidualnych.
Niewłaściwe 
siedzisko.
Niewłaściwy 
pulpit lub monitor.

Odgnioty łokci, 
ból oczu, uczucie 
pieczenia, 
zaczerwienienie 
oczu, łzawienie.
Zwyrodnienia 
kręgosłupa.
Zwyrodnienia 
stawów kończyn 
górnych.

3 6 3

Stosowanie okularów
korekcyjnych.
Właściwe siedzisko.
Ergonomiczny pulpit
i stanowisko pracy.
Odrywanie wzroku 
od komputera.

2(1)

Środek transportu
/samochód/.

Uderzenie, 
najechanie przez 
pojazd.

Potłuczenia,
złamania. 15 6 1

Wzmożona uwaga, 
poruszenie się po 
wyznaczonych 
ciągach 
komunikacyjnych, 
stosowanie się do 
przepisów ustawy o 
ruchu drogowym.

3(2)

Udział w kolizji 
drogowej.

Potłuczenia, 
złamania, 
stłuczenia, śmierć. 15 6 1 3(2)

Stres 
psychologiczny.

Kontrola 
terminów 
wykonywanych 
zadań, zbyt mała 
ilość czasu na 
powzięte zadania, 
kontakty z 
pracownikami, 
pracownikami UM
i innych jednostek,
kontakt z 
petentami.

Dolegliwości 
sercowe, 
zmęczenie, 
dolegliwości 
układu 
pokarmowego, 
obniżenie ciśnienia
krwi, nerwice.

3 10 6

Przerwy w pracy, 
gimnastyka,
 zdrowy tryb życia,
Budowanie zdrowej 
atmosfery w 
zakładzie pracy.

3(2)

Przeciążenie 
psychiczne

Odpowiedzialność
za podwładnych

Stres, 
rozkojarzenie, 
nadmierne 
pobudzenie, 
dolegliwości 
sercowe

3 10 6

Budowa zdrowej 
atmosfery w 
zakładzie,
Zdrowy tryb zycia.

3(2)

Przeciążenie 
percepcyjne 
wzroku.

Niewłaściwe 
oświetlenie 
pomieszczeń 
pracy,
wzmożona 
koncentracja 
uwagi,
długotrwała praca 
przy komputerze,
efekt 
mikroolśnienia.

Osłabienie 
narządu wzroku, 
choroby oczu. 3 6 3

Badania okresowe i 
kontrolne, 
stosowanie 
okularów 
ochronnych 
zgodnie 
z zaleceniami  
lekarza, stosowanie 
oświetlenia 
punktowego,  
stosowanie żaluzji 
przy 
nasłonecznieniu, 
właściwe 

2(1)
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przygotowanie 
stanowiska pracy
 z komputerem,

 stosowanie przerw 
relaksujących wzrok.

Zagrożenia 
biologiczne.

Kontakt z chorymi
– w tym na 
choroby  
wirusowe, 
bakteryjne i 
grzybicze.

Zachorowanie na 
choroby wirusowe,
bakteryjne, 
grzybicze, 
pogorszenie stanu 
zdrowia.

3 6 3

Zachowanie 
czystości i higieny 
w miejscu pracy, 
badania i szczepienia 
ochronne. 2

Uderzenie o ostre 
lub wystające 
przedmioty. 

Wysunięte 
szuflady biurka, 
skaleczenie 
zszywaczem.

Stłuczenia, 
skaleczenia, 
zranienia.

1 6 3
Zachowanie 
porządku w miejscu 
pracy.

1

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla 
Dyrektora, zastępcy dyrektora, kierownika działu, główny księgowy

1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
     Zgodnie z tabelą nr 1  przyjęto wartość S,  jako S = 6,5

2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość 
     ekspozycji E, jako E = 5,5

3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. Zgodnie z tabelą nr 3  
     przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 1,5

 4.  Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego 
      w tabeli nr 4. Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”,
związanego z wykonywaniem pracy na stanowisku Dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik działu, główny
księgowy. 

Tak więc:      
                                 
R = S x E x P
R = 6,5*5,5*1,5
R = 53,5

 Na podstawie tabeli R = 53,5 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna  
 kategoria ryzyka zawodowego = 2.

 Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Dyrektora, zastępcy dyrektora, , kierownika
działu jest mała,  głównego księgowego jest to kategoria 2, a więc jest to ryzyko akceptowalne.

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracowników zatrudnionego na tych stanowiskach.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.

25



CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

KSIĘGOWY, SPECJALISTA DS. FINANSÓW, POMOC BIUROWA.

Lokalizacja stanowiska pracy Gabinet działu finansów, kasa
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Zakres czynności dla stanowiska główny księgowy:
1) prowadzenie dokumentacji finansowej, 
2) przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji,
3) przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty dyrektora,
4) przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
5)  obsługa  komputera,  odbiór  poczty  elektronicznej,  obsługa  kserokopiarki,
drukarki, 
6)  odpowiedzialność  za  finanse  zakładu  na  podstawie  ustawy  o  finansach
publicznych 
7) kontakt z instytucjami zewnętrznymi.
8) koordynacja i kontrola płac oraz prawidłowego funkcjonowania obiegu finansowego ,
9) kontakt  z  właściwymi  miejscowo  instytucjami /US, GUS, ZUS/.
Zakres  czynności  dla  stanowiska  księgowy,  specjalista  ds.  finansów,
pomoc biurowa, referent ds. finansów:
1) przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji,
2) przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
3)  obsługa  komputera,  odbiór  poczty  elektronicznej,  obsługa  kserokopiarki,
drukarki,  
4) kontakt  z  właściwymi  miejscowo  instytucjami /US, GUS, ZUS/.
5) kontakt z instytucjami zewnętrznymi,
6) wykonywanie analiz oraz dokumentacji dotyczących struktury finansowej,
7) kontrola płac oraz prawidłowego funkcjonowania obiegu finansowego ,
8)  wydawanie  pracownikom wypłaty oraz bonów  żywieniowych

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka Siedząca
Charakter pracy przewaga wysiłku umysłowego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca lekka
3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe Główny     księgowy:  do  6  m-cy  od

rozpoczęcia pracy, następne co 5 lat
Pozostali  pracownicy  do  12  m-cy  od
rozpoczęcia pracy, następne co 5 lat

TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  biurowe  –  300  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK
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Temperatura Nie mniej niż 18° C
TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  

i rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Okulistyczne,  w  razie  potrzeby  kierowanie

pojazdem do 3,5t
TAK
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Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku księgowy, specjalista ds. finansów, pomoc 
biurowa

Zagrożenia  –
możliwe
niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe  skutki
zagrożenia

Sk
ut

ek
 (

S)

E
ks

po
zy

cj
a 

na
 z

ag
ro

że
ni

e
(E

) P
ra

w
do

po
do
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st
w

o 
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)

Sposoby
zmniejszania
ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Pojawienie się 
napięcia na 
obudowie 
komputera, 
monitora, 
drukarki, 
kserokopiarki.

Przerwany 
przewód.
Naprawa lub 
przeróbka 
urządzenia 
wykonana przez 
osobę 
nieuprawnioną.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym.

15 10 05

Okresowe kontrole 
ciągłości przewodów
Wykonywanie 
napraw i przeróbek 
przez osoby 
posiadające 
uprawnienia w tym 
zakresie.

3(2)

Brak podstawowej
ochrony przeciw-
porażeniowej.

Uszkodzone 
przewody 
elektryczne.
Brak pomiarów 
skuteczności 
zerowania.
Naprawa lub 
przeróbka 
instalacji 
elektrycznej przez 
osobę 
nieupoważnioną.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym.

15 6 0,5

Okresowa kontrola 
ciągłości przewodów
Okresowe pomiary 
skuteczności 
zerowania.
Wykonywanie 
napraw i przeróbek 
instalacji elektrycznej
przez osoby 
upoważnione.

2

Pożar 
okablowania na 
skutek błędów 
wykonania i 
eksploatacji.

Brak właściwych 
zabezpieczeń 
obwodów, zły stan
izolacji.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym 
i poparzenie. 15 6 0,5

Zakaz „watowania” 
bezpieczników, 
zachowanie 
parametrów 
eksploatacji, 
zapewnienie 
właściwego stanu 
izolacji.

2

Schorzenia 
powodowane 
niewłaściwym 
oświetleniem 
stanowiska pracy.

Stosowanie 
niewłaściwych 
opraw oświetlenia 
miejscowego, 
używanie 
oświetlenia o zbyt 
dużym lub zbyt 
małym natężeniu, 
duże różnice 
natężenia, odbicie 
od monitora.

Olśnienie, 
iluminacja.

3 10 3

Stosowanie 
właściwych opraw 
oświetlenia 
miejscowego, 
właściwego natężenia
oświetlenia, właściwe
ustawienie monitora.

3(2)

Hałas na 
stanowisku pracy.

Niewłaściwa 
organizacja 
stanowisk pracy 
biurowej, 

Uszkodzenie 
narządu słuchu.

3 1 0,5 Stosowanie 
sprawnych 
technicznie 
urządzeń, 

1
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używanie 
niesprawnych 
urządzeń.

organizowanie 
stanowisk pracy 
wymagającej 
znacznego wysiłku 
umysłowego 
w sposób 
zapewniający 
właściwe warunki 
pracy.

Hałas na 
korytarzach 

Zbyt głośne 
rozmowy 
pracowników lub 
osób trzecich

Trudność 
w koncentracji, 
nerwowa 
atmosfera

3 1 3

Zamykanie drzwi 
gabinetu, właściwy 
nadzór nad 
rozmowami osób 
przebywających na 
korytarzu

1

Niewłaściwe 
warunki 
mikroklimatyczne.

Nieodpowiednia 
temperatura w 
pomieszczeniach 
biurowych, zła 
wentylacja lub 
klimatyzacja, 
nieodpowiednia 
wilgotność.

Przeziębienia lub
przegrzania, 
choroby układu 
oddechowego.

3 2 1

Dostosowanie 
mikroklimatu do 
subiektywnego 
odczucia komfortu 
cieplnego, zależnego 
nie tylko od 
temperatury i 
wilgotności ale 
również od ubioru i 
cech osobowych 
pracowników.

1

Uderzenie 
o nieruchome 
przedmioty.

Zatarasowane 
przejścia, źle 
ustawione stoły
i sprzęt, 
nieporządek na 
stanowisku pracy 
itp.

Potłuczenia, 
drobne urazy.

3 6 3

Dbanie o porządek, 
właściwa  organizacja
poszczególnych 
stanowisk pracy w 
pomieszczeniu.

2(1)

Przeciążenia 
układu 
mięśniowo- 
kostnego
(wymuszona 
pozycja przy 
pracy).

Długotrwała praca
przy komputerze, 
zła organizacja 
stanowiska pracy, 
niestosowanie 
przerw.

Bóle mięśni 
i karku, 
zwyrodnienia 
kręgosłupa 
i stawów. 3 10 3

Stosowanie przerw 
podczas pracy, 
wyposażanie 
stanowisk 
komputerowych 
w meble zgodne 
z przepisami 
i zasadami 
ergonomii, okresowe
zmiany rodzaju 
wykonywanej pracy.

3(2)

29



Stres.   

Pośpiech, 
nerwowość, duża 
odpowiedzialność 
zbyt duże 
obciążenie 
obowiązkami, 
praca w godzinach
nadliczbowych, 
konflikty 
międzyludzkie, 
obawa przed 
niezadowoleniem 
kierownictwa 
i zwolnieniem 
z pracy, negocjacje
z urzędnikami itp. 

Osłabienie 
organizmu, 
nerwice, 
bezsenność, 
choroby serca 
i układu 
pokarmowego.

3 3 3

Przestrzeganie norm 
dotyczących czasu 
pracy stosowanie 
regularnych przerw 
pozwalających 
zniwelować napięcie, 
zapewnienie 
odpowiedniej ilości 
czasu na wypoczynek
( zgodnie z 
przepisami Kodeks 
Pracy., dobowo 
i tygodniowo ), 
zapewnienie przez 
kierownictwo 
właściwej atmosfery 
w pracy, częste 
rozmowy pomiędzy 
przełożonymi 
i podwładnymi.

2(1)

Zagrożenia 
biologiczne.

Kontakt chorymi 
– w tym na 
choroby  
wirusowe, 
bakteryjne 
i grzybicze.

Zachorowanie na
choroby 
wirusowe, 
bakteryjne, 
grzybicze, 
pogorszenie 
stanu zdrowia.

3 3 1

Zachowanie 
czystości i higieny w 
miejscu pracy, 
badania i szczepienia 
ochronne.

1

Schorzenia 
spowodowane 
niewłaściwą 
obsługą 
kserokopiarki.

Obsługa 
kserokopiarki 
w pomieszczeniu 
niewłaściwie 
wentylowanym.

Gwałtowne 
łzawienie, 
duszność, kaszel,
zawroty głowy, 
ból żołądka, 
trudności 
oddychania, 
zwolnienie 
czynności serca, 
spadek ciśnienia 
tętniczego krwi.

1 6 0,5

Eksploatacja 
kserokopiarki 
w pomieszczeniu 
właściwie 
wentylowanym, 
stosowanie przerw 
w pracy.

1

Choroby.
Narażenie na 
warunki 
atmosferyczne.

Choroby układu 
oddechowego, 
przeziębienia.

3 2 0,5

Poddawanie się 
szczepieniom 
ochronnym, 
przestrzeganie badań
profilaktycznych, 
stosowanie ubioru 
stosownego do 
warunków 
pogodowych.

1

Poparzenie 
gorącymi płynami 
i artykułami 
spożywczymi. 

Pośpiech, 
nieuwaga podczas 
przygotowywania 
kawy, herbaty, 
odgrzewania 
posiłków

Oparzenie I i  II 
stopnia różnych 
części ciała.

1 6 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach .

1
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Przygniecenie 
regałem, upadek 
przedmiotów na 
głowę.

Źle ustawione i nie
zamocowane 
regały, złe 
ułożenie 
dokumentów 
biurowych w 
szafach i na 
regałach.

Urazy głowy, 
stłuczenia, 
złamania uraz 
kręgosłupa.

7 3 1

Stabilne mocowanie 
regałów i półek, 
przestrzeganie 
dopuszczalnego 
obciążenia regałów, 
stabilne składowanie 
segregatorów na 
regałach 
z uwzględnieniem 
środka ciężkości.

2(1)

Wypadek drogowy

Nieuwaga, 
potrącenie przez 
jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała.

15 3 0,2

Przestrzeganie 
Kodeksu 
Drogowego, 
zwracanie uwagi na 
pozostałych 
użytkowników dróg.

1

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla: 
Gsięgowego, specjalisty ds. finansów, pomoc biurowa w dziale DFI

 1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”.
     Zgodnie z tabelą nr 1  przyjęto wartość S,  jako S = 6

 2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”.
     Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 5

 3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”.
     Zgodnie z tabelą nr 3  przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako
     P = 1,5

 4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”,
związanego z wykonywaniem pracy na stanowisku: księgowego, specjalisty ds. finansów, pomoc biurowa
w dziale DFI
. 
Tak więc:
R = S x E x P
R = 6*5*1,5
R = 45

 Na podstawie tabeli R = 45 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna  
 kategoria ryzyka zawodowego = 2.

 Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy księgowego, specjalisty ds. finansów, pomoc
biurowa w dziale DFI
jest mała, jest to kategoria 2, a więc jest to ryzyko akceptowalne.

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracowników zatrudnionego na tych stanowiskach.

Działania zapobiegawczo – profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

SEKRETARZ, PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

Lokalizacja stanowiska pracy Sekretariat, pokuj pracownika administracyjno-biurowego
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Zakres czynności dla stanowiska sekretarz szkoły:
1) prowadzenie sekretariatu zakładu, 
2) przyjmowanie interesantów i pracowników oraz udzielanie im informacji,
3) przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty dyrektora,
4) przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
5)  obsługa  komputera,  odbiór  poczty  elektronicznej,  obsługa  kserokopiarki,
drukarki,  
6) przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji,
7) prowadzenie grafiku konferencji i obsługi spotkań dyrektora,
8) kontakt z instytucjami zewnętrznymi.
Zakres czynności dla stanowiska pracownik administracyjny:
1) przyjmowanie interesantów i pracowników oraz udzielanie im informacji,
2) przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
3)  obsługa  komputera,  odbiór  poczty  elektronicznej,  obsługa  kserokopiarki,
drukarki,  
4) przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji,
5) kontakt z instytucjami zewnętrznymi,
6) wykonywanie analiz oraz dokumentacji dotyczących struktury finansowej,
7)  kontakt  z  właściwymi  miejscowo  instytucjami 
 

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka Siedząca
Charakter pracy przewaga wysiłku umysłowego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca lekka
3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 5 lat
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  biurowe  –  300  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C
TAK

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK
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Stanowiska pracy Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Okulistyczne,  

w  razie  potrzeby  kierowanie
pojazdem do 3,5t

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku sekretarz, pracownik administracyjno-
biurowy

Zagrożenia  –
możliwe
niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe  skutki
zagrożenia

Sk
ut

ek
 (

S) E
ks

po
zy

cj
a 

na
 z

ag
ro

że
ni

e
(E

)

P
ra

w
do

po
do
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st
w

o
(P

)

Sposoby
zmniejszania
ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Pojawienie się 
napięcia na 
obudowie 
komputera, 
monitora, 
drukarki, 
kserokopiarki.

Przerwany 
przewód.
Naprawa lub 
przeróbka 
urządzenia 
wykonana przez 
osobę 
nieuprawnioną.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym.

15 10 0,5

Okresowe kontrole 
ciągłości przewodów
Wykonywanie 
napraw i przeróbek 
przez osoby 
posiadające 
uprawnienia w tym 
zakresie.

3(2)

Brak podstawowej
ochrony 
przeciwporażenio
wej.

Uszkodzone 
przewody 
elektryczne.
Brak pomiarów 
skuteczności 
zerowania.
Naprawa lub 
przeróbka 
instalacji 
elektrycznej przez 
osobę 
nieupoważnioną.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym.

15
6 0,5

Okresowa kontrola 
ciągłości przewodów
Okresowe pomiary 
skuteczności 
zerowania.
Wykonywanie 
napraw i przeróbek 
instalacji elektrycznej
przez osoby 
upoważnione.

2

Pożar 
okablowania na 
skutek błędów 
wykonania i 
eksploatacji.

Brak właściwych 
zabezpieczeń 
obwodów, zły stan
izolacji.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym 
i poparzenie.

15 6 1

Zakaz „watowania” 
bezpieczników, 
zachowanie 
parametrów 
eksploatacji, 
zapewnienie 
właściwego stanu 
izolacji.

2

Schorzenia 
powodowane 
niewłaściwym 
oświetleniem 
stanowiska pracy.

Stosowanie 
niewłaściwych 
opraw oświetlenia 
miejscowego, 
używanie 
oświetlenia o zbyt 
dużym lub zbyt 
małym natężeniu, 
duże różnice 
natężenia, odbicie 
od monitora.

Olśnienie, 
iluminacja. 3 10 3

Stosowanie 
właściwych opraw 
oświetlenia 
miejscowego, 
właściwego natężenia
oświetlenia, właściwe
ustawienie monitora.

2(1)

Hałas na 
stanowisku pracy. Niewłaściwa 

organizacja 
stanowisk pracy 
biurowej, używanie 

Uszkodzenie 
narządu słuchu.

3 1 0,2 Stosowanie sprawnych 
technicznie urządzeń, 
organizowanie 
stanowisk pracy 
wymagającej znacznego

1
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niesprawnych 
urządzeń.

wysiłku umysłowego 
w sposób zapewniający
właściwe warunki 
pracy.

Hałas na 
korytarzach 

Zbyt głośne 
rozmowy 
pracowników lub 
osób trzecich

Trudność 
w koncentracji, 
nerwowa 
atmosfera

3 1 3

Zamykanie drzwi 
gabinetu, właściwy 
nadzór nad 
rozmowami osób 
przebywających na 
korytarzu

1

Niewłaściwe 
warunki 
mikroklimatyczne.

Nieodpowiednia 
temperatura 
w 
pomieszczeniach 
biurowych, zła 
wentylacja lub 
klimatyzacja, 
nieodpowiednia 
wilgotność.

Przeziębienia lub
przegrzania, 
choroby układu 
oddechowego.

3 3 3

Dostosowanie 
mikroklimatu do 
subiektywnego 
odczucia komfortu 
cieplnego, zależnego 
nie tylko od 
temperatury 
i wilgotności ale 
również od ubioru
i cech osobowych 
pracowników.

2(1)

Uderzenie o 
nieruchome 
przedmioty.

Zatarasowane 
przejścia, źle 
ustawione stoły i 
sprzęt, 
nieporządek na 
stanowisku pracy 
itp.

Potłuczenia, 
drobne urazy.

3 6 1

Dbanie o porządek, 
właściwa  organizacja
poszczególnych 
stanowisk pracy 
w pomieszczeniu.

1

Przeciążenia 
układu 
mięśniowo- 
kostnego
(wymuszona 
pozycja przy 
pracy).

Długotrwała praca
przy komputerze, 
zła organizacja 
stanowiska pracy, 
niestosowanie 
przerw.

Bóle mięśni 
i karku, 
zwyrodnienia 
kręgosłupa 
i stawów. 3 10 3

Stosowanie przerw 
podczas pracy, 
wyposażanie 
stanowisk 
komputerowych 
w meble zgodne 
z przepisami i 
zasadami ergonomii, 
okresowe zmiany 
rodzaju 
wykonywanej pracy.

3(2)
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Stres.   

Pośpiech, 
nerwowość, duża 
odpowiedzialność 
zbyt duże 
obciążenie 
obowiązkami, 
praca w godzinach
nadliczbowych, 
konflikty 
międzyludzkie, 
obawa przed 
niezadowoleniem 
kierownictwa
 i zwolnieniem 
z pracy, negocjacje
z urzędnikami itp. 

Osłabienie 
organizmu, 
nerwice, 
bezsenność, 
choroby serca
 i układu 
pokarmowego.

3 6 3

Przestrzeganie norm 
dotyczących czasu 
pracy stosowanie 
regularnych przerw 
pozwalających 
zniwelować napięcie, 
zapewnienie 
odpowiedniej ilości 
czasu na wypoczynek
( zgodnie z 
przepisami Kodeksu 
Pracy., dobowo 
i tygodniowo ), 
zapewnienie przez 
kierownictwo 
właściwej atmosfery 
w pracy, częste 
rozmowy pomiędzy 
przełożonymi 
i podwładnymi.

3(2)

Zagrożenia 
biologiczne.

Kontakt z 
osobami chorymi 
– w tym na 
choroby  
wirusowe, 
bakteryjne 
i grzybicze.

Zachorowanie na
choroby 
wirusowe, 
bakteryjne, 
grzybicze, 
pogorszenie 
stanu zdrowia.

3 6 6

Zachowanie 
czystości i higieny 
w miejscu pracy, 
badania i szczepienia 
ochronne.

2(1)

Schorzenia 
spowodowane 
niewłaściwą 
obsługą 
kserokopiarki.

Obsługa 
kserokopiarki 
w pomieszczeniu 
niewłaściwie 
wentylowanym.

Gwałtowne 
łzawienie, 
duszność, kaszel,
zawroty głowy, 
ból żołądka, 
trudności 
oddychania, 
zwolnienie 
czynności serca, 
spadek ciśnienia 
tętniczego krwi.

1 6 0,5

Eksploatacja 
kserokopiarki 
w pomieszczeniu 
właściwie 
wentylowanym, 
stosowanie przerw 
w pracy.

1

Choroby.
Narażenie na 
warunki 
atmosferyczne.

Choroby układu 
oddechowego, 
przeziębienia.

3 3 1

Poddawanie się 
szczepieniom 
ochronnym, 
przestrzeganie badań
profilaktycznych, 
stosowanie ubioru 
stosownego do 
warunków 
pogodowych.

1

Poparzenie 
gorącymi płynami 
i artykułami 
spożywczymi. 

Pośpiech, 
nieuwaga podczas 
przygotowywania 
kawy, herbaty, 
odgrzewania 
posiłków

Oparzenie I i  II 
stopnia różnych 
części ciała.

3 6 3

Zachowanie uwagi
 i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach .

2
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Przygniecenie 
regałem, upadek 
przedmiotów na 
głowę.

Źle ustawione i nie
zamocowane 
regały, złe 
ułożenie 
dokumentów 
biurowych w 
szafach i na 
regałach.

Urazy głowy, 
stłuczenia, 
złamania uraz 
kręgosłupa.

7 3 0,5

Stabilne mocowanie 
regałów i półek, 
przestrzeganie 
dopuszczalnego 
obciążenia regałów, 
stabilne składowanie 
segregatorów na 
regałach z 
uwzględnieniem 
środka ciężkości.

1

Wypadek drogowy
Nieuwaga, 
potracenie przez 
jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 6 1

Przestrzeganie 
Kodeksu 
Drogowego, 
zwracanie uwagi na 
pozostałych 
użytkowników dróg.

3(2)

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla: 
Sekretarza, pracownika administracyjno-biurowego

 1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”.
     Zgodnie z tabelą nr 1  przyjęto wartość S,  jako S = 6

 2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”.
     Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 6

 3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”.
     Zgodnie z tabelą nr 3  przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako
     P = 1,5

 4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”,
związanego z wykonywaniem pracy na stanowisku: sekretarz, pracownik administracyjno - biurowy.

Tak więc:
R = S x E x P
R = 6*6*1,5
R = 54

 Na podstawie tabeli R = 54 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna  
 kategoria ryzyka zawodowego = 2.

 Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy sekretarza szkoły, referenta jest mała, jest to
kategoria 2, a więc jest to ryzyko akceptowalne.

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracowników zatrudnionego na tych stanowiskach.

Działania zapobiegawczo – profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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.CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

PRACOWNIK SŁUŻBY  BHP

Lokalizacja głównego stanowiska pracy Pomieszczenie pracy pracownika służby BHP

Krótki opis 
technologii

lub rodzaju 
produkcji,

elementy

wyposażenia, 
materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe 
czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, 
używane

narzędzia.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1.Inspektor BHP podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu. 
2. Inspektor BHP prowadzi całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną 
pracy pracowników MZUK oraz ochroną przeciwpożarową zakładu. 
3. Systematycznie kontroluje warunki pracy oraz przestrzeganie przez pracowników zasad 
i przepisów BHP i p.poż. 
4. Dokonuje okresowych ocen oraz analiz stanu BHP i P.poż. 
5. Przedkłada informacje wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących 
zagrożeń. 
6. Bierze udział w opracowaniu i kontroli realizacji planów poprawy warunków BHP 
i p.poż. 
7. Bierze udział w pracach zespołów powypadkowych oraz w czynnościach związanych 
z opracowaniem kompletnej dokumentacji powypadkowej.
 8. Opracowuje sprawozdawczość statystyczną wypadków przy pracy. 
9. Prowadzi kontrolę nad zgodnym z obowiązującymi przepisami zaopatrzeniem 
pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej dostosowanych 
do warunków pracy. 
10. Przeprowadza wstępne i ogólne szkolenia w zakresie BHP i p.poż. nowo zatrudnionych 
pracowników oraz współpracuje ze Społecznym Inspektorem Pracy (SIP) 
11. Opracowuje harmonogram bieżących i okresowych szkoleń pracowników z zakresu 
BHP oraz nadzoruje jego realizację. 
12. Bierze udział w ocenie dokumentacji inwestycyjnych oraz w odbiorach technicznych 
nowo budowanych i przebudowywanych obiektów i urządzeń mających wpływ na warunki 
BHP i p.poż..
13. Inicjuje i rozwija różne formy popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony pracy 
i przepisów p.poż.. 
14. Współdziała ze służbami ochrony przeciwpożarowej, bierze udział w pracach zespołów 
techniczno-koordynacyjnych ds. ochrony p.poż. i w komisjach pożarowo- technicznych. 15. 
Współdziała ze służbami nadzoru technicznego w zakresie realizacji zadań dotyczących 
BHP i p.poż.. 
16. Współpracuje z organami nadzoru państwowego i związkowego nad warunkami pracy. 
17. Ewidencjonuje sprzęt p.poż. oraz czuwa nad jego stanem technicznym. 
18. Współpracuje z działem technicznym w sprawach zakupu sprzętu p.poż.
19. Wnioskuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków BHP i p.poż. 
20. Wykonuje wszelkie inne czynności wynikłe w toku działalności MZUK i zlecone 
doraźnie przez Dyrektora.
Obsługa urządzeń:
- komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon, samochód.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka Siedząco-chodząca
Charakter pracy przewaga wysiłku umysłowego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka
3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 5 lat
TAK
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Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  biurowe  –  300  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C
TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Okulistyczne,  prowadzenie  pojazdu  do  3,5t,

okresowa  praca  na  wysokości
pow.3m

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika służby  bhp.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki
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Pojawienie się 
napięcia na 
obudowie 
komputera, 
monitora.

Przerwany 
przewód.
Naprawa lub 
przeróbka 
urządzenia 
wykonana przez 
osobę 
nieuprawnioną.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym.

15 6 0,5

Okresowe kontrole 
ciągłości przewodów.
Wykonywanie napraw
i przeróbek przez osoby 
posiadające uprawnienia 
w tym zakresie.

2(1)

Brak 
podstawowej 
ochrony 
przeciwporażen
iowej.

Uszkodzone 
przewody 
elektryczne.
Brak pomiarów 
skuteczności 
zerowania.
Naprawa lub 
przeróbka instalacji 
elektrycznej przez 
osobę 
nieupoważnioną.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym.

15 6 0,5

Okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Okresowe pomiary 
skuteczności zerowania.
Wykonywanie napraw 
i przeróbek instalacji 
elektrycznej przez osoby
upoważnione.

2(1)

Pożar 
okablowania na 
skutek błędów 
wykonania
 i eksploatacji.

Brak właściwych 
zabezpieczeń 
obwodów, zły stan 
izolacji.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym i 
poparzenie.

15 3 1

Zakaz „watowania” 
bezpieczników, 
zachowanie parametrów 
eksploatacji, 
zapewnienie właściwego
stanu izolacji.

2

Schorzenia 
powodowane 
niewłaściwym 
oświetleniem 
stanowiska 
pracy.

Stosowanie 
niewłaściwych 
opraw oświetlenia 
miejscowego, 
używanie 
oświetlenia o zbyt 
dużym lub zbyt 
małym natężeniu, 
duże różnice 
natężenia, odbicie 
od monitora.

Olśnienie, 
iluminacja.

3 6 3

Stosowanie właściwych 
opraw oświetlenia 
miejscowego, 
właściwego natężenia 
oświetlenia, właściwe 
ustawienie monitora.

2(1)
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Hałas na 
stanowisku 
pracy.

Niewłaściwa 
organizacja 
stanowisk pracy 
biurowej, używanie 
niesprawnych 
urządzeń.

Uszkodzenie 
narządu słuchu. 3 3 3

Stosowanie sprawnych 
technicznie urządzeń, 
organizowanie stanowisk
pracy wymagającej 
znacznego wysiłku 
umysłowego w sposób 
zapewniający właściwe 
warunki pracy.

2(1)

Upadek w 
wyniku 
potknięcia, 
poślizgnięcia się
na stanowisku 
pracy.

Brak ładu i 
porządku w miejscu
pracy, wynikający z 
niewłaściwej 
organizacji pracy i 
pozostawionych 
przypadkowo 
przedmiotów 
używanych w pracy

Złamanie lub 
zwichnięcie 
kończyn, 
skaleczenie.

3 6 3

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowanie 
dostępu do stanowiska 
pracy, należyte 
składowanie 
przedmiotów 
używanych w warunkach
pracy.

2

Różnica 
poziomów 
/schody/.

Nierówności, śliska 
powierzchnia 
schodów, 
oblodzenie, 
potknięcie, 
poślizgnięcie się i 
upadek.

Złamania 
kończyn, 
skręcenie stawu 
skokowego, 
ogólne 
obrażenia ciała.

7 6 1

Częste ścieranie 
powierzchni, naprawa 
powierzchni, usuwanie 
oblodzenia i śniegu.

2

Schorzenia 
spowodowane 
wymuszoną 
pozycją ciała.

Brak wyposażenia 
pracownika lub 
brak stosowania 
środków ochron 
indywidualnych.
Niewłaściwe 
siedzisko.
Niewłaściwy pulpit 
na monitor.

Odgnioty łokci, 
ból oczu, 
uczucie 
pieczenia, 
zaczerwienienie 
oczu, łzawienie.
Zwyrodnienia 
kręgosłupa.
Zwyrodnienia 
stawów 
kończyn 
górnych.

3 6 1
Stosowanie okularów 
korekcyjnych.
Właściwe siedzisko.

Ergonomiczny pulpit 
i stanowisko pracy.

1

Stres psycholo-
giczny.

Kontakty z 
pracownikami, 
kontrola terminów 
wykonywanych 
zadań, kontrola 
stanu bhp, zbyt 
mała ilość czasu na 
powzięte zadania.

Dolegliwości 
sercowe, 
zmęczenie, 
dolegliwości 
układu 
pokarmowego, 
obniżenie 
ciśnienia krwi, 
nerwice.

3 6 3
Przerwy w pracy na 
odciążenie wzroku, 
gimnastyka, zdrowy tryb
życia.

2(1)

Śliskie i 
nierówne 
powierzchnie.

Rozlane śliskie 
ciecze na posadzce 
i ciągach ruchu 
pieszego.

Stłuczenia, 
obtarcia, 
skręcenia, 
złamania 
kończyn.

3 6 3 Zachowanie ostrożności,
odpowiednie obuwie. 

2(1)

Upadek z 
wysokości.

Prowadzone 
kontrole na 
dachach, 
podwyższeniach

Złamania, 
kalectwo, 
śmierć. 15 1 3

Zachowanie ostrożności,
używanie środków 
ochrony indywidualnej, 
badania lekarskie.

2(1)
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Kontakt 
z gorącymi 
powierzchniami
poparzenie 
gorącymi 
płynami

Kontakt z gorącymi
elementami maszyn
i urządzeń w czasie 
kontroli,
Poparzenie płynami
w  zassie 
przygotowywania 
ciepłych napojów.

Oparzenia I, II 
stopnia, szok 
termiczny.

2 6 1

Wzmożona ostrożność, 
stosowanie się do 
znaków i komunikatów 
ostrzegawczych.

2(1)

Choroby 
wywołane przez
wirusy i grzyby.

Kontakt z chorymi 
– w tym na 
choroby  wirusowe,
bakteryjne i 
grzybicze.

Zachorowanie 
na choroby 
wirusowe, 
bakteryjne, 
grzybicze, 
pogorszenie 
stanu zdrowia.

3 6 3

Zachowanie czystości i 
higieny w miejscu pracy, 
badania i szczepienia 
ochronne.

2

Wypadek 
drogowy

Nieuwaga, 
potracenie przez 
jadący pojazd.

Śmierć, ciężki 
uraz ciała.

15 3 3

Przestrzeganie Kodeksu 
Drogowego, zwracanie 
uwagi na pozostałych 
użytkowników dróg.

3(2)

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla inspektora ds. bhp
1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S, jako S = 8
2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako

E = 5,5
3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość

prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2
4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego  „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.

Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
wykonywaniem pracy na stanowisku Inspektora ds. bhp. Tak więc:

R = S x E x P
R = 8*5,5*2
R = 88
 Na podstawie tabeli  R = 88 jest to wg tabeli 70 < R < 200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka
zawodowego = 3. Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Inspektora ds. bhp jest
średnia, jest to kategoria 3, a więc jest to ryzyko nieakceptowane.  Obliczone ryzyko zawodowe
stanowi  zagrożenie  zdrowia  lub  życia  pracownika  zatrudnionego  na  tym  stanowisku.  
Po  stosowaniu  środków  profilaktycznych,  zagrożenie  spada  do  akceptowlnego  (poziom  2)  
Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

MISTRZ, SPECJALISTA

Lokalizacja głównego stanowiska pracy Pokuj mistrzów/mistrza/specjalisty
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Zakres czynności dla stanowiska mistrz/specjalista:
1) wykonywanie prac administracyjno – biurowych,
2) dbanie o ład i porządek na stanowisku  pracy,
3)  współdziałanie  z  innymi  zatrudnionymi  osobami  w  tym  w   zakresie
opracowywania dokumentacji,
4)  obsługa  komputera,  odbiór  poczty  elektronicznej,  obsługa  kserokopiarki,
drukarki, 
5) administrowanie zasobami materialnymi i niematerialnymi,
6)  administrowanie  zasobami  ludzkimi  zakładu  pod  względem  wykonywania
powierzonych zadań (mistrz)
7) kontakt z instytucjami zewnętrznymi,
8) prowadzenie dokumentacji zakładu w zakresie powierzonych zadań,
9)  nadzorowanie  spraw  remontów,  napraw  i  gospodarki  magazynowej  działu
(specjalista).  

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy Jednozmianowa/zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka Siedząco - chodząca
Charakter pracy przewaga wysiłku umysłowego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka
3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe Mistrz do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy,

następne co 5 lat
Specjalista  do 12  m-cy od rozpoczęcia
pracy, następne co 5 lat

TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  biurowe  –  300  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C
TAK

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK
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Stanowiska pracy Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Okulistyczne,  kierowanie  pojazdem  do  3,5t,

praca  na  wysokości  do  3m,
psychologiczne (mistrz)

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku mistrz, specjalista

Zagrożenia  –
możliwe
niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe  skutki
zagrożenia
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Pojawienie się 
napięcia na 
obudowie 
komputera, 
monitora, 
drukarki, 
kserokopiarki.

Przerwany 
przewód.
Naprawa lub 
przeróbka 
urządzenia 
wykonana przez 
osobę 
nieuprawnioną.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym.

15 6 0,5

Okresowe kontrole 
ciągłości przewodów
Wykonywanie 
napraw i przeróbek 
przez osoby 
posiadające 
uprawnienia w tym 
zakresie.

3(2)

Brak podstawowej
ochrony 
przeciwporażenio
wej.

Uszkodzone 
przewody 
elektryczne.
Brak pomiarów 
skuteczności 
zerowania.
Naprawa lub 
przeróbka 
instalacji 
elektrycznej przez 
osobę 
nieupoważnioną.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym.

15 6 0,5

Okresowa kontrola 
ciągłości przewodów
Okresowe pomiary 
skuteczności 
zerowania.
Wykonywanie 
napraw i przeróbek 
instalacji elektrycznej
przez osoby 
upoważnione.

3(2)

Pożar 
okablowania na 
skutek błędów 
wykonania 
i eksploatacji.

Brak właściwych 
zabezpieczeń 
obwodów, zły stan
izolacji.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym 
i poparzenie.

15 3 1

Zakaz „watowania” 
bezpieczników, 
zachowanie 
parametrów 
eksploatacji, 
zapewnienie 
właściwego stanu 
izolacji.

2

Schorzenia 
powodowane 
niewłaściwym 
oświetleniem 
stanowiska pracy.

Stosowanie 
niewłaściwych 
opraw oświetlenia 
miejscowego, 
używanie 
oświetlenia o zbyt 
dużym lub zbyt 
małym natężeniu, 
duże różnice 
natężenia, odbicie 
od monitora.

Olśnienie, 
iluminacja, 
pogorszenie 
wzroku

3 6 0,5

Stosowanie 
właściwych opraw 
oświetlenia 
miejscowego, 
właściwego natężenia
oświetlenia, właściwe
ustawienie monitora.

1

Niewłaściwa 

Stosowanie 
sprawnych 
technicznie 
urządzeń, 
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Hałas na 
stanowisku pracy.

organizacja 
stanowisk pracy 
biurowej, 
używanie 
niesprawnych 
urządzeń.

Uszkodzenie 
narządu słuchu. 3 2 1

organizowanie 
stanowisk pracy 
wymagającej 
znacznego wysiłku 
umysłowego w 
sposób zapewniający 
właściwe warunki 
pracy.

1

Hałas na 
korytarzach 

Zbyt głośne 
rozmowy 
pracowników, 
osób trzecich

Trudności 
w wykonywaniu 
obowiązków, 
nerwowa 
atmosfera.

3 6 3

Zamykanie drzwi 
gabinetu.
Asertywność

2(1)

Niewłaściwe 
warunki 
mikroklimatyczne.

Nieodpowiednia 
temperatura w 
pomieszczeniach 
biurowych, zła 
wentylacja lub 
klimatyzacja, 
nieodpowiednia 
wilgotność.

Przeziębienia lub
przegrzania, 
choroby układu 
oddechowego.

3 6 3

Dostosowanie 
mikroklimatu do 
subiektywnego 
odczucia komfortu 
cieplnego, zależnego 
nie tylko od 
temperatury
i wilgotności ale 
również od ubioru
i cech osobowych 
pracowników.

2(1)

Uderzenie o 
nieruchome 
przedmioty.

Zatarasowane 
przejścia, źle 
ustawione 
maszyny i sprzęt, 
nieporządek na 
stanowisku pracy 
itp.

Potłuczenia, 
drobne urazy.

3 6 3

Dbanie o porządek, 
właściwa  organizacja
poszczególnych 
stanowisk pracy w 
pomieszczeniu.

2(1)

Przeciążenia 
układu 
mięśniowo- 
kostnego
(wymuszona 
pozycja przy 
pracy).

Długotrwała praca
przy komputerze, 
zła organizacja 
stanowiska pracy, 
niestosowanie 
przerw.

Bóle mięśni 
i karku, 
zwyrodnienia 
kręgosłupa
i stawów. 3 6 3

Stosowanie przerw 
podczas pracy, 
wyposażanie 
stanowisk 
komputerowych 
w meble zgodne 
z przepisami 
i zasadami 
ergonomii, okresowe
zmiany rodzaju 
wykonywanej pracy.

2

Przeciążenie 
psychiczne

Odpowiedzialność
za podwładnych

Stres, 
rozkojarzenie, 
nadmierne 
pobudzenie, 
dolegliwości 
sercowe

3 6 3

Budowa zdrowej 
atmosfery w 
zakładzie,
Zdrowy tryb życia.

2(1)

Zagrożenia 
biologiczne.

Kontakt z chorymi
– w tym na 
choroby  
wirusowe, 
bakteryjne i 
grzybicze.

Zachorowanie na
choroby 
wirusowe, 
bakteryjne, 
grzybicze, 
pogorszenie 
stanu zdrowia.

3 6 3

Zachowanie 
czystości i higieny 
w miejscu pracy, 
badania i ewentualne 
szczepienia 
ochronne.

2
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Stres.   

Pośpiech, 
nerwowość, duża 
odpowiedzialność 
zbyt duże 
obciążenie 
obowiązkami, 
praca w godzinach
nadliczbowych, 
konflikty 
międzyludzkie, 
obawa przed 
niezadowoleniem 
kierownictwa i 
zwolnieniem z 
pracy, negocjacje 
z urzędnikami itp. 

Osłabienie 
organizmu, 
nerwice, 
bezsenność, 
choroby serca 
i układu 
pokarmowego.

3 6 3

Przestrzeganie norm 
dotyczących czasu 
pracy stosowanie 
regularnych przerw 
pozwalających 
zniwelować napięcie, 
zapewnienie 
odpowiedniej ilości 
czasu na wypoczynek
( zgodnie z 
przepisami Kodeksu 
Pracy., dobowo 
i tygodniowo ), 
zapewnienie przez 
kierownictwo 
właściwej atmosfery 
w pracy, częste 
rozmowy pomiędzy 
przełożonymi 
i podwładnymi.

2(1)

Schorzenia 
spowodowane 
niewłaściwą 
obsługą 
kserokopiarki.

Obsługa 
kserokopiarki w 
pomieszczeniu 
niewłaściwie 
wentylowanym.

Gwałtowne 
łzawienie, 
duszność, kaszel,
zawroty głowy, 
ból żołądka, 
trudności 
oddychania, 
zwolnienie 
czynności serca, 
spadek ciśnienia 
tętniczego krwi.

1 6 0,2

Eksploatacja 
kserokopiarki w 
pomieszczeniu 
właściwie 
wentylowanym, 
stosowanie przerw 
w pracy.

1

Choroby.
Narażenie na 
warunki 
atmosferyczne.

Choroby układu 
oddechowego, 
przeziębienia. 3 6 3

Poddawanie się 
szczepieniom 
ochronnym, 
przestrzeganie badań
profilaktycznych, 
stosowanie ubioru 
stosownego do 
warunków 
pogodowych.

2

Poparzenie 
gorącymi płynami.

Pośpiech, 
nieuwaga podczas 
przygotowywania 
kawy, herbaty.

Oparzenie I i  II 
stopnia różnych 
części ciała.

3 6 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach .

1

Przygniecenie 
regałem, upadek 
przedmiotów na 
głowę.

Źle ustawione 
i nie zamocowane 
regały, złe 
ułożenie 
dokumentów 
biurowych 
w szafach i na 
regałach.

Urazy głowy, 
stłuczenia, 
złamania uraz 
kręgosłupa.

7 3 1

Stabilne mocowanie 
regałów i półek, 
przestrzeganie 
dopuszczalnego 
obciążenia regałów, 
stabilne składowanie 
segregatorów na 
regałach 
z uwzględnieniem 
środka ciężkości.

2(1)
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Wypadek drogowy
Nieuwaga, 
potracenie przez 
jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 3 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

2

Wypadek na placu
budowy

Nieuwaga, 
potracenie przez 
jadący pojazd.

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 3 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie kasku 
ochronnego i odzieży
ochronnej

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla: 
Mistrza/specjalisty

 1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”.
     Zgodnie z tabelą nr 1  przyjęto wartość S,  jako S = 5,5

 2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”.
     Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 4

 3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”.
     Zgodnie z tabelą nr 3  przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako
     P = 2

 4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”,
związanego z wykonywaniem pracy na stanowisku: mistrz/specjalista. 
Tak więc:
R = S x E x P
R = 5,5*4*2
R = 44

 Na podstawie tabeli R = 44 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna  
 kategoria ryzyka zawodowego = 2.
 Kategoria  ryzyka  zawodowego  na  stanowisku  pracy  mistrza/specjalisty  jest  mała,  jest  to
kategoria 2, a więc jest to ryzyko akceptowalne.
Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracowników zatrudnionego na tych stanowiskach.

48



CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

PRACOWNIK PEŁNIACY OBOWIĄZKI DYSPOZYTORA

Lokalizacja głównego stanowiska pracy Pokój dyspozytora
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Zakres czynności dla stanowiska dyspozytor:
1) wykonywanie prac administracyjno – biurowych,
2) dbanie o ład i porządek na stanowisku  pracy,
3)  współdziałanie  z  innymi  zatrudnionymi  osobami  w  tym  w   zakresie
opracowywania dokumentacji,
4)  obsługa komputera, odbiór poczty elektronicznej,  telefonu interwencyjnego,
obsługa kserokopiarki,  drukarki, 
5) administrowanie zasobami materialnymi i niematerialnymi,
6)  administrowanie  zasobami  ludzkimi  zakładu  pod  względem  wykonywania
powierzonych zadań 
7) kontakt z instytucjami zewnętrznymi,
8) prowadzenie książki dyspozytora

Środki pracy: komputer, drukarka, telefon, mapy.
2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka Siedząca
Charakter pracy przewaga wysiłku umysłowego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca lekka
3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12   m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 5 lat
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  biurowe  –  300  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C
TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK
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Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Okulistyczne TAK
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Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku dyspozytor

Zagrożenia – 
możliwe 
niebezpieczne 
wydarzenia

Przyczyny 
zagrożenia

Możliwe skutki
zagrożenia

Sk
ut

ek
 (

S)

E
ks

po
zy

cj
a 

na
 z

ag
ro

że
ni

e 
(E

)

P
ra

w
do

po
do

bi
eń

st
w

o 
(P

)

Sposoby 
zmniejszania 
ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Pojawienie się 
napięcia na 
obudowie 
komputera, 
monitora, 
drukarki, 
kserokopiarki.

Przerwany 
przewód.
Naprawa lub 
przeróbka 
urządzenia 
wykonana przez 
osobę 
nieuprawnioną.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym.

15 6 0,5

Okresowe kontrole 
ciągłości przewodów
Wykonywanie 
napraw i przeróbek 
przez osoby 
posiadające 
uprawnienia w tym 
zakresie.

2

Brak podstawowej
ochrony 
przeciwporażenio
wej.

Uszkodzone 
przewody 
elektryczne.
Brak pomiarów 
skuteczności 
zerowania.
Naprawa lub 
przeróbka 
instalacji 
elektrycznej przez 
osobę 
nieupoważnioną.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym.

15 6 0,5

Okresowa kontrola 
ciągłości przewodów
Okresowe pomiary 
skuteczności 
zerowania.
Wykonywanie 
napraw i przeróbek 
instalacji elektrycznej
przez osoby 
upoważnione.

2(1)

Pożar 
okablowania na 
skutek błędów 
wykonania
i eksploatacji.

Brak właściwych 
zabezpieczeń 
obwodów, zły stan
izolacji.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym 
i poparzenie.

15 6 0,5

Zakaz „watowania” 
bezpieczników, 
zachowanie 
parametrów 
eksploatacji, 
zapewnienie 
właściwego stanu 
izolacji.

2(1)

Schorzenia 
powodowane 
niewłaściwym 
oświetleniem 
stanowiska pracy.

Stosowanie 
niewłaściwych 
opraw oświetlenia 
miejscowego, 
używanie 
oświetlenia o zbyt 
dużym lub zbyt 
małym natężeniu, 
duże różnice 
natężenia, odbicie 
od monitora.

Olśnienie, 
iluminacja.

7 6 0,5

Stosowanie 
właściwych opraw 
oświetlenia 
miejscowego, 
właściwego natężenia
oświetlenia, właściwe
ustawienie monitora.

1

Stosowanie 
sprawnych 
technicznie 
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Hałas na 
stanowisku pracy.

Niewłaściwa 
organizacja 
stanowisk pracy 
biurowej, 
używanie 
niesprawnych 
urządzeń, hałas 
maszynowy

Uszkodzenie 
narządu słuchu. 3 1 0,5

urządzeń, 
organizowanie 
stanowisk pracy 
wymagającej 
znacznego wysiłku 
umysłowego 
w sposób 
zapewniający 
właściwe warunki 
pracy.

1

Niewłaściwe 
warunki 
mikroklimatyczne.

Nieodpowiednia 
temperatura w 
pomieszczeniach 
biurowych, zła 
wentylacja lub 
klimatyzacja, 
nieodpowiednia 
wilgotność.

Przeziębienia lub
przegrzania, 
choroby układu 
oddechowego.

3 6 3

Dostosowanie 
mikroklimatu do 
subiektywnego 
odczucia komfortu 
cieplnego, zależnego 
nie tylko od 
temperatury 
i wilgotności ale 
również od ubioru 
i cech osobowych 
pracowników.

2(1)

Uderzenie 
o nieruchome 
przedmioty.

Zatarasowane 
przejścia, źle 
ustawione 
maszyny i sprzęt, 
nieporządek na 
stanowisku pracy 
itp.

Potłuczenia, 
drobne urazy.

3 6 1

Dbanie o porządek, 
właściwa  organizacja
poszczególnych 
stanowisk pracy 
w pomieszczeniu.

2

Przeciążenia 
układu 
mięśniowo- 
kostnego
(wymuszona 
pozycja przy 
pracy).

Długotrwała praca
przy komputerze, 
zła organizacja 
stanowiska pracy, 
niestosowanie 
przerw.

Bóle mięśni 
i karku, 
zwyrodnienia 
kręgosłupa
 i stawów. 3 6 3

Stosowanie przerw 
podczas pracy, 
wyposażanie 
stanowisk 
komputerowych 
w meble zgodne 
z przepisami 
i zasadami 
ergonomii, okresowe
zmiany rodzaju 
wykonywanej pracy.

2
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Stres.   

Pośpiech, 
nerwowość, duża 
odpowiedzialność 
zbyt duże 
obciążenie 
obowiązkami, 
praca w godzinach
nadliczbowych, 
konflikty 
międzyludzkie, 
obawa przed 
niezadowoleniem 
kierownictwa
i zwolnieniem 
z pracy, negocjacje
z urzędnikami itp. 

Osłabienie 
organizmu, 
nerwice, 
bezsenność, 
choroby serca 
i układu 
pokarmowego.

3 6 3

Przestrzeganie norm 
dotyczących czasu 
pracy stosowanie 
regularnych przerw 
pozwalających 
zniwelować napięcie, 
zapewnienie 
odpowiedniej ilości 
czasu na wypoczynek
( zgodnie z 
przepisami Kodeksu 
Pracy., dobowo 
i tygodniowo ), 
zapewnienie przez 
kierownictwo 
właściwej atmosfery 
w pracy, częste 
rozmowy pomiędzy 
przełożonymi
 i podwładnymi.

2(1)

Przeciążenie 
psychiczne

Odpowiedzialność
za podwładnych

Stres, 
rozkojarzenie, 
nadmierne 
pobudzenie, 
dolegliwości 
sercowe

3 6 3

Budowa zdrowej 
atmosfery w 
zakładzie,
zdrowy tryb życia.

2(1)

Zagrożenia 
biologiczne.

Kontakt z chorymi
– w tym na 
choroby  
wirusowe, 
bakteryjne i 
grzybicze.

Zachorowanie na
choroby 
wirusowe, 
bakteryjne, 
grzybicze, 
pogorszenie 
stanu zdrowia.

3 6 1

Zachowanie 
czystości i higieny 
w miejscu pracy, 
badania i ewentualne 
szczepienia 
ochronne.

1

Schorzenia 
spowodowane 
niewłaściwą 
obsługą 
kserokopiarki.

Obsługa 
kserokopiarki w 
pomieszczeniu 
niewłaściwie 
wentylowanym.

Gwałtowne 
łzawienie, 
duszność, kaszel,
zawroty głowy, 
ból żołądka, 
trudności 
oddychania, 
zwolnienie 
czynności serca, 
spadek ciśnienia 
tętniczego krwi.

1 6 0,2

Eksploatacja 
kserokopiarki w 
pomieszczeniu 
właściwie 
wentylowanym, 
stosowanie przerw 
w pracy.

1

Choroby.
Narażenie na 
warunki 
atmosferyczne.

Choroby układu 
oddechowego, 
przeziębienia.

3 3 1

Poddawanie się 
szczepieniom 
ochronnym, 
przestrzeganie badań
profilaktycznych, 
stosowanie ubioru 
stosownego do 
warunków 
pogodowych.

1
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Poparzenie 
gorącymi płynami.

Pośpiech, 
nieuwaga podczas 
przygotowywania 
kawy, herbaty.

Oparzenie I i  II 
stopnia różnych 
części ciała.

1 6 0,5

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach .

1

Przygniecenie 
regałem, upadek 
przedmiotów na 
głowę.

Źle ustawione 
i nie zamocowane 
regały, złe 
ułożenie 
dokumentów 
biurowych 
w szafach i na 
regałach.

Urazy głowy, 
stłuczenia, 
złamania uraz 
kręgosłupa.

7 3 0,5

Stabilne mocowanie 
regałów i półek, 
przestrzeganie 
dopuszczalnego 
obciążenia regałów, 
stabilne składowanie 
segregatorów na 
regałach 
z uwzględnieniem 
środka ciężkości.

1

Wypadek drogowy
na zakładzie 

Nieuwaga, 
potracenie przez 
jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 3 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

2

Wyznaczenie  dopuszczalności  ryzyka  zawodowego  dla  pracownika  pełniącego  funkcje
dyspozytora

 1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”.
     Zgodnie z tabelą nr 1  przyjęto wartość S,  jako S = 6,5

 2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”.
     Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 5

 3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”.
     Zgodnie z tabelą nr 3  przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako
     P = 1

 4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”,
związanego z wykonywaniem pracy na stanowisku: dyspozytor. 
Tak więc:
R = S x E x P
R = 6,5*5*1
R = 32,5

 Na podstawie tabeli R = 32,5 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna  
 kategoria ryzyka zawodowego = 2.
 Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy dyspozytora  jest mała, jest to kategoria 2, a
więc jest to ryzyko akceptowalne.
Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracowników zatrudnionego na stanowisku.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

SPECJALISTA DS. ZAOPATRZENIA

Lokalizacja stanowiska pracy Pokój specjalisty, praca w terenie
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia 
materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe 
czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, 
używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. dokonywanie zakupów materiałowych oraz produktów, 
2. tworzenie i realizacja zamówień surowców 
3. kontrola stanu materiałów, 
4. prowadzenie ewidencji magazynowej, 
5. indeksowanie bazy surowcowej, 
6. zarządzanie normatywem surowcowym, 
7. kontrola i obsługa dostaw w zakresie ilości, jakości, ewidencji, 
8. współpraca z klientem zewnętrznym - badanie rynku, 
9. weryfikacja kosztowa,
10. poszukiwanie nowych dostawców na rynku 
11. prowadzenie rozliczeń z dostawcami firmy. 
12. bieżący nadzór nad parkingiem depozytowym
13. nadzór nad zasobami teleinformatycznymi
14. nadzór nad Targowiskiem Miejskim

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- kserokopiarka, komputer, drukarka, pojazd służbowy 
2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka Siedząco-chodząca
Charakter pracy przewaga wysiłku umysłowego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka
3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 5 lat
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  biurowe  –  300  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C
TAK

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK
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Stanowiska pracy Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  

i rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Okulistyczne,  w  zalezności  od  potrzeb

prowadzenie pojazdu do 3,5t
TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku specjalista ds. zaopatrzenia.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
 (

S)

E
ks

po
zy

cj
a 

na
 z

ag
ro

że
ni

e
(E

) P
ra

w
do

po
do

bi
eń

st
w

o
(P

)

Sposoby
zmniejszania

ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Pojawienie się 
napięcia na 
obudowie 
komputera, 
monitora, 
drukarki, 
kserokopiarki.

Przerwany przewód.
Naprawa lub 
przeróbka 
urządzenia 
wykonana przez 
osobę 
nieuprawnioną.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym.

15 6 0,5

Okresowe kontrole 
ciągłości przewodów
Wykonywanie 
napraw i przeróbek 
przez osoby 
posiadające 
uprawnienia w tym 
zakresie.

2(1)

Brak podstawowej
ochrony 
przeciwporażenio
wej.

Uszkodzone 
przewody 
elektryczne.
Brak pomiarów 
skuteczności 
zerowania.
Naprawa lub 
przeróbka instalacji 
elektrycznej przez 
osobę 
nieupoważnioną.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym.

15 6 0,5

Okresowa kontrola 
ciągłości przewodów
Okresowe pomiary 
skuteczności 
zerowania.
Wykonywanie 
napraw i przeróbek 
instalacji elektrycznej 
przez osoby 
upoważnione.

2(1)

Pożar 
okablowania na 
skutek błędów 
wykonania i 
eksploatacji.

Brak właściwych 
zabezpieczeń 
obwodów, zły stan 
izolacji.

Porażenie 
prądem 
elektrycznym
i poparzenie.

15 6 0,5

Zakaz „watowania” 
bezpieczników, 
zachowanie 
parametrów 
eksploatacji, 
zapewnienie 
właściwego stanu 
izolacji.

2

Promieniowanie 
optyczne, 
elektromagnesy-
czne

Stosowanie 
niewłaściwych 
opraw oświetlenia 
miejscowego, 
używanie 
oświetlenia o zbyt 
dużym lub zbyt 
małym natężeniu, 
duże różnice 
natężenia, odbicie 
od monitora.

Olśnienie, 
iluminacja, 
pogorszenie 
wzroku.

3 6 0,5

Stosowanie 
właściwych opraw 
oświetlenia 
miejscowego, 
właściwego natężenia
oświetlenia, właściwe
ustawienie monitora.

1

Stosowanie 
sprawnych 
technicznie urządzeń,
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Hałas na 
stanowisku pracy.

Niewłaściwa 
organizacja 
stanowiska pracy 
biurowej, używanie 
niesprawnych 
urządzeń.

Uszkodzenie 
narządu 
słuchu.

3 1 0,5

organizowanie 
stanowisk pracy 
wymagającej 
znacznego wysiłku 
umysłowego 
w sposób 
zapewniający 
właściwe warunki 
pracy.

1

Schorzenia 
spowodowane 
niewłaściwą 
obsługą 
kserokopiarki.

Obsługa 
kserokopiarki 
w pomieszczeniu 
niewłaściwie 
wentylowanym.

Gwałtowne 
łzawienie, 
duszność, 
kaszel, zawroty 
głowy, ból 
żołądka, 
trudności 
oddychania, 
zwolnienie 
czynności 
serca, spadek 
ciśnienia 
tętniczego 
krwi.

1 2 0,5

Eksploatacja 
kserokopiarki 
w pomieszczeniu 
właściwie 
wentylowanym, 
stosowanie przerw 
w pracy.

1

Zagrożenia 
biologiczne.

Kontakt z chorymi 
– w tym na choroby 
wirusowe, 
bakteryjne
 i grzybicze.

Zachorowanie 
na choroby 
wirusowe, 
bakteryjne, 
grzybicze, 
pogorszenie 
stanu zdrowia.

3 6 0,5

Zachowanie czystości
i higieny w miejscu 
pracy, badania
 i ewentualne 
szczepienia 
ochronne.

1

Upadek w wyniku 
potknięcia, 
poślizgnięcia się 
na stanowisku 
pracy.

Brak ładu 
i porządku 
w miejscu pracy, 
wynikający 
z niewłaściwej 
organizacji pracy 
i pozostawionych 
przypadkowo 
przedmiotów 
używanych w pracy.

Złamanie lub 
zwichnięcie 
kończyn, 
skaleczenie.

3 3 1

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowanie 
dostępu do 
stanowiska pracy, 
należyte składowanie 
przedmiotów 
używanych
 w warunkach pracy.

1

Upadek w wyniku 
różnicy poziomów
(schody).

Nierówności, śliska 
powierzchnia 
schodów, 
oblodzenie, 
potknięcie, 
poślizgnięcie się
 i upadek.

Złamania 
kończyn, 
skręcenie stawu
skokowego, 
ogólne 
obrażenia ciała.

7 1 0,5

Częste ścieranie 
powierzchni, 
naprawa 
powierzchni, 
usuwanie oblodzenia 
i śniegu.

1
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Schorzenia 
spowodowane 
wymuszoną 
pozycją ciała.

Brak wyposażenia 
lub brak stosowania 
środków ochron 
indywidualnych.
Niewłaściwe 
siedzisko.
Niewłaściwy pulpit 
lub monitor.

Odgnioty łokci,
ból oczu, 
uczucie 
pieczenia, 
zaczerwienie-
nie oczu, 
łzawienie.
Zwyrodnienia 
kręgosłupa.
Zwyrodnienia 
stawów 
kończyn 
górnych.

3 6 1

Stosowanie okularów
korekcyjnych.

Właściwe siedzisko.
Ergonomiczny pulpit
 i stanowisko pracy.

1

Stres 
psychologiczny.

Kontrola terminów 
wykonywanych 
zadań, zbyt mała 
ilość czasu na 
powzięte zadania, 
kontakty ze 
współpracownikami
kierownictwem, 
osobami trzecimi.

Dolegliwości 
sercowe, 
zmęczenie, 
dolegliwości 
układu 
pokarmowego, 
obniżenie 
ciśnienia krwi, 
nerwice.

3 6 3

Przerwy w pracy na 
odciążenie wzroku, 
gimnastyka, zdrowy 
tryb życia.

2(1)

Skaleczenie, 
uderzenie o ostre 
lub wystające 
przedmioty.

Wysunięte szuflady 
biurka, skaleczenie 
zszywaczem.

Stłuczenia, 
skaleczenia, 
zranienia. 1 6 1

Zachowanie 
porządku w miejscu 
pracy. 1

Stres.

Duża 
odpowiedzialność, 
duże obciążenie 
obowiązkami, 
konflikty 
międzyludzkie, 
obawa przed 
niezadowoleniem 
kierownictwa
 i zwolnieniem 
z pracy, negocjacje 
z urzędnikami itp.

Osłabienie 
organizmu, 
nerwice, 
bezsenność, 
choroby serca
 i układu 
pokarmowego. 3 2 1

Czasu na 
wypoczynek 
zapewnienie przez 
kierownictwo 
właściwej atmosfery 
w pracy, częste 
rozmowy pomiędzy 
przełożonymi 
i podwładnymi.

1

Poparzenie 
gorącymi płynami.

Pośpiech, nieuwaga 
przygotowywania 
napojów. 
Organoleptyczna 
kontrola 
przygotowywanych 
potraw.

Oparzenie
I i  II stopnia 
różnych części 
ciała.

3 6 0,5
Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach .

1

Przygniecenie 
regałem, upadek 
przedmiotów na 
głowę.

Źle ustawione i nie 
zamocowane regały,
złe ułożenie 
dokumentów 
biurowych w 
szafach i na 
regałach.

Urazy głowy, 
stłuczenia, 
złamania uraz 
kręgosłupa.

3 3 0,5

Stabilne mocowanie 
regałów i półek, 
przestrzeganie 
dopuszczalnego 
obciążenia regałów, 
stabilne składowanie 
segregatorów na 
regałach z 
uwzględnieniem 
środka ciężkości.

1
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Środek transportu
/samochód/.

Uderzenie, 
najechanie przez 
pojazd.

Potłuczenia,
złamania. 15 6 1

Wzmożona uwaga, 
poruszenie się po 
wyznaczonych 
ciągach 
komunikacyjnych, 
stosowanie się do 
przepisów ustawy o 
ruchu drogowym, 
odzież ochronna

2

Kolizja drogowa
Śmierć, ciężkie 
uszkodzenie 
ciała

15 6 1

Wzmożona uwaga, 
stosowanie się do 
przepisów ruchu 
drogowego, 
okresowe przeglądy 
pojazdów.

2

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla specjalisty ds. zaopatrzenia.

1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
      Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 6,5.
2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
      Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 3,5.
3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
      Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 1
4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
      Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
      wykonywaniem pracy na stanowisku specjalisty ds. zaopatrzenia.

Tak więc:

R = S x E x P
R = 6,5*3,5*1
R = 23

 Na podstawie tabeli  R = 40,5 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka
zawodowego = 2.
Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy specjalisty ds. zaopatrzenia jest mała, jest to
kategoria 2
a więc jest to ryzyko akceptowalne.  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.

60



9.   WYMAGANIA OGÓLNE DLA POMIESZCZENIA, STANOWISKA PRACY

PRACOWNIKÓW

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYH

9.1. Pracownicy

O Magazynier

O Wydawca paliw

O Specjalista ds. zaopatrzenia

O Konserwator

O Sprzątaczka

O Elektryk

O Spawacz

O Mechanik

O Elektromonter

O Kierowca.

O Robotnik drogowy – brukarz

O Robotnik drogowy – rozściełacz asfaltu

O Operator Koparki, koparko – ładowarki

O Operator Walca

O Operator otaczani

O Opiekun zwierząt SBZ

O Opiekun Zwierząt – DBZ - E

O Opiekun zwierząt DBZ – P

O Konserwator terenów zieleni

O Kosiarz 

O Pilarz

O Arborysta

O Pracownik cmentarza

O Pracownik prosektorium

          Do obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych  należy wykonywanie

poleceń  przełożonych  na  stanowisku  pracy  w ramach  przydziału  obowiązków.  Stanowisko  pracy  dla

pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach  robotniczych  przygotowuje  osoba  wytypowana  przez

pracodawcę.  Obowiązkiem  pracowników  fizycznych  jest  wykonywanie  prac  zgodnie  z  powierzonymi

obowiązkami.  Czynności  wykonywane  w tym zakresie  odbywają  się  na  poszczególnych  stanowiskach
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pracy. W razie potrzeby osoby zatrudnione na tych stanowiskach wykonują w zależności od przydziału

obowiązków; bieżące naprawy i konserwację maszyn i urządzeń technicznych, prace porządkowe.

9.2. Stanowiska pracy

          Przez  stanowisko  pracy  rozumie  się  przestrzeń  pracy  wraz  z  wyposażeniem  w  środki  

i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Organizacja stanowisk

pracy zapewnia bezpieczne i  łatwe wykonywanie  pracy przez odpowiednią  ochronę przed czynnikami

niebezpiecznymi  /urazowymi/,  szkodliwymi  i  uciążliwymi  /hałas,  zapylenie,  oświetlenie,  mikroklimat

zimny i zmienny, nadmierne obciążenie psychofizyczne pracowników/.

          Stanowiskiem pracy dla pracownika fizycznego jest wydzielone pomieszczenie, teren szkoły  

w którym wykonuje on pracę pod nadzorem pracodawcy lub osoby wytypowanej do tego celu.

9.3. Wyposażenie stanowisk pracy

          Stanowiska  pracy  pracowników  fizycznych  są  dostatecznie  wyposażone  w  narzędzia

 i oprzyrządowanie pomocnicze. W trakcie kontroli stwierdzono, że maszyny i urządzenia są prawidłowo

rozmieszczone na stanowiskach pracy. Ponadto usytuowanie i sposób rozmieszczenia narzędzi uwzględnia

kolejność  ich  stosowania  oraz  zasady  ergonomii  pracy.  Pracownicy  zostali  przeszkoleni  na  ich

użytkowanie. Posiadają niezbędne środki ochronne.

9.4. Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych

          Stanowiska pracy zatrudnionych na stanowiskach pracy wymienionych w punkcie 9.1 nie zawierają

czynników szkodliwych dla zdrowia w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2005 r.

w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy /Dz. U. Nr 73, poz.

645/. Stężenia lub natężenia wymienione w punkcie 9.2 nie zagrażają zdrowiu lub życiu pracowników.

Wszelkie ewentualne przekroczenia maja zostać zmniejszone systemowo, a do tego czasu eliminowane są

przez środki ochronne. 

9.5. Instalacja i urządzenia elektryczne

          Instalacja  elektryczna  na  stanowiskach  pracy  pracowników zatrudnionych na  stanowiskach

robotniczych jest  sprawna.  Urządzenia elektryczne pod względem elektrycznym są  sprawne,  posiadają

aktualnie ważne pomiary skuteczności zerowania wykonane przez organ posiadający uprawnienia w tym

zakresie.  Urządzenia  techniczne  są  sprawne  pod  względem  elektrycznym

i technicznym. Nie stanowią zagrożenia pożarowego.
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9.6. Przygotowanie zawodowe pracowników

 Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych posiadają:

 - ukończone 18 lat,

 - instruktaż ogólny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 - instruktaż stanowiskowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 - szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 - wstępne i okresowe badania lekarskie, 

- badania na nosicielstwo na stanowiskach kuchmistrza, szefa kuchni, woźnej, sprzątaczki, konserwatora, 

 - przeszkolenie w zakresie obsługi maszyn i urządzeń.

9.7. Organizacja pracy

 Na stanowiskach pracy są instrukcje dotyczące:

 - obsługi maszyn i urządzeń, 

 - udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku,

 - postępowania w razie zagrożenia pożarowego,

 - zasad postępowania w razie powstania nieprzewidzianej sytuacji, powodującej poważne zagrożenia dla

pracowników

9.8. Instrukcje stanowiskowe

 Instrukcje stanowiskowe określają:

 - czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy,

 - zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,

 - czynności do wykonania po zakończeniu pracy,

 -  zasady postępowania w sytuacjach nietypowych, awaryjnych,  stwarzających zagrożenie dla życia  lub

zdrowia pracowników.

10.   IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ NA STANOWISKACH PRACY PRACOWNIKÓW

ZATRUDNIONYCH

NA STANOWISKACH FIZYCZNYCH
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Omówienie wszystkich istotnych zagrożeń zawodowych występujących na stanowiskach pracy:

-  wypadkowe,

 - choroby zawodowe,

 - awarie.

           Poniżej przedstawiono podstawowe zagrożenia, występujące na stanowiskach pracy pracowników

zatrudnionych na stanowiskach fizycznych.

10.1. Materialne czynniki niebezpieczne

  Zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi:

 -  pochwycenie  odzieży  roboczej  lub  kończyny  górnej  przez  wirujące  elementy  maszyn  i  urządzeń

technicznych, nie posiadających osłon lub posiadających niewłaściwe osłony,

 - używanie narzędzi wyeksploatowanych, ponadnormatywny czas eksploatacji narzędzia,

 - używanie narzędzi w złym stanie technicznym /tępe ostrza, źle oprawione rękojeści/,

 - brak właściwych osłon i ochron narządu wzroku,

 - brak wyposażenia pracownika lub brak stosowania ochrony indywidualnej,

 - brak stosowania obuwia ochronnego,

 - brak właściwego mocowania przedmiotów poddawanych obróbce,

 - brak osłon na elementach wirujących lub obracających maszyn.

Zagrożenia elementami ostrymi i wystającymi:

 - ostre krawędzie narzędzi,

 -  nieoznaczone  lub  niewłaściwie  oznaczone  wystające  elementy  maszyn  lub  urządzeń,  zwłaszcza

znajdujące się w miejscach trudno dostępnych, przejściach, dojściach.

  

Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi:

 - drogi transportowe nieoznakowane,

 - szerokość drogi transportowej niedostosowana do środków transportu,

 - znalezienie się w martwym polu widzenia kierowcy,

 - drogi magazynowe zastawione,

 - składowanie materiałów, narzędzi i sprzętu w rejonie dróg transportowych, przejść, dojść,

 - brak ładu i porządku w miejscu pracy.

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym:

 - błędne połączenie przewodów elektrycznych,

 - przerwany lub uszkodzony przewód roboczy, ochronny,
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 - brak właściwych zabezpieczeń obwodów,

 - brak wykonania pomiaru skuteczności zerowania maszyny lub urządzenia,

 - wykonywanie napraw, remontów, przeróbek instalacji elektrycznych, maszyn i  urządzeń przez osoby

nie posiadające uprawnień w tym zakresie.

10.2. Czynniki szkodliwe i uciążliwe

Czynniki fizyczne:

- hałas ustalony i nieustalony,

- mikroklimat zimny/gorący

- mikroklimat zmienny,

- pyły nieorganiczne,

- oświetlenie: niedostateczne natężenie oświetlenia przy pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Czynniki psychofizyczne:

 -  obciążenie psychonerwowe,

 - praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych,

 - obciążenie rąk, nóg a także kręgosłupa,

 - praca w wydłużonym czasie pracy.

Czynniki chemiczne:

 - substancje drażniące, 

-  detergenty.

Czynniki biologiczne:

- mikroorganizmy roślinne i zwierzęce (bakterie, wirusy, riketsje, grzyby, pierwotniaki) i wytwarzane przez

nie toksyny i alergeny,

- makroorganizmy roślinne i zwierzęce.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

SPRZĄTACZKA
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Lokalizacja stanowiska pracy Teren jednostki.
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1) utrzymuje porządek i czystość na terenie zakładu i stanowisku pracy,
2) przestrzega przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przeciwpożarowych,
3) utrzymuje w czystości pomieszczenia sanitarne, korytarze, 
zewnętrzny teren szkoły,
4) wykonuje polecenia przełożonych,
5)  okresowe mycie okien na wysokości do. 3m.

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- urządzenie myjące, płyny i detergenty do mycia i sprzątania, drabina.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy dwuzmianowa Etat, ¾ etatu 40/40, 30/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca (chodzenie)
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka
3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  socjalne  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C
TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK
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Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Obciążenie  układu  ruchu,  kontakt  ze

środkami  dezynfekującymi,
okresowe mycie okien na wysokości
do 3m. 

TAK

 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczka.
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Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
 (

S)

E
ks

po
zy

cj
a 

na
 z

ag
ro

że
ni

e 
(E

)

P
ra

w
do

po
do

bi
eń

st
w

o
(P

)

Sposoby zmniejszania
ryzyka

R
yz

yk
o 

po
 r

ed
uk

cj
i

Nieprawidłowe 
oświetlenie.

Źródła światła 
sztucznego 
w budynku oraz 
na ciągach 
komunikacyjnych.

Osłabienie 
wzroku, 
choroby oczu.

3 6 0,5

Dostosowanie natężenie 
oświetlenia do wymogów 
PN.
Okresowe sprawdzanie 
natężenie oświetlenia 
w  pomieszczeniach  
zakładowych.

1

Skaleczenie 
o ostre krawędzie 
i chropowate 
powierzchnie.

Narzędzia 
stosowane przy
pracach 
porządkowych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy:  
niedbałe 
składowanie 
środków czystości,
pozostawione 
nieuporządkowane
narzędzia.
Zagęszczenie 
pomieszczeń 
meblami. 

Skaleczenia, 
zranienia, 
otarcia.

3 6 1

Stałe utrzymywanie przejść 
i zachowanie dostępu do 
miejsca wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie materiału 
i narzędzi używanych do 
wykonywania pracy.
Stosowanie przydzielonej
odzieży roboczej.

1

Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi 
i biologicznymi.

Środki /proszki, 
detergenty, pasty, 
płyny myjąco-
czyszczące 
stosowane do prac
porządkowych.
Kurz unoszący się 
w podczas 
sprzątania.
pomieszczeniach
Dezynfekcja 
urządzeń 
sanitarnych.  

Alergie, 
podrażnienie 
górnych dróg 
oddechowych, 
duszności, 
oparzenia.

3 10 3

Badania lekarskie 
profilaktyczne.
Stosowanie rękawic 
ochronnych.
Przestrzegania instrukcji 
używania środków.

3(2)
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Porażenie prądem
elektrycznym

Urządzenia 
elektryczne 
/uszkodzona 
obudowa, 
przewód zasilający 
uszkodzony/. 

Poparzenia, 
stany lękowe, 
pożar, 
łamliwość 
kości, śmierć.

15 6 0,2

Okresowa kontrola instalacji
elektrycznej.
Okresowy przegląd 
urządzeń elektrycznych   
wykorzystywanych do 
utrzymania porządku 
w obiektach.
Przed użyciem urządzenia 
elektrycznego należy 
sprawdzić jego stan 
zewnętrzny, wygląd 
przewodu
zasilającego oraz wtyczki. 
Przy wkładaniu wtyczki do 
gniazdka i wyjmowaniu 
należy zawsze trzymać
za obudowę a nie za 
przewód. Nie używać 
zawilgoconego sprzętu 
elektrycznego,
kiedy przewód zasilający 
leży w wodzie, gdy ręce
osoby obsługującej są 
mokre. Wszelkie 
nieprawidłowości 
stwierdzone w trakcie pracy 
urządzenia  /skrzenia, 
nadmierne
nagrzewanie, wydobywanie 
się dymu/ należy zgłaszać 
odpowiedniej osobie.

1

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego 
przez pracę w 
wymuszonej 
pozycji oraz 
przenoszenia 
ciężarów. 

Czyszczenie okien,
mebli, gablot,  
zdejmowanie 
i wieszanie. 
Podlewanie 
kwiatków.   
Praca na drabinie,
praca powyżej 
poziomu głowy, 
praca w pozycji 
pochylonej. 
Przenoszenie 
wiader  
napełnionych 
wodą ze środkami 
do mycia
i czyszczenia. 

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 3
Przerwa w wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie ciężarów 
zgodnie z wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

2
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Potknięcie 
pośliźnięcie na 
płaszczyźnie.

Śliskie, nierówne 
powierzchnie 
ciągów 
komunikacyjnych.

Stłuczenia, 
zwichnięcia,
złamania, 
wstrząs mózgu.

3 6 3

Utrzymywanie w suchości 
posadzek i płytek
podłogowych, szczególnie 
w okresie wzmożonej
wilgotności  spowodowanej 
pogodą. Oznakowanie 
zgodnie z PN, miejsc słabo 
widocznych  lub słabo 
oświetlonych, mogących 
stwarzać  zagrożenie 
potknięcia lub pośliźnięcia. 
Uzupełnienie uszkodzeń na 
drogach komunikacyjnych  
wewnątrz budynku 
/schody, korytarze / oraz 
na  drogach prowadzących 
do obiektu. 
W pomieszczeniach 
likwidować wszelkie 
uszkodzenia  podłogi.
Chodniki i wykładziny 
powinny być mocowane 
do podłogi w taki sposób, 
aby uniknąć ich zawinięcia  
lub sfałdowania.   
Stosowanie obuwia na 
spodach antypoślizgowych.

2

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie, 
z poziomu krzesła 
lub stolika. Złe 
zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do
pracy na 
wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne
stosowanego 
sprzętu. Brak 
koncentracji uwagi
na wykonywanych
czynnościach,  
wykonywanie 
zadania w trakcie 
przebywania
Pracowników w 
zakładzie, mycie 
okien. 

Złamania, 
urazy 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
uraz 
kręgosłupa, 
śmierć 
w wyniku 
upadku z 
wysokości.

7 2 1

Każdorazowe oględziny 
sprzętu wykorzystywanego 
do pracy powyżej poziomu, 
w celu wyeliminowania
uszkodzonych, mogących 
spowodować zagrożenie.
Zabezpieczenie drabiny 
przed ześliźnięciem
Wykonywanie pracy na 
wysokości w czasie braku
zagrożenia ze strony 
uczniów. 
Wykonywanie prac 
w asekuracji drugiej osoby.
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę  na 
wysokości.

2
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Praca 
w zmiennych 
warunkach 
atmosferycznych.

Porządkowanie 
terenu wokół 
obiektu 
w zmiennych 
warunkach 
temperaturowych.
Wynoszenie śmieci
z pomieszczeń na 
zewnątrz budynku,
do kontenera. 

Przeziębienia, 
przegrzanie 
organizmu. 3 6 6

Stosowanie  odpowiedniej
odzieży roboczej,
Zapewnienie napojów. 3(2)

Hałas.

Hałas 
przemysłowy na 
terenie zakładu

Upośledzenie 
słuchu, ubytki 
słuchu, wpływ 
na 
zrozumiałość
 i maskowanie 
mowy czy 
dźwiękowych 
sygnałów 
bezpieczeństwa

7 3 1

Posadowienie maszyn 
i urządzeń zgodnie z doku-
mentacją (DTR). Używanie 
tylko w pełni sprawnych 
technicznie maszyn, 
urządzeń i elektronarzędzi. 
Dostosowanie czasu pracy 
do nasilenia hałasu. 

2

Powierzchnie 
gorące.

Oblanie się gorącą 
wodą w czasie 
przygotowania 
i rozlewania 
gorących płynów, 
niesprawne 
naczynia.

Oparzenia 
pierwszego 
i drugiego 
stopnia części 
ciała.

1 3 1

Wykonywanie czynności 
związanych 
z przygotowaniem gorących
płynów w punktach do tego
przystosowanych 
z wykorzystaniem urządzeń 
do tego przeznaczonych. 
Zachowanie szczególnej 
ostrożności. Używanie tylko
sprawnych naczyń.

1

Substancje 
chemiczne.

Substancje 
chemiczne 
używane do 
odkażania
 i dezynfekcji 
pomieszczeń.

Podrażnienia, 
uczulenia, 
choroby skóry, 
oczu 
i przewodu 
pokarmowego.

3 6 1

Stosowanie się do instrukcji 
użytkowania, stosowanie 
rękawic i gogli 1

Czynniki 
biologiczne, 
bakterie, wirusy, 
grzyby, pasożyty, 
pleśnie.

Zagrzybione, 
zapleśniałe i 
zawilgocone 
budynki i 
pomieszczenia 
pracy
Rany zadane 
ostrzami narzędzi 
ręcznych 
ubrudzonych 
ziemią.

Alergia, 
podrażnienie 
górnych dróg 
oddechowych, 
podrażnienie 
oczu, choroby 
skóry.

Zgorzel 
gazowa,  tężec, 
amputacje,.

7 3 3

Utrzymanie budynków 
i pomieszczeń pracy 
zgodnie z wymogami bhp.
Przestrzeganie przepisów 
i zasad bhp.
Szybkie opatrywanie ran, 
rękawice ochronne, obuwie 
ochronne, ubrania robocze, 
dezynfekcja, sterylizacja 
środków dotykających rany.

2(1)

Wypadek drogowy
na terenie zakładu

Nieuwaga, 
potracenie przez 
jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 6 0,5

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, używanie 
odzieży ochronnej

2
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Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla sprzątaczki.

1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 5,5.
2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 5.
3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 1.
4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku sprzątaczka.

Tak więc:
R = S x E x P
R = 5,5*5*1
R = 41
Na podstawie tabeli  R = 41 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka

zawodowego = 2.
Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy sprzątaczki jest mała, jest to kategoria 2 jest
to ryzyko akceptowalne.  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo – profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

MAGAZYNIER

Lokalizacja stanowiska pracy Pokój magazyniera, magazyn zakładowy
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia, materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1)  dokonuje  transportu  wewnątrz  zakładu  i  magazynowania
produktów, sprzętu i artykułów,
2) utrzymuje porządek i czystość na stanowisku pracy,
3) przestrzega przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przeciwpożarowych,
4) utrzymuje w czystości pomieszczenia magazynu,
5) odbiór materiałów z samochodu i transport do magazynu,
6) układanie materiałów na regałach,
7) wydawanie materiałów,
8) prowadzenie dokumentacji.

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- drabinka, wózek do transportu  materiałów.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca, /siedząca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
transport ręczny

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 5 lat
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  biurowe  –  300  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C
TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK
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Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Obciążenie układu ruchu, okulista. TAK

Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku magazynier.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe skutki
zagrożenia
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Sposoby zmniejszania
ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Pożar.

Materiały 
łatwopalne, 
instalacja 
elektryczna.

Poparzenia, 
śmierć.

15 6 1

Przestrzeganie instrukcji 
p.poż., zapewnienie 
sprawnego sprzętu 
gaśniczego (okresowe 
kontrole). Regularne 
przeglądy instalacji 
i urządzeń zasilanych 
energią elektryczną. 
Bezwzględne 
respektowanie 
przestrzegania zakazu 
palenia tytoniu.

3(2)
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Upadek
 z wysokości 

Upadek ze 
schodów w czasie 
przenoszenia 
materiałów, drabiny
w czasie 
przeszukiwania 
regałów.

Skaleczenia, 
zwichnięcia, 
złamania.

7 3 0,5

Dbałość o ład 
i porządek w miejscu 
pracy. Prawidłowy stan 
posadzki. Kontrola 
sprawności drabinki. 
Stosowanie 
odpowiedniego obuwia. 
Działania ograniczające 
pośpiech.

2

Poślizgnięcie, 
upadek na tej samej
płaszczyźnie.

Nierówne, śliskie 
powierzchnie, 
progi.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn górnych
lub dolnych.

3 6 1

Stosowanie 
odpowiedniego obuwia 
roboczego. Dbałość 
o ład i porządek w miejscu
pracy. Regularna kontrola 
stanu nawierzchni i 
usuwanie 
(neutralizowanie) 
wszelkich zanieczyszczeń 
mogących powodować 
poślizgnięcie.

1

Uderzenie, 
przyciśnięcie 
spadającym 
materiałem, 
przedmiotem.

Pojemniki, pudła, 
materiały na 
regałach, 
regały

Stłuczenia, 
siniaki, urazy 
głowy, rozcięcia 
naskórka. 3 3 1

Prawidłowe składowanie 
materiałów. Stosowanie 
rękawic i obuwia 
roboczego. Zalecenie 
ostrożności. Działania 
ograniczające  pośpiech. 1

Przeciążenie 
układu ruchu.

Przenoszone, 
układane 
pojemniki, pudła,
materiały.

Choroby układu 
szkieletowo-
mięśniowego, 
przepuklina.

3 3 1

Przestrzeganie instrukcji 
wykonywania ręcznych 
prac transportowych. 
Zalecenie ostrożności, 
podjęcie działań 
ograniczających pośpiech.

1

Uderzenie o 
nieruchome 
elementy.

Wejścia, dojścia, 
regały.

Rozcięcia 
naskórka, 
skaleczenia, 
zranienia.

1 3 3

Prawidłowa organizacja 
prac. Dbałość o ład 
i porządek w magazynie. 
Ograniczanie pośpiechu.

1

Prąd elektryczny.

Instalacja 
elektryczna, 
urządzenia zasilane 
energią elektryczną.

Poparzenia, 
śmierć.

15 6 0,5

Regularne przeglądy 
i kontrole sprawności 
instalacji i urządzeń 
zasilanych energią 
elektryczną. Kontrola 
urządzeń 
przeciwporażeniowych. 
Bezwzględne 
przestrzeganie zakazu 
wykonywania napraw 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych przez osoby 
nieuprawnione.

2

Ostre krawędzie.

Krawędzie 
opakowań, 
krawędzie regałów.

Zranienia, otarcia
naskórka. 1 3 3

Stosowanie rękawic 
roboczych. Zalecenie 
ostrożności. Ograniczenie 
pośpiechu.

1
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Zmienny 
mikroklimat.

Zmienne warunki 
atmosferyczne 
(zima, lato) – prace 
w przeciągu.

Choroby układu 
oddechowego – 
przeziębienia, 
udar cieplny.

3 6 6
Odzież robocza 
odpowiednia do pory roku
(letnia, zimowa).

3(2)

Stres.

Odpowiedzialność 
za środki 
przechowywanie w 
magazynie.

Choroby układu 
krążenia, 
zmęczenie.

3 6 1
Prawidłowa organizacja 
prac, działania 
ograniczające pośpiech.

1

Zagrożenia 
biologiczne. Roztocza, grzyby.

Alergie, wysypki, 
katar siewny, 
choroby skóry. 3 6 1

Przestrzeganie zasad 
higieny, stosowanie 
środków ochrony 
indywidualnej rąk, częste i 
dokładne sprzątanie 
magazynu.

1

Wypadek drogowy 
na terenie zakładu 

Nieuwaga, 
potracenie przez 
jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 3 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, używanie 
odzieży ochronnej

2

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla magazyniera.

1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 6.
2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 4.
3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 1,5.
4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku magazynier.

Tak więc:

R = S x E x P
R = 6*4*1,5
R = 36

Na podstawie tabeli  R = 36 jest to wg tabeli 20  < R < 70, czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego
= 1.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy magazyniera jest mała, jest to kategoria 1 
a więc jest to ryzyko akceptowalne (pomijalne) .  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  pracownika
zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

Pracownik pełniący dodatkowo obowiązki palacza CO/gazowego

Lokalizacja stanowiska pracy Kotłownia
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia, materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. Badanie wody
2. Czyszczenie zaworów i zbiorników paliwa
3. Dokonywanie napraw, dostarczanie paliwa i wody
4. Konserwowanie izolacji, 
5. Mierzenie,  monitorowanie,  montowanie  i  rozmontowywanie,

napełnianie,  naprawianie,  obracanie,  regenerowanie  jonitów
organicznych

6. Regulowanie przepływu, regulowanie temperatury
7. Udrażnianie otworów powietrznych, 
8. Uruchamianie pomp
9. Uszczelnianie  rur,  wkręcanie  śrub,  wykrywanie  wadliwego

działania.

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

Mierniki poziomu wody, narzędzia ślusarskie (młotki, szczypce, klucze),
zestaw do badania bezpieczeństwa zaworów, zestaw do badania wody,
narzędzia  hydrauliczne  miernik  elektryczny,  tester  do  sprawdzania
szczelności urządzeń i połączeń gazowych.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat do 10/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca, /siedząca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna – obok podaj jaka
3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy, następne

co 5 lat
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia biurowe – 300 lx; oświetlenie stanowiskowe

punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C
TAK

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie z wymogami Polskich Norm, Kodeksu
pracy  oraz  przepisów  wykonawczych  do
Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK
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Stanowiska pracy Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum 13 m3  wolnej objętości pomieszczenia
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi nie
zajętej przez urządzenia na jednego pracownika TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów  świetlnych  lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Według  zaleceń lekarza TAK

 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika wykonującego dodatkowo obowiązki

palacza CO/gazowego
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Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe skutki
zagrożenia
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Pożar.

Materiały 
łatwopalne, 
instalacja 
elektryczna.

Poparzenia, 
śmierć, 
zniszczenia

15 6 0,5

Przestrzeganie instrukcji 
p.poż., zapewnienie 
sprawnego sprzętu 
gaśniczego (okresowe 
kontrole). Regularne 
przeglądy instalacji i 
urządzeń zasilanych energią
elektryczną. Bezwzględne 
respektowanie 
przestrzegania zakazu 
palenia tytoniu.

2(1)

Wybuch

Nieszczelność 
instalacji, palenie 
tytoniu w miejscu 
niedozwolonym

Poparzenia, 
śmierć, 
zniszczenia

15 6 0,5

Przestrzeganie instrukcji 
p.poż., zapewnienie 
sprawnego sprzętu 
gaśniczego (okresowe 
kontrole). Regularne 
przeglądy instalacji i 
urządzeń zasilanych energią
elektryczną. Bezwzględne 
respektowanie 
przestrzegania zakazu 
palenia tytoniu.

2(1)

Upadek z 
wysokości 

Upadek ze 
schodów w czasie 
przenoszenia 
materiałów, drabiny
.

Skaleczenia, 
zwichnięcia, 
złamania.

7 1 0,5

Dbałość o ład 
i porządek w miejscu 
pracy. Prawidłowy stan 
posadzki. Kontrola 
sprawności drabinki. 
Stosowanie 
odpowiedniego obuwia. 
Działania ograniczające 
pośpiech.

1

Poślizgnięcie, 
upadek na tej samej
płaszczyźnie.

Nierówne, śliskie 
powierzchnie, 
progi.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn górnych
lub dolnych.

3 6 0,5

Stosowanie 
odpowiedniego obuwia 
roboczego. Dbałość o ład 
i porządek w miejscu 
pracy. Regularna kontrola 
stanu nawierzchni i 
usuwanie 
(neutralizowanie) 
wszelkich zanieczyszczeń 
mogących powodować 
poślizgnięcie.

1
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Uderzenie, 
przyciśnięcie 
spadającym 
materiałem, 
przedmiotem.

Pojemniki, pudła, 
materiały na 
regałach 

Stłuczenia, 
siniaki, urazy 
głowy, rozcięcia 
naskórka.

3 1 0,5

Prawidłowe składowanie 
materiałów. Stosowanie 
rękawic i obuwia 
roboczego. Zalecenie 
ostrożności. Działania 
ograniczające  pośpiech.

1

Przeciążenie 
układu ruchu.

Przenoszone, 
układane 
pojemniki, pudła,
materiały.

Choroby układu 
szkieletowo-
mięśniowego, 
przepuklina.

3 1 1

Przestrzeganie instrukcji 
wykonywania ręcznych 
prac transportowych. 
Zalecenie ostrożności, 
podjęcie działań 
ograniczających pośpiech.

1

Uderzenie 
o nieruchome 
elementy.

Wejścia, dojścia, 
regały.

Rozcięcia 
naskórka, 
skaleczenia, 
zranienia.

1 6 3

Prawidłowa organizacja 
prac. Dbałość o ład 
i porządek w kotłowni, 
ograniczanie  pospiechu

1

Prąd elektryczny.

Instalacja 
elektryczna, 
urządzenia zasilane 
energią elektryczną.

Poparzenia, 
śmierć, wybuch. 15 6 0,2

Regularne przeglądy 
i kontrole sprawności 
instalacji i urządzeń 
zasilanych energią 
elektryczną. Kontrola 
urządzeń 
przeciwporażeniowych. 
Bezwzględne 
przestrzeganie zakazu 
wykonywania napraw 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych przez osoby 
nieuprawnione.

1

Ostre krawędzie.
Krawędzie 
opakowań, 
krawędzie regałów.

Zranienia, otarcia
naskórka. 1 3 3

Stosowanie rękawic 
roboczych. Zalecenie 
ostrożności. Ograniczenie 
pośpiechu.

1

Zmienny 
mikroklimat.

Zmienne warunki 
atmosferyczne 
(zima, lato) – prace 
w przeciągu.

Choroby układu 
oddechowego – 
przeziębienia, 
udar cieplny.

3 1 1 Odzież robocza 
odpowiednia do pory roku
(letnia, zimowa).

1

Stres.
Odpowiedzialność 
za środki 
przechowywanie w 
magazynie.

Choroby układu 
krążenia, 
zmęczenie.

3 6 1
Prawidłowa organizacja 
prac, działania 
ograniczające pośpiech.

1

Zagrożenia 
biologiczne. Roztocza, grzyby. Alergie, wysypki, 

katar siewny, 
choroby skóry.

3 6 1

Przestrzeganie zasad 
higieny, stosowanie 
środków ochrony 
indywidualnej rąk, częste i 
dokładne sprzątanie 
(na mokro) magazynu.

1

Wypadek drogowy 
na terenie zakładu 

Nieuwaga, 
potrącenie przez 
jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała.

15 3 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, używanie 
odzieży ochronnej

2(1)
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Wyznaczenie  dopuszczalności  ryzyka zawodowego dla  pracownika pełniącego dodatkowo zadania
palacza CO/gazowego

5. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 6.

6. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 4

7. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 1.

8. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem  pracy  na  stanowisku  pracownika  wykonującego  dodatkowo  obowiązki  palacza
CO/gazowego

Tak więc:

R = S x E x P
R = 6*4*1
R = 24

Na podstawie tabeli  R = 24jest to wg tabeli 20<R<70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego
= 1.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku jest mała, jest to kategoria 2
a więc jest to ryzyko akceptowalne .  

Obliczone ryzyko zawodowe nie stanowi bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracownika
zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – okresowa kontrola.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

PRACOWNIK WYKONUJACY DODATKOWO OBOWIĄCKI WYDAWCY PALIW
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Lokalizacja stanowiska pracy Pomieszczenie wydawcy paliw, okolice dystrybutora.
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia, materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1) sprawdza zapotrzebowanie paliwowe pojazdu
2) utrzymuje porządek i czystość na stanowisku pracy,
3) przestrzega przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przeciwpożarowych,
4) utrzymuje w czystości wydawcy paliw
5) tankuje paliwo do pojazdów
8) prowadzenie dokumentacji.

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- dystrybutor paliw.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy zmianowa etat 10/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca, /siedząca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca lekka inna  –  obok  podaj

jaka
mikroklimat
zmienny

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 5 lat
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepylące z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  EN 12464-2

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C, jeżeli wymaga tego środowisko pracy
nie mniej niż 14 ° C. (dot. wnętrza pomieszczeń) TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,  między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK
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Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  

i rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Zgodnie z zaleceniami lekarza. TAK

Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku wydawca paliw.
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Zagrożenia – 
możliwe 
niebezpieczne 
wydarzenia

Przyczyny 
zagrożenia

Możliwe 
skutki 
zagrożenia Sk
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Pożar.

Materiały 
łatwopalne, 
instalacja 
elektryczna
Wyciek paliwa, 
zaprószenie ognia, 
palenie w miejscu 
niedozwolonym.

Poparzenia, 
śmierć. 15 6 1

Przestrzeganie instrukcji 
p.poż., zapewnienie 
sprawnego sprzętu 
gaśniczego (okresowe 
kontrole). Regularne 
przeglądy instalacji
 i urządzeń zasilanych 
energią elektryczną. 
Bezwzględne 
respektowanie 
przestrzegania zakazu 
palenia tytoniu.
Systematyczne kontrole 
dystrybutora.

3(2)

Poślizgnięcie, 
upadek na tej 
samej 
płaszczyźnie.

Nierówne, śliskie 
powierzchnie, 
powierzchnie, 
wyciek paliwa.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych. 3 6 1

Stosowanie 
odpowiedniego obuwia 
roboczego. Dbałość 
o ład i porządek w 
miejscu pracy. Regularna 
kontrola stanu 
nawierzchni
 i usuwanie 
(neutralizowanie) 
wszelkich zanieczyszczeń
mogących powodować 
poślizgnięcie.
Systematyczne kontrole 
dystrybutora.

1

Uderzenie, 
przyciśnięcie 
spadającym 
materiałem, 
przedmiotem.

Materiał 
przewożony na 
naczepach 
pojazdów 

Stłuczenia, 
urazy głowy, 
złamania, 
śmierć.

3 3 0,5

Działania ograniczające  
pośpiech.
Kontrola zabezpieczenia 
ładunku przed 
przybyciem do 
dystrybutora

1

Wymuszona 
pozycja ciała

Długotrwałe 
siedzenie, stanie w 
jednym miejscu, 
ograniczone 
przestrzenie

Choroby układu
szkieletowo-
mięśniowego, 
drętwienie

3 3 0,5

Przestrzeganie instrukcji 
wykonywania ręcznych 
prac transportowych. 
Okresowe rozruszanie 
mięśni 1

Uderzenie o 
nieruchome 
elementy.

Wejścia, dojścia, 
regały, dystrybutor

Rozcięcia 
naskórka, 
skaleczenia, 
zranienia.

1 3 1

Prawidłowa organizacja 
prac. Dbałość o ład 
i porządek , ograniczanie 
pośpiechu, dobre 
oświetlenie stanowiska.

1
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Prąd elektryczny.

Instalacja 
elektryczna, 
urządzenia zasilane
energią 
elektryczną.

Poparzenia, 
śmierć.

15 3 0,5

Regularne przeglądy
 i kontrole sprawności 
instalacji i urządzeń 
zasilanych energią 
elektryczną. Kontrola 
urządzeń 
przeciwporażeniowych. 
Bezwzględne 
przestrzeganie zakazu 
wykonywania napraw 
instalacji i urządzeń 
elektrycznych przez 
osoby nieuprawnione.

2

Wybuch

Nieszczelność 
instalacji, palenie 
tytoniu w miejscu 
niedozwolonym

Poparzenia, 
śmierć, 
zniszczenia

15 6 1

Przestrzeganie instrukcji 
p.poż., zapewnienie 
sprawnego sprzętu 
gaśniczego (okresowe 
kontrole). Regularne 
przeglądy instalacji
 i urządzeń zasilanych 
energią elektryczną. 
Bezwzględne 
respektowanie 
przestrzegania zakazu 
palenia tytoniu.

3(2)

Ostre krawędzie.

Krawędzie 
opakowań, 
uszczerbione 
elementy 
metalowe

Zranienia, 
otarcia 
naskórka.

1
3 3

Stosowanie rękawic 
roboczych. Zalecenie 
ostrożności. 
Ograniczenie pośpiechu, 
ubranie robocze

1

Zmienny 
mikroklimat.

Zmienne warunki 
atmosferyczne 
(zima, lato) – 
prace w przeciągu.

Choroby układu
oddechowego – 
przeziębienia, 
udar cieplny.

3 3 6

Odzież robocza 
odpowiednia do pory 
roku (letnia, zimowa). 2(1)

Stres.
Wysokie tempo 
pracy

Choroby układu
krążenia, 
zmęczenie.

3 6 1

Prawidłowa organizacja 
prac, działania 
ograniczające pośpiech. 1

Zagrożenia 
biologiczne.

Roztocza, grzyby.

Alergie, 
wysypki, katar 
siewny, choroby
skóry. 3 6 1

Przestrzeganie zasad 
higieny, stosowanie 
środków ochrony 
indywidualnej rąk, częste 
i dokładne sprzątanie (na 
mokro) magazynu.

1

Zagrożenia 
chemiczne

Olej napędowy Alergia, wysypki 3 3 0,5

Przestrzeganie instrukcji 
stanowiskowej.
Używanie odzieży 
ochronnej i roboczej

1

Wypadek drogowy
na terenie zakładu

Nieuwaga, 
potracenie przez 
jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 3 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, używanie 
odzieży ochronnej

2
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Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla pracownika wydającego paliwa.

9. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 3,5.

10. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 4.

11. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 1,5.

12. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku pracownika wydającego paliwa.

Tak więc:

R = S x E x P
R = 3,5*4*1,5
R = 21

Na podstawie tabeli   R = 17,5 jest  to  wg tabeli  20<R<70 czyli  sumaryczna kategoria  ryzyka
zawodowego = 2.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku jest mała, jest to kategoria 1 
a więc jest to ryzyko akceptowalne .  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – okresowa kontrola.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

ROBOTNIK GOSPODARCZY
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Lokalizacja stanowiska pracy Warsztat, teren zakładu.
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1) dokonuje drobnych napraw i remontów na terenie zakładu,
2) utrzymuje porządek i czystość na stanowisku pracy,
3) przestrzega przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przeciwpożarowych,
4) utrzymuje w czystości pomieszczenia warsztatu,
5) dokonuje odbioru materiałów z dostawy i transportuje do warsztatu,
7) wykonuje polecenia przełożonych,
8) odśnieża teren zakładu 
9. pielęgnuje otoczenie zakładu
10) łączy elementy drewniane i metalowe za pomocą zgrzewów
11) konserwacje elektryczne

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

-  drabinka, maszyny do obróbki,  wiertarka ręczna i  kolumnowa, szlifierka,
kosy  i  kosiarki,  dmuchawa,  pompa  do  wody,  narzędzia  elektryczne,
mechaniczne i ręczne, klucze.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Transport ręczny

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C
TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK
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Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek fizyczny, praca na wysokości powyżej

3m,  kontakt  ze  środkami
dezynfekującymi,  zagrożeniami
biologicznymi.

TAK

 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku konserwator.
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Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
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Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Młotki, klucze, 
wkrętaki, nożyce itp. 
– zły   stan  
techniczny narzędzi 
(tępe ostrza, źle 
oprawione rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

3 6 3

Badania środowiska 
pracy – sprawdzanie 
zgodności   natężenia
oświetlenia z PN.
Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów 

2(1)

Urazy odpryskami
materiałów 
podczas prac 
remontowych 
oraz naprawczych.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy  
pracach w drewnie, 
metalu, betonie –
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

7 2 3

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
roboczej, stosowanie 
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą).

2(1)

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
 i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy   
pracach w drewnie, 
metalu, betonie – zły 
stan   narzędzi. Brak 
ładu i porządku na 
stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

3 6 1

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych w 
warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

1
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Kontakt z 
substancjami 
chemicznymi i 
biologicznymi
- zatrucia, 
uczulenia  

Środki stosowane do 
odnawiania 
elementów   
wyposażenia oraz 
remontu 
pomieszczeń  (farby, 
lakiery, 
rozpuszczalniki itp.). 
Udrażnianie instalacji
sanitarnej.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia.

3 6 1

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Wentylacja i 
klimatyzacja 
pomieszczenia.
Jeżeli czynności są 
wykonane w 
pomieszczeniu
zamkniętym należy 
stosować przerwy 
w pracy.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

1

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
elektronarzędzi.
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Dokonywanie 
drobnych napraw  
(wymiana kontaktu,  
żarówek itp.), 
elementów instalacji  
po wyłączeniu  
napięcia prądu. 
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1

2(1)
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Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca 
powyżej poziomu 
głowy praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów (czynność 
wykonywana    
sporadycznie).

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 2 3

Przerwa 
w wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie 
z wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

1

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie, złe
zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
w trakcie 
przebywania  
pracowników 
w zakładzie.

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć w 
wyniku 
upadku 
z wysokości.

7 3 3

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem. 
Każdorazowe 
oględziny 
stosowanego sprzętu 
do pracy  powyżej 
poziomu, w celu 
wyeliminowania
uszkodzonych, 
mogących 
spowodować 
zagrożenie.
Wykonywanie pracy 
na wysokości 
w okresie braku
zagrożenia ze strony 
uczniów. 
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

3(2)
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Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliska posadzka, 
nierówne przejścia 
lub dojścia  ciągów 
komunikacyjnych 
wewnątrz i na  
zewnątrz budynku.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
pomieszczeń 
meblami.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Utrzymywanie w 
suchości posadzek 
i płytek 
podłogowych, 
szczególnie w okresie
wzmożonej
wilgotności  
spowodowanej 
pogodą.
Oznakowanie 
zgodnie z PN, miejsc
słabo widocznych  
lub słabo 
oświetlonych, 
mogących stwarzać  
zagrożenie 
potknięcia lub 
pośliźnięcia. 
Uzupełnienie 
uszkodzeń na 
drogach 
komunikacyjnych.
W pomieszczeniach 
likwidować wszelkie 
uszkodzenia   
podłogi. Chodniki, 
wykładziny powinny 
być mocowane do 
podłogi w taki 
sposób, aby uniknąć 
ich zawinięcia  lub
sfałdowania.   
Stosowanie obuwia 
na spodach 
antypoślizgowych.

2(1)

Praca w 
zmiennych 
warunkach 
atmosferycznych.

Odśnieżanie 
i usuwanie lodu z 
dróg i przejść  
prowadzących do 
budynku.
Usuwanie sopli 
lodowych i  nawisów 
śniegu  z  dachu.

Złamania, 
zwichnięcia, 
śmierć w 
wyniku 
upadku z 
wysokości.

7 1 6

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz 
w okresie 
wzmożonych 
chłodów.

2(1)

Zagrożenia 
biologiczne.

Roztocza, grzyby, 
makroorganizmy.

Alergie, 
wysypki, katar 
siewny, 
choroby 
skóry, 
choroby 
przenoszone 
przez owady.

3 6 1

Przestrzeganie zasad 
higieny, stosowanie 
środków ochrony 
indywidualnej rąk 
i ciała, częste 
i dokładne sprzątanie
stanowiska pracy.

1
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Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
odśnieżarki, 
obrabiarki.

Złamania, 
rany szarpane,
śmierć w 
wyniku 
odniesionych 
obrażeń.

7 6 1

Przestrzeganie 
instrukcji obsługi, 
naprawa tylko po 
zatrzymaniu silnika.
Nie używanie 
narzędzi obrotowych
w rękawicach. 

2(1)

Wypadek drogowy
na terenie zakładu

Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 3 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

2

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla konserwatora.

1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 6,5.

2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 4.

3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2.

4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego 
        z wykonywaniem pracy na stanowisku konserwator.

Tak więc:

R = S x E x P
R = 6,5*4*2
R = 52

Na podstawie tabeli  R = 52 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka
zawodowego = 2.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy konserwatora jest mała, jest to kategoria 2 
a więc jest to ryzyko akceptowalne.  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

MECHANIK

Lokalizacja stanowiska pracy Warsztat, teren zakładu.
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. Przyjmowanie pojazdów oraz innych urządzeń mechanicznych do 
przeglądu lub naprawy;
2. Sprawdzanie działania pojazdów, innych urządzeń mechanicznych oraz ich
zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych;
3. Ustalanie i usuwanie usterek w zespołach i układach pojazdów oraz innych
urządzeniach mechanicznych;
4. Wykonywanie prac demontażowo-montażowych, naprawa i regulacja 
zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, 
układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych, dokonywanie 
wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu, sprawdzanie 
i ustawianie zbieżności kół pojazdu oraz kontrolowanie i ustawianie świateł 
pojazdu;
5. Dorabianie i dopasowywanie części nieznormalizowanych;
6. Sprawdzanie jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez 
jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych;

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

-  drabinka, maszyny do obróbki,  wiertarka ręczna i  kolumnowa, szlifierka,
kosy  i  kosiarki,  dmuchawa,  pompa  do  wody,  narzędzia  elektryczne,
mechaniczne i reczne, klucze.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Transport ręczny

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C,  jeżeli  względy  techniczne  tego
wymagają - 14° C TAK
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Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek fizyczny, praca na wysokości powyżej

3m,  kontakt  ze  środkami
chemicznymi, smarami, paliwem. 

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku mechanik.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
 (
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ks

po
zy

cj
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na
 z

ag
ro

że
ni

e
(E
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ra

w
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)

Sposoby
zmniejszania

ryzyka

R
yz
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o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Młotki, klucze, 
wkrętaki, nożyce itp. 
– zły   stan  
techniczny narzędzi 
(tępe ostrza, źle 
oprawione rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

7 10 1

Badania środowiska 
pracy – sprawdzanie 
zgodności   natężenia
oświetlenia z PN.
Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów 

3(2)

Urazy odpryskami
materiałów 
podczas prac 
remontowych 
oraz naprawczych.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy  
pracach w drewnie, 
metalu, betonie –
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

7 2 1

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
roboczej, stosowanie 
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą).

1

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne
i mechaniczne 
stosowane przy   
pracach w drewnie, 
metalu, betonie – zły 
stan   narzędzi. Brak 
ładu i porządku na 
stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

3 6 3

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych w 
warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

2
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Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi i 
biologicznymi
- zatrucia, 
uczulenia  

Środki stosowane do 
odnawiania 
elementów   
wyposażenia oraz 
remontu 
pomieszczeń  (farby, 
lakiery, 
rozpuszczalniki itp.). 
Udrażnianie instalacji
sanitarnej.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia. 3 6 3

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Wentylacja 
i klimatyzacja 
pomieszczenia.
Jeżeli czynności są 
wykonane 
w pomieszczeniu
zamkniętym należy 
stosować przerwy
 w pracy.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

2(1)

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
elektronarzędzi.
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Dokonywanie 
drobnych napraw  
(wymiana kontaktu,  
żarówek itp.), 
elementów instalacji  
po wyłączeniu  
napięcia prądu. 
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1

2(1)
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Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca 
powyżej poziomu 
głowy praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów (czynność 
wykonywana    
sporadycznie).

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 3

Przerwa 
w wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie 
z wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

3(2)

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie, złe
zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
w trakcie 
przebywania  
pracowników 
w zakładzie.

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć 
w wyniku 
upadku 
z wysokości.

7 3 3

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem. 
Każdorazowe 
oględziny 
stosowanego  sprzętu
do pracy  powyżej 
poziomu, w celu 
wyeliminowania
uszkodzonych, 
mogących 
spowodować 
zagrożenie.
Wykonywanie pracy 
na wysokości 
w okresie braku
zagrożenia ze strony 
uczniów. 
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

2

Praca 
w zmiennych 
warunkach 
temperaturowych.

Odśnieżanie i 
usuwanie lodu z dróg
i przejść  
prowadzących do 
budynku.
Usuwanie sopli 
lodowych i  nawisów 
śniegu  z  dachu 
budynku szkoły.

Złamania, 
zwichnięcia, 
śmierć w 
wyniku 
upadku z 
wysokości.

7 1 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz w
okresie wzmożonych
chłodów.

2(1)
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Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliska posadzka, 
nierówne przejścia 
lub dojścia  ciągów 
komunikacyjnych 
wewnątrz i na  
zewnątrz budynku.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
pomieszczeń 
meblami.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

7 6 3

Utrzymywanie w 
suchości posadzek i 
płytek podłogowych,
szczególnie w okresie
wzmożonej
wilgotności  
spowodowanej 
pogodą.
Oznakowanie 
zgodnie z PN, miejsc
słabo widocznych  
lub słabo 
oświetlonych, 
mogących stwarzać  
zagrożenie 
potknięcia lub 
pośliźnięcia. 
Uzupełnienie 
uszkodzeń na 
drogach 
komunikacyjnych  
wewnątrz budynku 
(schody, korytarze) 
oraz na  drogach 
prowadzących do 
obiektu. 
W pomieszczeniach 
likwidować wszelkie 
uszkodzenia   
podłogi. Chodniki, 
wykładziny powinny 
być mocowane do 
podłogi w taki 
sposób, aby uniknąć 
ich zawinięcia  lub
sfałdowania.   
Stosowanie obuwia 
na spodach 
antypoślizgowych.

3(2)

Zagrożenia 
biologiczne.

Roztocza, grzyby, 
makroorganizmy.

Alergie, 
wysypki, katar 
siewny, 
choroby 
skóry, 
choroby 
przenoszone 
przez owady..

3 6 1

Przestrzeganie zasad 
higieny, stosowanie 
środków ochrony 
indywidualnej rąk i 
ciała, częste i 
dokładne sprzątanie 
stanowiska pracy.

1
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Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
odśnieżarki.

Złamania, 
rany szarpane,
śmierć w 
wyniku 
odniesionych 
obrażeń.

15 6 1

Przestrzeganie 
instrukcji obsługi, 
naprawa tylko po 
zatrzymaniu silnika.
Nie uzywanie 
narzędzi obrotowych
w rękawicach. 

3(2)

Wypadek drogowy
na terenie zakładu

Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 6 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej.

3(2)

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla mechanika.

5. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 8.

6. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 4,5.

7. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2.

8. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku mechanik.

Tak więc:

R = S x E x P
R = 9 x 4,5 x 1,5
R = 72

Na podstawie tabeli   R = 45 jest  to  wg tabeli  70<R<200  czyli  sumaryczna kategoria  ryzyka
zawodowego = 3.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy mechanika jest średnia, jest to kategoria 3 
a więc jest to ryzyko nieakceptowalne.  

Wyłącznie  po  zapewnieniu  środków  profilaktycznych,  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi
bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

ELEKTROMECHANIK

Lokalizacja stanowiska pracy Warsztat, teren zakładu.
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. Przyjmowanie  pojazdów oraz innych urządzeń mechanicznych do

przeglądu  lub  naprawy;

montaż i naprawa układów elektrycznych w pojazdach

2. przegląd  i  naprawa  samochodów  osobowych,  samochodów

ciężarowych i maszyn budowlanych

3. diagnozowanie usterek i usuwanie ich

4. dbanie o narzędzia pracy

5. praca  przy  urządzeniach  odpowiedzialnych  za  sterowanie,

zabezpieczanie i sygnalizację

6. sprawdzanie działania zapłonu i świateł w pojazdach

7. dokonywanie okresowych przeglądów i dopuszczanie pojazdów do

użytku

8. wymiana, sprawdzianie płynów akumulatorowych

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

Sprzęt pomiarowy, podnośnik ciśnieniowy, urządzenia elektryczne, narzędzia
ręczne.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Transport ręczny

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C, o ile praca tego wymaga nie mniej niż
14° C (wewnątrz pomieszczeń) TAK
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Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek fizyczny, praca na wysokości do 3m,

prowadzenie  pojazdu,  kontakt  z
kwasami, smarami, elektrycznością. 

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku elektromechanik.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
 (
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Sposoby
zmniejszania

ryzyka
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yz
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(p
o 

re
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kc
ji)

Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Młotki, klucze, 
wkrętaki, nożyce itp. 
– zły   stan  
techniczny narzędzi 
(tępe ostrza, źle 
oprawione rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

3 6 3

Badania środowiska 
pracy – sprawdzanie 
zgodności   natężenia
oświetlenia z PN.
Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów 

2

Urazy 
odpryskami 
materiałów 
podczas prac 
oraz 
naprawczych. 

Narzędzia ręczne i 
mechaniczne,
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

3 3 3

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
roboczej, stosowanie 
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą).

2(1)

Skaleczenie o 
ostre: krawędzie i 
chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne i 
mechaniczne 
stosowane przy   
pracach w, metalu, 
betonie , plastiku – 
zły stan   narzędzi. 
Brak ładu i porządku
na stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka. 3 6 6

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych w 
warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

3
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Kontakt z 
substancjami 
chemicznymi  
- zatrucia, 
uczulenia  

Oleje, smary 
samochodowe, 
płyny akumultorowe

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia, 
poparzenia.

7 6 3

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Wentylacja i 
klimatyzacja 
pomieszczenia.
Jeżeli czynności są 
wykonane w 
pomieszczeniu
zamkniętym należy 
stosować przerwy w 
pracy.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.
Praca 2-osobowa. 

3(2)

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
elektronarzędzi.
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Dokonywanie 
drobnych napraw  
(wymiana kontaktu,  
żarówek itp.), 
elementów instalacji  
po wyłączeniu  
napięcia prądu. 
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1
Praca 2-osobowa.
Ubranie, obuwie 
 i środki ochronne

2
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Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca 
powyżej poziomu 
głowy praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów (czynność 
wykonywana    
sporadycznie).

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 6

Przerwa w 
wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie z 
wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

3

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie, złe
zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
w trakcie 
przebywania  
pracowników 
w zakładzie.

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć 
w wyniku 
upadku z 
wysokości.

15 3 1

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem. 
Każdorazowe 
oględziny 
stosowanego  sprzętu
do pracy  powyżej 
poziomu, w celu 
wyeliminowania
uszkodzonych, 
mogących 
spowodować 
zagrożenie.
Wykonywanie pracy 
na wysokości w 
okresie braku
zagrożenia ze strony 
uczniów. 
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

2
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Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliska posadzka, 
nierówne przejścia 
lub dojścia  ciągów 
komunikacyjnych 
wewnątrz i na  
zewnątrz budynku.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
pomieszczeń 
meblami, 
urządzeniami 
warsztatowymi.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 6

Utrzymywanie w 
suchości posadzek i 
płytek podłogowych,
szczególnie w okresie
wzmożonej
wilgotności  
spowodowanej 
pogodą.
Oznakowanie 
zgodnie z PN, miejsc
słabo widocznych  
lub słabo 
oświetlonych, 
mogących stwarzać  
zagrożenie 
potknięcia lub 
pośliźnięcia. 
Uzupełnienie 
uszkodzeń na 
drogach 
komunikacyjnych  
wewnątrz budynku 
(schody, korytarze) 
oraz na  drogach 
prowadzących do 
obiektu. 
W pomieszczeniach 
likwidować wszelkie 
uszkodzenia   
podłogi. Chodniki, 
wykładziny powinny 
być mocowane do 
podłogi w taki 
sposób, aby uniknąć 
ich zawinięcia  lub
sfałdowania.   
Stosowanie obuwia 
na spodach 
antypoślizgowych.

3(2)

Praca 
w zmiennych 
warunkach 
temperaturowych.

Odśnieżanie
i usuwanie lodu 
z dróg i przejść  
prowadzących do 
budynku.
Usuwanie sopli 
lodowych i  nawisów 
śniegu  z  dachu 
budynku szkoły.

Choroby, 
osłabienia, 
trudności w 
wykonywaniu 
zadań

3 6 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej 
do pracy  na 
zewnątrz w okresie 
wzmożonych 
chłodów.

2(1)

Zagrożenia 
biologiczne.

Roztocza, grzyby, 
makroorganizmy.

Alergie, 
wysypki, katar 
siewny, 
choroby 
skóry, 
choroby 
przenoszone 
przez owady..

3 2 1

Przestrzeganie zasad 
higieny, stosowanie 
środków ochrony 
indywidualnej rąk
i ciała, częste 
i dokładne sprzątanie
stanowiska pracy.

1
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Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn.

Złamania, 
rany szarpane,
śmierć w 
wyniku 
odniesionych 
obrażeń.

7 3 3

Przestrzeganie 
instrukcji obsługi, 
naprawa tylko po 
zatrzymaniu silnika.
Nie używanie 
narzędzi obrotowych
w rękawicach. 

2(1)

Wypadek drogowy
na terenie zakładu

Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 5 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

3(2)

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla elektromechanika.

9. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 7.

10. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 4.

11. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2

12. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku elektromechanik.

Tak więc:

R = S x E x P
R = 7*4*2
R = 56

Na podstawie tabeli  R = 56 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka
zawodowego = 2.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy elektryka jest mała, jest to kategoria 2 
a więc jest to ryzyko akceptowalne.  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

SPAWACZ
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Lokalizacja stanowiska pracy Warsztat, teren zakładu.
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. wykonywanie operacji spawania gazowego różnymi technikami, za pomocą
palnika  acetylenowo-tlenowego  z  utrzymaniem  optymalnych  parametrów
spawania

2. wykonywanie operacji spawania łukiem elektrycznym takimi metodami jak:
osłona gazów ochronnych, łuk kryty czy węglowy

3.  wykonywanie  operacji  zgrzewania  elektrycznego  i  gazowego  różnymi
technikami za pomocą urządzeń zgrzewczych.

4.  wykonywanie  operacji  lutowania  miękkiego  i  twardego,  lutospawania  i
lutowania  twardych  metali  kolorowych  za  pomocą  kolby  lutowniczej  lub
palnika acetylenowo - tlenowego

5.  wykonywanie  operacji  przecinania  palnikiem  gazowym,  łukiem
elektrycznym,  metodą  plazmową  lub  laserową  z  zastosowaniem  różnych
technik

6.  przygotowywanie  powierzchni,  elementów  i  części  do  spawania,
zgrzewania, lutowania i przecinania przez czyszczenie i ukosowanie krawędzi,
ustalanie wzajemnego położenia części czy odpowiednie zamocowywanie i
oznaczanie miejsca przecięcia

7.  obsługa,  konserwowanie  urządzeń  i  sprzętu  do  spawania,  zgrzewani,
lutowania i przecinania

8. łączenie części elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali,  żeliwa,
metali  nieżelaznych i  ich  stopów przez ręczne spawanie  gazowe i  łukiem
elektrycznym

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

Sprzęt spawarka, maska, kleszcze, narzędzia wsparcia
2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka Stojąco-klęcząca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Transport  ręczny,
wymuszona  pozycja
ciała

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK
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Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C, o ile praca tego wymaga nie mniej niż
14° C (wewnątrz pomieszczeń) TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek fizyczny, praca na wysokości do 3m, ,

kontakt z kwasami, smarami, wysoka
temperaturą, okulista. 

TAK

 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku spawacz.
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Zagrożenia – 
możliwe 
niebezpieczne 
wydarzenia

Przyczyny 
zagrożenia

Możliwe 
skutki 
zagrożenia Sk
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Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Młotki, klucze, 
wkrętaki, nożyce itp. 
– zły   stan  
techniczny narzędzi 
(tępe ostrza, źle 
oprawione rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

3 6 1

Badania środowiska 
pracy – sprawdzanie 
zgodności   natężenia
oświetlenia z PN.
Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów 

1

Urazy 
odpryskami 
materiałów 
podczas prac 
spawalniczych

Odpryski podczas 
spawania, 
oczyszczania
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej, 
poparzenia, 
pożar

7 6 3

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
ochronnej, 
stosowanie  
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą).

3(2)

Skaleczenie o 
ostre: krawędzie i 
chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne
i mechaniczne 
stosowane przy   
pracach w, metalu, 
betonie , plastiku – 
zły stan   narzędzi. 
Brak ładu i porządku
na stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

3 6 1

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

1

Zagrożenie 
pyłowe

Pyły i dymy 
nieorganiczne –
Zapylenie, 

przewlekłe 
zapalenia 
oskrzeli 
i zwłóknienia 
płuc (pylica 
spawaczy 
elektrycznych, 
bóle głowy, 
duszności lub 
schorzenia 
dróg 
oddechowych.

7 3 1
Maska, osłona 
twarzy, ubranie 
robocze i ochronne.

2(1)
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Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi  
- zatrucia, 
uczulenia  

Beryl,
 Dymy metali, 
Mangan, kadm, 
związki chemiczne 
wchodzące w skład 
ekranów 
ochronnych (argon, 
hel, dwutlenek 
węgla) a także 
chrom, nikiel, stal i 
inne metale 

Duszności, 
podwyższona 
temperatura, 
nowotwory, 
śmierć. 15 6 3

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Wentylacja
 i klimatyzacja 
pomieszczenia.
Jeżeli czynności są 
wykonane w 
pomieszczeniu
zamkniętym należy 
stosować przerwy 
w pracy.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

4(2)

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 1

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
elektronarzędzi.
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Dokonywanie 
drobnych napraw  
(wymiana kontaktu,  
żarówek itp.), 
elementów instalacji  
po wyłączeniu  
napięcia prądu. 
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1
Praca 2-osobowa.
Ubranie, obuwie 
 i środki ochronne

3(2)
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Wybuch

Spawanie, praca 
z wysoka 
temperaturą przy 
atmosferze 
wybuchowej
Niewłaściwe 
użytkowanie palnika 
acetylenowego

Śmierć, ciężkie
uszkodzenie 
ciała

40 3 3

Przestrzeganie 
instrukcji, 
wentylacja, rozdział 
czasoprzestrzenny 
pracy spawalniczej
 i materiałów 
łatwopalnych

3(2)

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca 
powyżej poziomu 
głowy praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów.

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 3 3

Przerwa 
w wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie z 
wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

2

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie, złe
zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
w trakcie 
przebywania  
pracowników 
w zakładzie.

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć 
w wyniku 
upadku 
z wysokości.

15 2 3

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem. 
Każdorazowe 
oględziny 
stosowanego  sprzętu
do pracy  powyżej 
poziomu, w celu 
wyeliminowania
uszkodzonych, 
mogących 
spowodować 
zagrożenie.
Wykonywanie pracy 
na wysokości 
w okresie braku
zagrożenia ze strony 
uczniów. 
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

3(2)
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Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliska posadzka, 
nierówne przejścia 
lub dojścia  ciągów 
komunikacyjnych 
wewnątrz i na  
zewnątrz budynku.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
pomieszczeń 
meblami, 
narzędziami, 
maszynami.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 1

Utrzymywanie 
w suchości posadzek 
i płytek 
podłogowych, 
szczególnie w okresie
wzmożonej
wilgotności  
spowodowanej 
pogodą.
Oznakowanie 
zgodnie z PN, miejsc
słabo widocznych  
lub słabo 
oświetlonych, 
mogących stwarzać  
zagrożenie 
potknięcia lub 
pośliźnięcia. 
Uzupełnienie 
uszkodzeń na 
drogach 
komunikacyjnych  
wewnątrz budynku 
(schody, korytarze) 
oraz na  drogach 
prowadzących do 
obiektów
W pomieszczeniach 
likwidować wszelkie 
uszkodzenia   
podłogi. Chodniki, 
wykładziny powinny 
być mocowane do 
podłogi w taki 
sposób, aby uniknąć 
ich zawinięcia  lub
sfałdowania.   
Stosowanie obuwia 
na spodach 
antypoślizgowych.

1

Praca 
w zmiennych 
warunkach 
temperaturowych.

Odśnieżanie 
i usuwanie lodu z 
dróg i przejść  
prowadzących do 
budynku.

Choroby, 
osłabienia, 
trudności w 
wykonywaniu 
zadań

7 3 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz w
okresie wzmożonych
chłodów.

2(1)

Wysoka 
temperatura

Brak osłon, 
niewłaściwa odzież
Praca 
palnikie/łukiem 
elektrycznym,
 pożar

Poparzenie, 
przegrzanie, 
słabość, 
zawroty 
głowy, 

7 6 3

Osłony, właściwa 
odzież,  
wentylowanie 
pomieszczeń

3(2)
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Zagrożenia 
biologiczne.

Roztocza, grzyby, 
makroorganizmy.

Alergie, 
wysypki, katar 
siewny, 
choroby 
skóry, 
choroby 
przenoszone 
przez owady..

3 6 1

Przestrzeganie zasad 
higieny, stosowanie 
środków ochrony 
indywidualnej rąk i 
ciała, częste i 
dokładne sprzątanie 
stanowiska pracy.

1

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn.

Złamania, 
rany szarpane,
śmierć w 
wyniku 
odniesionych 
obrażeń.

7 1 0,5

Przestrzeganie 
instrukcji obsługi, 
naprawa tylko po 
zatrzymaniu silnika.
Nie używanie 
narzędzi obrotowych
w rękawicach. 

1

Wypadek drogowy
na terenie zakładu

Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 6 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

3(2)

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla spawacz.

13. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 10.

14. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 4,5.

15. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2.

16. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku spawacz.

Tak więc:

R = S x E x P
R =10*4,5*2
R = 90

Na podstawie tabeli   R = 45 jest  to  wg tabeli  70<R<200  czyli  sumaryczna kategoria  ryzyka
zawodowego = 3.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy spawacza jest srednia, jest to kategoria 3
a więc jest to ryzyko nieakceptowalne.  

Po  stosowaniu  środków  profilaktycznych  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego
zagrożenia zdrowia lub życia pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

ROBOTNIK BUDOWLANY

Lokalizacja stanowiska pracy Teren zakładu
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. Wykonywanie prac murarskich, tynkarskich, zbrojarskich, ociepleń 
budynku oraz pokryć dachowych;
2. Wykonywanie prac wykończeniowych, robót stolarskich oraz  układanie 
glazury;
3. Montaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych;
4. Udział w pracach konserwatorskich pomników, grobów wojennych, kaplic 
oraz obiektów małej architektury;

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

-  drabinka, maszyny do obróbki,  wiertarka ręczna i  kolumnowa, szlifierka,
kosy  i  kosiarki,  dmuchawa,  pompa  do  wody,  narzędzia  elektryczne,
mechaniczne i reczne, klucze.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Transport ręczny

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  PN-EN 12464-1:2012

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  lub  14  -  jeżeli  technologia  tego
wymaga (wewnątrz) TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK
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Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek fizyczny, praca na wysokości powyżej

3m,  kontakt  ze  środkami  pylącymi,
hałasem,  prowadzenie  pojazdu  do
3,5t.

TAK

 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku robotnik budowlany.
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Zagrożenia – 
możliwe 
niebezpieczne 
wydarzenia

Przyczyny 
zagrożenia

Możliwe 
skutki 
zagrożenia Sk
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Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Młotki, klucze, 
wkrętaki, nożyce itp. 
– zły   stan  
techniczny narzędzi 
(tępe ostrza, źle 
oprawione rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

7 10 3

Badania środowiska 
pracy – sprawdzanie 
zgodności   natężenia
oświetlenia z PN.
Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów 

4(2)

Urazy odpryskami
materiałów 
podczas prac 
remontowych, 
budowlanych oraz
naprawczych. 

Narzędzia ręczne
i mechaniczne 
stosowane przy  
pracach w drewnie, 
metalu, betonie –
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

7 3 1

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
roboczej, stosowanie 
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą).

1

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy   
pracach w drewnie, 
metalu, betonie – zły 
stan   narzędzi. Brak 
ładu i porządku na 
stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

3 6 3

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

2
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Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi 
i biologicznymi
- zatrucia, 
uczulenia  

Środki stosowane do 
odnawiania 
elementów   
wyposażenia oraz 
remontu 
pomieszczeń  (farby, 
lakiery, 
rozpuszczalniki itp.). 
Udrażnianie instalacji
sanitarnej.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia.

7 6 3

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Wentylacja
i klimatyzacja 
pomieszczenia.
Jeżeli czynności są 
wykonane 
w pomieszczeniu
zamkniętym należy 
stosować przerwy 
w pracy.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

4(2)

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź 
w zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 3

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
elektronarzędzi.
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Dokonywanie 
drobnych napraw  
(wymiana kontaktu,  
żarówek itp.), 
elementów instalacji  
po wyłączeniu  
napięcia prądu. 
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1

2
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Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca 
powyżej poziomu 
głowy praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów (czynność 
wykonywana    
sporadycznie).

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 3

Przerwa w 
wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie z 
wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

2

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie, 
dachu, złe 
zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
w trakcie 
przebywania  
pracowników w 
zakładzie.

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć w 
wyniku 
upadku z 
wysokości.

15 6 3

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem. 
Każdorazowe 
oględziny 
stosowanego  sprzętu
do pracy  powyżej 
poziomu, w celu 
wyeliminowania
uszkodzonych, 
mogących 
spowodować 
zagrożenie.
Wykonywanie pracy 
na wysokości 
wyłącznie przy 
użyciu środków 
ochronnych. 
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

4(2)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliska posadzka, 
nierówne przejścia 
lub dojścia  ciągów 
komunikacyjnych 
wewnątrz i na  
zewnątrz budynku.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
pomieszczeń 
meblami.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą 
w razie zlodowacenia
podłoża.

1
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Praca w 
mikroklimacie 
zimnym.

Odśnieżanie i 
usuwanie lodu z dróg
i przejść  
prowadzących do 
budynku.
Usuwanie sopli 
lodowych i  nawisów 
śniegu  z  dachu 
budynku szkoły.

Złamania, 
zwichnięcia, 
śmierć w 
wyniku 
upadku z 
wysokości.

7 2 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz 
w okresie 
wzmożonych 
chłodów.

3(2)

Praca w 
mikroklimacie 
gorącym

Prace budowlane w 
terenie otwartym.

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

1 3 3
Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.

1

Promieniowanie Promieniowanie UV,
Oparzenia, 
uczulenia

1 3 6
Szkolenia, przerwy 
pod zadaszeniem, 
kremy UV

1

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn.

Złamania, 
rany szarpane,

15 3 3

Przestrzeganie 
instrukcji obsługi, 
naprawa tylko po 
zatrzymaniu silnika.
Nie używanie 
narzędzi obrotowych
w rękawicach. 

4(2)

Wypadek drogowy
Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 3 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

2

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla robotnik budowlany.

1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 7,5.

2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 4.

3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 3.

4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku robotnik budowlany.

Tak więc:
R = S x E x P
R = 7,5*4*3
R = 90

Na podstawie tabeli   R = 90 jest  to  wg tabeli  70<R<200  czyli  sumaryczna kategoria  ryzyka
zawodowego = 3.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy robotnika budowlanego jest średnia, jest to
kategoria 2 a więc jest to ryzyko nieakceptowalne.  
Po  wprowadzeniu  środków  profilaktycznych,   ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego
zagrożenia zdrowia lub życia pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

ELEKTRYK

Lokalizacja stanowiska pracy Teren zakładu i teren miasta Sosnowiec
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. Przebudowa, konserwacja, naprawa instalacje elektrycznych jedno- i
trójfazowych,

2. Instalacja punktów zasilania, 

3. Diagnoza,  wyszukiwanie  i  usunięcie  uszkodzeń  w  instalacjach
elektrycznych, 

4. Dobór  odpowiedniego  zabezpieczenia  w  obwodach  siłowych  i
oświetleniowych, 

5. Montaż rozdzielnic niskiego napięcia, 

6. Montaż, instalacja oraz konserwacja opraw oświetleniowych

7. Pomiary  diagnostyczne  instalacji  elektrycznych  oraz  rezystancji
uziemień

8. Instalacje  i  demontaż  prostych  urządzeń  elektrycznych  małej  i
średniej mocy

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- drabinka, maszyny do obróbki,  wiertarka ręczna i kolumnowa, narzędzia
elektryczne, mechaniczne i ręczne, klucze.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Praca pod napięciem

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  EN 12464-2

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK
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Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  lub  14  -  jeżeli  technologia  tego
wymaga (wewnątrz) TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami TAK
Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej

Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo
budowlane

TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi

TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek Ukończone 18 lat TAK
Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe Przed dopuszczeniem do pracy TAK
Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych

TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy TAK
badania lekarskie Okresowe Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe Wysiłek fizyczny, praca na wysokości powyżej
3m,  praca  w  ograniczonej
przestrzeni,  kontakt  ze  środkami
pylącymi,  hałasem,  prowadzenie
pojazdu do 3,5t.

TAK
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Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku elektryk.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
 (

S) E
ks

po
zy

cj
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na
 z

ag
ro

że
ni

e
(E

)
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ra

w
do
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)

Sposoby
zmniejszania

ryzyka
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yz

yk
o 

(p
o 

re
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kc
ji)

Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Młotki, klucze, 
wkrętaki, nożyce itp. 
– zły   stan  
techniczny narzędzi 
(tępe ostrza, źle 
oprawione rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

3 6 1

Badania środowiska 
pracy – sprawdzanie 
zgodności   natężenia
oświetlenia z PN.
Konserwacja 
narzędzi 
Bieżąca wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów 

1

Urazy 
odpryskami 
materiałów 
podczas prac 
naprawczych. 

Narzędzia ręczne
 i mechaniczne,
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

7 2 1

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
roboczej, stosowanie 
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą).

1

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy   
pracach w, metalu, 
betonie , plastiku – 
zły stan   narzędzi. 
Brak ładu i porządku
na stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka. 3 6 1

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

2
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Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi  
- zatrucia, 
uczulenia  

Wyziewy ze 
studzienek/
zagłębień

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia, 
poparzenia, 
śmierć

7 3 6

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Wentylacja 
i klimatyzacja 
pomieszczenia.
Jeżeli czynności są 
wykonane 
w pomieszczeniu
zamkniętym należy 
stosować przerwy 
w pracy.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

4(2)

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
elektronarzędzi.
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Dokonywanie 
drobnych napraw  
(wymiana kontaktu,  
żarówek itp.), 
elementów instalacji  
po wyłączeniu  
napięcia prądu. 
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1
Praca 2-osobowa.
Ubranie, obuwie 
 i środki ochronne

2
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Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca 
powyżej poziomu 
głowy praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów (czynność 
wykonywana    
sporadycznie).

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 2 1

Przerwa w 
wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie z 
wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

2

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie, złe
zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
w trakcie 
przebywania  
pracowników w 
zakładzie, 
niewłaściwie 
ustawiona drabina

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć w 
wyniku 
upadku 
z wysokości.

15 6 3

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem. 
Każdorazowe 
oględziny 
stosowanego  sprzętu
do pracy  powyżej 
poziomu, w celu 
wyeliminowania
uszkodzonych, 
mogących 
spowodować 
zagrożenie.
Wykonywanie pracy 
na wysokości 
w okresie braku
zagrożenia ze strony 
uczniów. 
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

4(2)

Pożar
Spięcie instalacji 
elektrycznej, 
materiał łatwopalny

Śmierć, 
porażenie, 
pożar

15 3 1

Środki ochrony 
indywidualnej, 
uprawnienia G1, 
Szkolenie bhp
 i ppoż.

2(1)

Zagrożenia 
chemiczne

Wyziewy studzienek 
kanalizacyjnych, gazy
wytwarzane przy 
topieniu (zgrzewaniu 
elementów 
elektronicznych, 

Śmierć, 
omdlenie, 
uszkodzenie 
wzroku, 
kaszel, 
problemy z 
oddyhaniem

15 3 3
Maski gazowe, 
okulary ochronne

3(2)
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Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliska posadzka, 
nierówne przejścia 
lub dojścia  ciągów 
komunikacyjnych 
wewnątrz i na  
zewnątrz budynku.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
pomieszczeń 
meblami, 
urządzeniami.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 1

Utrzymywanie w 
suchości posadzek 
i płytek 
podłogowych, 
szczególnie w okresie
wzmożonej
wilgotności  
spowodowanej 
pogodą.
Oznakowanie 
zgodnie z PN, miejsc
słabo widocznych  
lub słabo 
oświetlonych, 
mogących stwarzać  
zagrożenie 
potknięcia lub 
pośliźnięcia. 
Uzupełnienie 
uszkodzeń na 
drogach 
komunikacyjnych  
wewnątrz budynku 
(schody, korytarze) 
oraz na  drogach 
prowadzących do 
obiektu. 
W pomieszczeniach 
likwidować wszelkie 
uszkodzenia   
podłogi. Chodniki, 
wykładziny powinny 
być mocowane do 
podłogi w taki 
sposób, aby uniknąć 
ich zawinięcia  lub
sfałdowania.   
Stosowanie obuwia 
na spodach 
antypoślizgowych.

1

Praca w 
mikroklimacie 
zimnym.

Praca na otwartej 
przestrzeni, 
praca na wysokości

Przeziębienie, 
osłabienie 
organizmu, 
uraz w wyniku
upadku z 
wysokości.

3 3 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz 
w okresie 
wzmożonych 
chłodów.

3(2)

Praca w 
mikroklimacie 
gorącym

Sadzenie, 
wysiewanie, 
pielęgnacja roślin na 
terenie otwartym.

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

1 3 0,5
Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.

1

Promieniowanie Promieniowanie UV,
Oparzenia, 
uczulenia 1 3 6

Szkolenia, przerwy 
pod zadaszeniem, 
kremy UV

1
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Zagrożenia 
biologiczne.

Roztocza, grzyby, 
makroorganizmy.
Praca 
w pomieszczeniach 
rzadko używanych, 
zawilgoconych. 

Alergie, 
wysypki, katar 
siewny, 
choroby 
skóry, 
choroby 
przenoszone 
przez owady..

3 6 3

Przestrzeganie zasad 
higieny, stosowanie 
środków ochrony 
indywidualnej rąk 
i ciała, częste i 
dokładne sprzątanie 
(na mokro) 
magazynu.

2(1)

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn.

Złamania, 
rany szarpane,
śmierć 
w wyniku 
odniesionych 
obrażeń.

15 1 0,5

Przestrzeganie 
instrukcji obsługi, 
naprawa tylko po 
zatrzymaniu silnika.
Nie używanie 
narzędzi obrotowych
w rękawicach. 

2

Wypadek drogowy Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała.

15 3 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

2

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla elektryk.

17. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 9.

18. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 3.

19. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2.

20. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku elektryk.

Tak więc:

R = S x E x P
R = 9 x 4,5 x 1,5
R = 54

Na podstawie tabeli  R = 54 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka
zawodowego = 2.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy elektryka jest mała, jest to kategoria 2 
a więc jest to ryzyko akceptowalne.  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

KIEROWCA CIĄGNIKA

Lokalizacja stanowiska pracy Teren zakładu, teren miasta Sosnowiec.
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. Prowadzenie ciągnika, przyczepy lub innych środków technicznych 
współpracujących z ciągnikiem z zachowaniem bezpieczeństwa i przepisów 
ruchu drogowego;
2. Prawidłowe zabezpieczenie ładunku w czasie przewozu materiałów;
3. Codzienna obsługa i kontrola wewnętrzna i zewnętrzna ciągnika, 
przyczepy lub innych środków technicznych współpracujących z ciągnikiem;
4. Wykonywanie prac związanych z prawidłowym załadunkiem oraz  
rozładunkiem nieczystości;
5. Rzetelne prowadzenie dokumentacji jazdy oraz przestrzeganie posiadania 
obowiązujących dokumentów pojazdu;
6. Wykonywanie prac konserwacyjnych, mycie i czyszczenie ciągnika i 
współpracujących środków technicznych;

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

-  pojazd,  narzędzia  elektryczne,  mechaniczne  i  ręczne,  klucze  sprzęty
dodatkowe na wyposażeniu pojazdu..

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy Zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka siedzaca
Charakter pracy przewaga wysiłku psyhofizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Wymuszona  pozycja
ciała

3.Wymagania ogólne dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  EN 12464-2

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  lub  14  -  jeżeli  technologia  tego
wymaga (wewnątrz) TAK

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK
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Stanowiska pracy

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Praca na wysokości do/powyżej 3m, kontakt

ze  środkami  pylącymi,  hałasem,
badania psychologiczne.

TAK

 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku kierowca ciągnika.
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Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
 (
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ks
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ag
ro
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e
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Sposoby
zmniejszania

ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Młotki, klucze, itp. – 
zły   stan  techniczny 
narzędzi (tępe ostrza,
źle oprawione 
rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

3 6 1

Badania środowiska 
pracy – sprawdzanie 
zgodności   natężenia
oświetlenia z PN.
Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów 

1

Urazy odpryskami
materiałów 
podczas prac 
kontrolno - 
konserwacyjnych

Narzędzia ręczne, 
opiłki metalu ( w tym
rdzy), przewożony 
materiał sypki, 
porywy wiatru,
 brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

7 6 3

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
roboczej, stosowanie 
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą).

1

Skaleczenie o 
ostre: krawędzie 
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne – zły 
stan   narzędzi. Brak 
ładu i porządku na 
stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

3 6 3

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych w 
warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

2

Kontakt z 
substancjami 
chemicznymi 
- zatrucia, 
uczulenia  

Oleje, paliwa, 
substancje czyszczące

 Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia.

15 6 1

Stosowanie odzieży 
roboczej.
Wentylacja 
pomieszczenia.
Jeżeli czynności są 
wykonane w 
pomieszczeniu
zamkniętym należy 
stosować przerwy w 
pracy.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

4(2)
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Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
pojazdu
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1

2

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji:, praca 
powyżej poziomu 
głowy praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 1

Przerwa 
w wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie 
z wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

1

Wibracje
Drgania ogólne 
emitowane przez 
pojazd 

Choroby 
układu kostno
- stawowego, 
zwyrodnienia 
stawów, 
choroby 
układu 
pokarmowego
i nerwowego, 
choroby oczu.

3 6 1

Przerwa w 
wykonywaniu 
zadania.
Obranie robocze, 
sprzęt ochrony 
indywidualnej.

1

Hałas
Drgania ogólne 
emitowane przez 
pojazd.

Pogorszenie 
słuchu, 
zwiększenie 
prawdopodo-
bieństwa 
wypadku.

7 6 3
Ochronniki słuchu,
stopniowa wymiana 
sprzętu na cichszy. 
Przerwy w pracy.

2(1)
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Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie, 
dachu, naczepie 
pojazdu, złe 
zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
w trakcie 
przebywania  
pracowników 
w zakładzie.

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć w 
wyniku 
upadku z 
wysokości.

15 3 3

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem. 
Każdorazowe 
oględziny 
stosowanego  sprzętu
do pracy  powyżej 
poziomu, w celu 
wyeliminowania
uszkodzonych, 
mogących 
spowodować 
zagrożenie.
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

3(2)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie podłoże, 
nierówne przejścia 
lub dojścia  ciągów 
komunikacyjnych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
pomieszczeni.
Nieuwaga

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 1

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą 
w razie zlodowacenia
podłoża.
Zwracanie uwagi na 
potencjalne ryzyko.

1

Praca w 
mikroklimacie 
zimnym.

Odśnieżanie 
i usuwanie lodu 
z dróg i przejść 
prowadzących do 
budynku.
Niedomykające się 
okna zniszczone 
izolacje w aucie

Złamania, 
zwichnięcia, 
przeziębienie, 
grypa, 
osłabienie, 
podatność na 
choroby.

3 2 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz 
w okresie 
wzmożonych 
chłodów.
Dbanie o stan 
pojazdu.

2(1)

Praca w 
mikroklimacie 
gorącym

Brak wentylacji, 
klimatyzacji. Postój w
miejscach 
nasłonecznionych     
.

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

1 3 3

Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.
Parkowanie w 
miejscach 
zacienionych.

1

Promieniowanie 
Promieniowanie UV 
. 

Oparzenia, 
uczulenia 1 3 3

Szkolenia, przerwy 
pod zadaszeniem, 
kremy UV

1
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Praca w 
mikroklimacie 
zmiennym

Częste zmiany 
miejsca(ciepło-
zimno). Otwieranie 
okien pojazdu w 
trakcie jazdy.

Osłabienie, 
podatności na 
choroby, 

3 3 3

Nie otwieranie okien 
podczas szybkiej 
jazdy.
Dobieranie ubioru 
do miejsca.

2(1)

Zagrożenia 
biologiczne.

Roztocza, grzyby, 
makroorganizmy, 
szczególnie w 
okresach wiosenno –
letnich.
Zmianowość w 
użytkowaniu 
pojazdu.

Alergie, 
wysypki, katar 
siewny, 
choroby 
skóry, 
choroby 
przenoszone 
przez owady..

3 6 1

Przestrzeganie zasad 
higieny, stosowanie 
środków ochrony 
indywidualnej rąk i 
ciała.
Używanie środków 
dezynfekcyjnych. 
Czyszczenie pojazdu

1

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn.

Złamania, 
rany szarpane,

3 1 0,5

Przestrzeganie 
instrukcji obsługi, 
naprawa tylko po 
zatrzymaniu silnika.
Nie używanie 
narzędzi obrotowych
w rękawicach. 

1

Wypadek drogowy

Nadmierna prędkość,
nie zachowywanie 
zasad Kodeksu 
Ruchu Drogowego.
Niedostrzeżenie 
innych pojazdów, 
pracowników

Śmierć, ciężki 
uraz ciała., 15 10 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
Zachowywanie 
przepisów.
Kurs kierowania 
ruchem.
Oddzielenie miejsca 
pracy od placu robót.

2

Potrącenie praz 
pojazd

Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała.

15 10 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

3(2)

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla kierowca ciągnika.

1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 6,5.

2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 3,5.

3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2.

4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku kierowca ciągnika

Tak więc:

R = S x E x P
R = 6,5*3,5*2
R = 45,5
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Na podstawie tabeli  R = 45 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka
zawodowego = 2.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierowcy ciągnika jest mała, jest to kategoria
2 a więc jest to ryzyko akceptowalne.  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

KIEROWCA 

Lokalizacja stanowiska pracy Teren zakładu, ulice poza terenem zakładowym
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. Prowadzenie pojazdów samochodowych z przyczepą, w tym: 

2.  bezpieczny  przewóz  pracowników  pomiędzy  działem DZI  a  miejscem
wykonywanej  pracy  z  uwzględnieniem  rygorystycznego  przestrzegania
„Prawa o ruchu drogowym”

3.  rzetelne prowadzenie dokumentacji jazdy oraz przestrzeganie posiadania
obowiązujących dokumentów pojazdu

4. sprawdzanie stanu technicznego samochodu przed jazdą oraz utrzymanie
pojazdu w należytej czystości 

5. Bezpieczny przewóz materiałów

6. Sprawowanie kontroli nad przewożonym materiałem 

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

-  pojazd,  narzędzia  elektryczne,  mechaniczne  i  reczne,  klucze  sprzęty
dodatkowe wna wyposażeniu pojazdu.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy Jednozmianowa/zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka siedząca
Charakter pracy przewaga wysiłku psyhofizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Wymuszona  pozycja
ciała

3.Wymagania ogólne dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepylące z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  EN 12464-2

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  lub  14  -  jeżeli  technologia  tego
wymaga (wewnątrz) TAK
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Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe Kierowanie pojazdem do 3,5t, praca na 
wysokości do 3m, kontakt ze środkami 
pylącymi, hałasem, badania psychologiczne.
lub
Kierowanie pojazdem powyżej 3,5t, praca na 
wysokości powyzej 3m, kontakt ze środkami 
pylącymi, hałasem, badania psychologiczne.

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku kierowca.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
 (
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ks

po
zy

cj
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na
 z

ag
ro

że
ni

e
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Sposoby
zmniejszania

ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Młotki, klucze, itp. – 
zły   stan  techniczny 
narzędzi (tępe ostrza,
źle oprawione 
rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

3 3 3

Badania środowiska 
pracy – sprawdzanie 
zgodności   natężenia
oświetlenia z PN.
Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów 

2(1)

Urazy odpryskami
materiałów 
podczas prac  
kontrolno - 
konserwacyjnych

Narzędzia ręczne, 
opiłki metalu ( w tym
rdzy), przewożony 
materiał sypki, 
porywy wiatru,
 brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

7 3 6

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
roboczej, stosowanie 
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą).

1

Skaleczenie o 
ostre: krawędzie i 
chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne i 
mechaniczne – zły 
stan   narzędzi. Brak 
ładu i porządku na 
stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

3 6 3

Stałe utrzymywanie 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

2(1)
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Kontakt z 
substancjami 
chemicznymi 
- zatrucia, 
uczulenia  

Oleje, paliwa, 
substancje czyszczące

 
Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia.

3 6 1

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Wentylacja 
pomieszczenia.
Jeżeli czynności są 
wykonane w 
pomieszczeniu
zamkniętym należy 
stosować przerwy w 
pracy.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

1

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
pojazdu
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1

2(1)

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji:, praca 
powyżej poziomu 
głowy praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 3

Przerwa w 
wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie z 
wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

2(1)
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Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie, 
dachu, naczepie 
pojazdu, złe 
zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
w trakcie 
przebywania  
pracowników 
w zakładzie.

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć w 
wyniku 
upadku 
z wysokości.

15 3 3

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem. 
Każdorazowe 
oględziny 
stosowanego  sprzętu
do pracy  powyżej 
poziomu, w celu 
wyeliminowania
uszkodzonych, 
mogących 
spowodować 
zagrożenie.
Wykonywanie pracy 
na wysokości 
wyłącznie przy 
użyciu środków 
ochronnych. 
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

4(2)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie podłoże, 
nierówne przejścia 
lub dojścia  ciągów 
komunikacyjnych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
pomieszczeni.
Nieuwaga

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą w 
razie zlodowacenia 
podłoża.
Zwracanie uwagi na 
potencjalne ryzyko.

2(1)

Praca 
w mikroklimacie 
zimnym.

Odśnieżanie 
i usuwanie lodu 
z dróg i przejść 
prowadzących do 
budynku.
Niedomykające się 
okna zniszczone 
izolacje w aucie

Złamania, 
zwichnięcia, 
przeziębienie, 
grypa, 
osłabienie, 
podatność na 
choroby.

7 3 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz 
w okresie 
wzmożonych 
chłodów.
Dbanie o stan 
pojazdu.

3(2)

Praca 
w mikroklimacie 
gorącym

Brak wentylacji, 
klimatyzacji. Postój 
w miejscach 
nasłonecznionych     

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

1 3 6

Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.
Parkowanie w 
miejscach 
zacienionych.

1
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Promieniowanie 
Promieniowanie UV 
. 

Oparzenia, 
uczulenia

1 6 6
Szkolenia, przerwy 
pod zadaszeniem, 
kremy UV

2(1)

Praca w 
mikroklimacie 
zmiennym

Częste zmiany 
miejsca(ciepło-
zimno). Otwieranie 
okien pojazdu w 
trakcie jazdy.

Osłabienie, 
podatności na 
choroby, 

3 3 6

Nie otwieranie okien 
podczas szybkiej 
jazdy.
Dobieranie ubioru 
do miejsca.

2(1)

Zagrożenia 
biologiczne.

Roztocza, grzyby, 
makroorganizmy.
Zmianowość w 
użytkowaniu 
pojazdu.

Alergie, 
wysypki, katar 
siewny, 
choroby 
skóry, 
choroby 
przenoszone 
przez owady..

3 6 1

Przestrzeganie zasad 
higieny, stosowanie 
środków ochrony 
indywidualnej rąk i 
ciała.
Używanie środków 
dezynfekcyjnych. 
Czyszczenie pojazdu

1

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn.

Złamania, 
rany szarpane, 7 1 0,5

Przestrzeganie 
instrukcji obsługi, 
naprawa tylko po 
zatrzymaniu silnika.
Nie używanie 
narzędzi obrotowych
w rękawicach. 

1

Wypadek drogowy

Nadmierna prędkość,
nie zachowywanie 
zasad Kodeksu 
Ruchu Drogowego.

Śmierć, ciężki 
uraz ciała., 

15 6 3

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
Zachowywanie 
przepisów

2(1)

Potrącenie praz 
pojazd

Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała.

15 6 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

3(2)

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla kierowca.

5. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 6,5.

6. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 4,5.

7. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2,5.

8. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku kierowca.

Tak więc:

R = S x E x P
R = 9 x 4,5 x 1,5
R = 58,5

140



Na podstawie tabeli  R = 58,5 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka
zawodowego = 2.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierowcy jest mała, jest to kategoria 2  a więc
jest to ryzyko akceptowalne.  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

KIEROWCA – OPERATOR MASZYN SPECJALNYCH

Lokalizacja stanowiska pracy Teren zakładu, teren miasta Sosnowiec.
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1. Obsługa pojazdu  zgodnie z instrukcją wytwórcy i z zasadami 
bezpieczeństwa

2. Wykonanie codziennej obsługi pojazdu; przygotowanie ciągnika do

pracy oraz współpracujących z nim środków technicznych. 

3. Kierowanie pojazdem oraz wykonywanie  prac współpracujących z

nim narzędzi, maszyn i środków technicznych. 

4. Sprawdzanie  stanu  technicznego  pojazdu,  maszyn  i  urządzeń

niewspółpracujących  z  nim;  usuwanie  niewielkich  usterek  

i uszkodzeń.

5. Wykonywanie  prac  konserwacyjnych,  mycie,  czyszczenie  pojazdu

oraz współpracujących z nim środków technicznych. 

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

-  pojazd,  narzędzia  elektryczne,  mechaniczne  i  ręczne,  klucze  sprzęty
dodatkowe wyposażeniu pojazdu..

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy Zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka siedzaca
Charakter pracy przewaga wysiłku psyhofizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Wymuszona  pozycja
ciała

3.Wymagania ogólne dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepylące z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  EN 12464-2

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK
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Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  lub  14  -  jeżeli  technologia  tego
wymaga (wewnątrz) TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Praca  na  wysokości  do  3m,  kierowanie

pojazdami  wsparcia
okołobudowlanego,   kontakt  ze
środkami  pylącymi,  hałasem,
badania psychologiczne.

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku kierowca – operator maszyn specjalnych.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki
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Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Młotki, klucze, itp. – 
zły   stan  techniczny 
narzędzi (tępe ostrza,
źle oprawione 
rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

3 6 3

Badania środowiska 
pracy – sprawdzanie 
zgodności   natężenia
oświetlenia z PN.
Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów 11

Urazy odpryskami
materiałów 
podczas prac 
kontrolno -  
konserwacyjnych

Narzędzia ręczne, 
opiłki metalu ( w tym
rdzy), przewożony 
materiał sypki, 
porywy wiatru,
 brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

7 2 1

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
roboczej, stosowanie 
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą).

1

Urazy przez 
poruszające się 
części maszyn

Widły wózka 
widłowego, łyżka 
koparki, ładowarki, 
spychacza

Śmierć, ciężki 
uraz ciała, 
złamania

15 6 3

Zachowywanie 
szczególnej uwagi, 
ubranie ochronne, 
odgrodzenie miejsca 
wykonywania robót.

4(2)

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne – zły 
stan   narzędzi. Brak 
ładu i porządku na 
stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

1 6 1

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

1

Wibracje

Drgania ogólne 
emitowane przez 
maszyny wsparcia; 
walec, młot 
hydrauliczny, 
narzędzia ręczne 
wibracyjne. 

Choroby 
układu kostno
- stawowego, 
zwyrodnienia 
stawów, 
choroby 
układu 
pokarmowego
i nerwowego, 
choroby oczu.

3 10 1

Przerwa w 
wykonywaniu 
zadania.
Obranie robocze, 
sprzęt ochrony 
indywidualnej.

2(1)
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Hałas

maszyny wsparcia; 
walec, młot 
hydrauliczny, 
narzędzia ręczne 
wibracyjne.

Pogorszenie 
słuchu, 
zwiększenie 
prawdopodo-
bieństwa 
wypadku.

3 10 1

Ochronniki słuchu,
stopniowa wymiana 
sprzętu na cichszy. 
Przerwy w pracy.

2(1)

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
pojazdu
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1

2

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji:, praca 
powyżej poziomu 
głowy praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 6

Przerwa w 
wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie z 
wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

3(2)

145



Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie, 
dachu,  pojeździe, złe
zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
w trakcie 
przebywania  
pracowników 
w zakładzie.

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć w 
wyniku 
upadku z 
wysokości.

15 3 3

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem. 
Każdorazowe 
oględziny 
stosowanego  sprzętu
do pracy  powyżej 
poziomu, w celu 
wyeliminowania
uszkodzonych, 
mogących 
spowodować 
zagrożenie.
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

3(2)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie podłoże, 
nierówne przejścia 
lub dojścia  ciągów 
komunikacyjnych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
pomieszczeni.
Nieuwaga

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą 
w razie zlodowacenia
podłoża.
Zwracanie uwagi na 
potencjalne ryzyko.

2(1)

Praca w 
mikroklimacie 
zimnym.

Odśnieżanie i 
usuwanie lodu z dróg
i przejść 
prowadzących do 
budynku.
Niedomykające się 
okna zniszczone 
izolacje

Złamania, 
zwichnięcia, 
przeziębienie, 
grypa, 
osłabienie, 
podatność na 
choroby.

3 3 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz w
okresie wzmożonych
chłodów.
Dbanie o stan 
pojazdu.

3(2)

Praca w 
mikroklimacie 
gorącym

Brak wentylacji, 
klimatyzacji. Postój w
miejscach 
nasłonecznionych     
.

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

1 3 3

Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.
Parkowanie w 
miejscach 
zacienionych.

1

Promieniowanie 
Promieniowanie UV 
. 

Oparzenia, 
uczulenia

3 3 6
Szkolenia, przerwy 
pod zadaszeniem, 
kremy UV

2(1)

Praca w 
mikroklimacie 
zmiennym

Częste zmiany 
miejsca(ciepło-
zimno). Otwieranie 
okien pojazdu w 
trakcie jazdy.

Osłabienie, 
podatności na 
choroby, 

3 3 6

Nie otwieranie okien 
podczas szybkiej 
jazdy.
Dobieranie ubioru 
do miejsca.

2(1)
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Zagrożenia 
biologiczne.

Roztocza, grzyby, 
makroorganizmy, 
szczególnie w 
okresach wiosenno –
letnich.
Zmianowość 
w użytkowaniu 
pojazdu.

Alergie, 
wysypki, katar 
siewny, 
choroby 
skóry, 
choroby 
przenoszone 
przez owady.

3 6 0,5

Przestrzeganie zasad 
higieny, stosowanie 
środków ochrony 
indywidualnej rąk 
i ciała.
Używanie środków 
dezynfekcyjnych. 
Czyszczenie pojazdu

1

Kontakt z 
substancjami 
chemicznymi 
w pojeździe

Oleje, paliwa, 
substancje czyszczące

 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia.

3 6 3

Stosowanie odzieży 
roboczej.
Wentylacja 
pomieszczenia.
Jeżeli czynności są 
wykonane 
w pomieszczeniu
zamkniętym należy 
stosować przerwy 
w pracy.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

2(1)

Wirujące , 
obracające się 
części maszyn.

Pochwycenie przez 
wirujące, obracające 
się części maszyn.

Złamania, 
rany szarpane,
śmierć

15 6 3

Przestrzeganie 
instrukcji obsługi, 
naprawa tylko po 
zatrzymaniu silnika.
Nie używanie 
narzędzi obrotowych
w rękawicach. 

4(2)

Wypadek drogowy

Nie zachowywanie 
zasad Kodeksu 
Ruchu Drogowego.
Niepostrzeżenie 
innych 
pojazdów/pracownik
ów

Śmierć, ciężki 
uraz ciała., 

40 6 3

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
Zachowywanie 
przepisów.
Kurs kierowania 
ruchem.
Oddzielenie miejsca 
pracy od placu robót.

5(2)

Potrącenie praz 
pojazd

Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała.

15 6 3

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

4(2)

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla kierowca – operator maszyn specjalnych.

9. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 8.

10. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 5,5.

11. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 3.

12. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
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       wykonywaniem pracy na stanowisku kierowca - operator maszyn specjalnych

Tak więc:

R = S x E x P
R = 132

Na podstawie tabeli   R = 45 jest  to  wg tabeli  70<R<200  czyli  sumaryczna kategoria  ryzyka
zawodowego = 3.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kierowcy – operatora maszyn specjalnych
jest średnia, jest to kategoria 3 a więc jest to ryzyko nie akceptowalne.  

Przy  obowiązkowym  stosowaniu  środków  profilaktycznych,  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi
bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

ROBOTNIK DO PRAC CIĘŻKICH, WYKONUJĄCY ZADANIA 
ROBOTNIKA DROGOWEGO - BRUKARZA

Lokalizacja stanowiska pracy Teren zakładu
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:
1.  Planowanie  szczegółowego  przebiegu  i  właściwej  kolejności  czynności
technologicznych.
2. Dobór  sposobu stosowania materiałów.
3. Wykonywanie nawierzchni brukarskiej i podbudowy drogowej.
4. Renowacja i naprawa nawierzchni brukowych.
5. Wykonywanie robót towarzyszących i odwodnienia.
6. Dobieranie materiałów i narzędzi właściwych dla wykonania zadania.
7. Współdziałanie z całym zespołem.
8. Nadzorowanie jakości wykonywanych robót.
9. Weryfikowanie jakości stosowanych materiałów.
10.  Kontrolowanie  stanu  i  jakości  stosowanych  narzędzi  i  sprzętu
pomiarowego
Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:
-  drabinka,  maszyny  do  obróbki,  szlifierka,  piła  narzędzia  elektryczne,
mechaniczne i ręczne, jazon.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Transport  ręczny,
wymuszona  pozycja
ciała

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  PN-EN 12464-1:2012

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  lub  14  -  jeżeli  technologia  tego
wymaga (wewnątrz) TAK

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK
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Stanowiska pracy

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek fizyczny, praca na wysokości do 3m,  

wymuszona pozycja ciała,  kontakt 
ze środkami pylącymi, hałasem.

TAK

 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku robotnik do prac ciężkich, wykonujący zadania

robotnika drogowego – brukarza. 
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Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki
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Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Młotki, piły itp. – zły
stan  techniczny 
narzędzi (tępe ostrza,
źle oprawione 
rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

3 10 3

Badania środowiska 
pracy – sprawdzanie 
zgodności   natężenia
oświetlenia z PN.
Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów 

3(2)

Urazy 
odpryskami 
materiałów 
podczas prac 
remontowych, 
budowlanych 
oraz 
naprawczych. 

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy  
pracach w drewnie, 
metalu, betonie –
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

7 6 3

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
roboczej, stosowanie 
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą).

3(2)

Skaleczenie o 
ostre: krawędzie 
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy   
pracach w drewnie, 
metalu, betonie – zły 
stan   narzędzi. Brak 
ładu i porządku na 
stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

1 6 6

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych w 
warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

2

Kontakt z pyłami 

Pył drogowy, 
przecinanie, 
szlifowanie 
materiałów 
brukarskich.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie.

7 6 3

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

3(2)

Zagrożenia 
biologiczne

Użądlenia, ugryzienia
przez owady, 
chore gryzonie

Obrzęki, 
opuchlizna, 
alergie, śmierć.

1 6 6
Ubranie robocze z 
długim rękawem, 
szkolenie.

2
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Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
elektronarzędzi.
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Dokonywanie 
drobnych napraw  
(wymiana kontaktu,  
żarówek itp.), 
elementów instalacji  
po wyłączeniu  
napięcia prądu. 
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1

2

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca 
w pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów 

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 10 6

Przerwa 
 wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie 
z wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

3(2)

Wibracje

Młot pneumatyczny i
hydrauliczny, 
zagęszczarka, 
pracujące w pobliżu 
maszyny wsparcia. 

Choroby 
układu kostno
- stawowego, 
zwyrodnienia 
stawów, 
choroby 
układu 
pokarmowego
i nerwowego, 
choroby oczu.

3 6 3

Przerwa 
w wykonywaniu 
zadania.
Obranie robocze, 
sprzęt ochrony 
indywidualnej.

2(1)
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Hałas

Młot pneumatyczny i
hydrauliczny, 
zagęszczarka, 
pracujące w pobliżu 
maszyny wsparcia. 

Pogorszenie 
słuchu, 
zwiększenie 
prawdopodo-
bieństwa 
wypadku.

7 6 3
Ochronniki słuchu,
stopniowa wymiana 
sprzętu na cichszy. 

3(2)

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na naczepie,  
złe zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
w trakcie 
przebywania  
pracowników 
w zakładzie.

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć 
w wyniku 
upadku 
z wysokości.

15 3 3

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem, 
brakiem stabilności.
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

3(2)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie, nierówne 
podłoże, Brak 
porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
stanowiska 
urządzeniami. 

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą 
w razie zlodowacenia
podłoża.

2(1)

Praca w 
mikroklimacie 
zimnym.

Odśnieżanie 
i usuwanie lodu 
z dróg i przejść  
Praca na otwartej 
przestrzeni. Praca 
w trakcie opadów 
atmosferycznych. 

Przeziębienie, 
osłabienie 
organizmu, 
podatność na 
inne choroby 
i powikłania 
pochorobowe.

7 1 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz 
w okresie 
wzmożonych 
chłodów.

3(2)

Praca w 
mikroklimacie 
gorącym

Praca na otwartej 
przestrzeni w okresie
letnim.

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

3 10 3
Właściwa odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.

3(1)

Promieniowanie Promieniowanie UV,
Oparzenia, 
uczulenia

1 10 6
Szkolenia, przerwy 
pod zadaszeniem, 
kremy UV

2(1)

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn.

Złamania, 
rany szarpane,

7 3 3

Przestrzeganie 
instrukcji obsługi, 
naprawa tylko po 
zatrzymaniu silnika.
Nie używanie 
narzędzi obrotowych
w rękawicach. 

2
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Wypadek drogowy
Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 3 3

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

3(2)

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla robotnika do prac ciężkich, wykonującego
prace robotnika drogowego - brukarza.

5. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 6.

6. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 5,5.

7. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 4.

8. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku pracy

Tak więc:

R = S x E x P
R = 6*5,5*4
R = 120

Na podstawie tabeli   R = 45 jest  to  wg tabeli  70<R<200  czyli  sumaryczna kategoria  ryzyka
zawodowego = 2.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku średnia, jest to kategoria 2 a więc jest to ryzyko
nieakceptowalne.  

Przy  stosowaniu  środków  profilaktycznych,  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego
zagrożenia zdrowia lub życia pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

ROBOTNIK DO PRTAC CIĘŻKICJ, WYKONUJACY ZADANIA ROBOTNIKA DROGOWEGO – 
ROZSCIEŁACZA ASFALTU

Lokalizacja stanowiska pracy Teren zakładu
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:
1. Maszynowe i ręczne rozkładanie asfaltu
2. Dobór  sposobu stosowania materiałów.
3. Budowa dróg z masy bitumicznej
4. Renowacja i naprawa nawierzchni bitumicznych.
5. Wykonywanie robót towarzyszących i odwodnienia.
6. Dobieranie materiałów i narzędzi właściwych dla wykonania zadania.
7. Współdziałanie z całym zespołem.
8. Nadzorowanie jakości wykonywanych robót.
9. Weryfikowanie jakości stosowanych materiałów.
10.  Kontrolowanie  stanu  i  jakości  stosowanych  narzędzi  i  sprzętu
pomiarowego

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:
-  drabinka,  maszyny  do  obróbki,  szlifierka,  piła  narzędzia  elektryczne,
mechaniczne i ręczne, jazon.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Transport  ręczny,  
mikroklimat gorący

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  PN-EN 12464-1:2012

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  lub  14  -  jeżeli  technologia  tego
wymaga (wewnątrz) TAK

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK
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Stanowiska pracy

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek fizyczny, praca na wysokości do 3m,   

kontakt ze środkami chemicznymi 
(masa bitumiczna), hałasem 
drogowo - maszynowym.

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku robotnik do prac ciężkich, wykonujący zadania

robotnika drogowego – rozściełacz asfaltu.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
 (

S) E
ks

po
zy

cj
a 

na
 z

ag
ro

że
ni

e
(E

)
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ra

w
do
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st
w

o
(P

)

Sposoby
zmniejszania

ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Łopaty, grabie, 
rozściełacze asfaltu 
itp. – zły   stan  
techniczny narzędzi 
(tępe ostrza, źle 
oprawione rękojeści, 
zły rozrzut masy).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

3 6 3

Badania środowiska 
pracy – sprawdzanie 
zgodności   natężenia
oświetlenia z PN.
Konserwacja 
narzędzi.
Bieżąca wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów 

2(1)

Urazy 
odpryskami 
materiałów 
podczas prac 

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy  
pracach –
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

7 6 6

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
roboczej, stosowanie 
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą).

3(2)

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie

i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy   
pracach w drewnie, 
metalu, betonie – zły 
stan   narzędzi. Brak 
ładu i porządku na 
stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

3 6 3

Stałe utrzymywanie 
przejść miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych w 
warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

2

Kontakt z pyłami 

Pył drogowy, 
przecinanie, 
szlifowanie 
materiałów 
brukarskich.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie.

3 6 3

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

3(2)

Zagrożenia 
biologiczne

Użądlenia, ugryzienia
przez owady, 
chore gryzonie

Obrzęki, 
opuchlizna, 
alergie, śmierć.

1 6 1
Ubranie robocze 
z długim rękawem, 
szkolenie.

1
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Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
elektronarzędzi.
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Dokonywanie 
drobnych napraw  
(wymiana kontaktu,  
żarówek itp.), 
elementów instalacji  
po wyłączeniu  
napięcia prądu. 
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1

2(1)

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji,
przenoszenie 
ciężarów 

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 3

Przerwa 
w wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie 
z wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

2

Wibracje

Młot pneumatyczny 
i hydrauliczny, 
zagęszczarka, 
pracujące w pobliżu 
maszyny wsparcia. 

Choroby 
układu kostno
- stawowego, 
zwyrodnienia 
stawów, 
choroby 
układu 
pokarmowego
i nerwowego, 
choroby oczu.

3 3 1

Przerwa w 
wykonywaniu 
zadania.
Obranie robocze, 
sprzęt ochrony 
indywidualnej.

1
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Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na naczepie,  
złe zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
w trakcie 
przebywania  
pracowników 
w zakładzie.

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć 
w wyniku 
upadku 
z wysokości.

15 3 1

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem, 
brakiem stabilności.
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

2(1)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie, nierówne 
podłoże, Brak 
porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
stanowiska 
urządzeniami. 

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą 
w razie zlodowacenia
podłoża.

2(1)

Praca 
w mikroklimacie 
zimnym.

Odśnieżanie 
i usuwanie lodu 
z dróg i przejść  
Praca na otwartej 
przestrzeni. Praca 
w trakcie opadów 
atmosferycznych. 

Przeziębienie, 
osłabienie 
organizmu, 
podatność na 
inne choroby 
i powikłania 
pochorobowe.

15 1 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz 
w okresie 
wzmożonych 
chłodów.

3(2)

Praca 
w mikroklimacie 
gorącym

Praca na otwartej 
przestrzeni w okresie
letnim.
Praca przy 
rozściełaniu 
płynnego asfaltu. 
Czasem potrzeba 
wejścia w asfalt. 

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie, 
poparzenie, 
wywołanie 
pożaru

3 10 3 Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.

3(2)

Promieniowanie Promieniowanie UV,
Oparzenia, 
uczulenia 1 10 6

Szkolenia, przerwy 
pod zadaszeniem, 
kremy UV

2(1)

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn.

Złamania, 
rany szarpane,

7 1 0,5

Przestrzeganie 
instrukcji obsługi, 
Nie używanie 
narzędzi obrotowych
w rękawicach. 

1

Wypadek drogowy
Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 3 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

2
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Wyznaczenie  dopuszczalności  ryzyka  zawodowego  dla  robotnika  dop  prac  ciężkich  ,
wykonującego zadania dla robotnika drogowego – rozściełacz asfaltu.

9. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 7.

10. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 5.

11. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2,5.

12. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku robotnik drogowy – rozściełacz asfaltu.

Tak więc:

R = S x E x P
R = 7*5*2,5
R = 87,5

Na podstawie tabeli  R = 87,5 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka
zawodowego = 3.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest średnia, jest to kategoria 3 a więc jest to
ryzyko nieakceptowalne.  

Przy przestrzeganiu  środków profilaktycznych,  ryzyko zawodowe nie  stanowi  bezpośredniego
zagrożenia zdrowia lub życia pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY, PRACUJACY PRZY WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH

Lokalizacja stanowiska pracy Teren zakładu
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:
1. rozgrzanie asfaltu, środków adhezyjnych, 
2.  sprawdzenie materiałów w dozatorze
3.  wprowadzenie parametrów receptury, sprawdzanie stanu paliwa w 

zbiorniku pod-ziemnym w celu ustalenia czy nie ma wycieków.
4.  obsługa maszyny i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu 

technologicznego
5.  nadzór nad sprawnością podzespołów, urządzeń
6. ustalenie przyczyn awarii i usuwanie ich
7. sprawdzanie urządzeń, narzędzi pomiarowych . 
8. prawidłowe oczyszczenie wytwórni mas bitumicznych i materiałów 

sypkich, wyłączenie podzespołów urządzeń
9. sprzątanie miejsca pracy, zapisywanie stanu paliwa w zbiorniku 

podziemnym. 
Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:
- drabinka, komputer, pulpit sterowniczy, zestaw smarów i olejów.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
hałas

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  PN-EN 12464-1:2012

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  lub  14  -  jeżeli  technologia  tego
wymaga (wewnątrz) TAK

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK
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Stanowiska pracy Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Okresowy dozór na wysokości pow. 3m  

wymuszona pozycja ciała,  kontakt 
ze środkami chemicznymi (masa 
bitumiczna), hałasem 
produkcyjnym.

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku robotnika wykwalifikowanego, pracującego przy

wytwórni mas bitumicznych

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
 (
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ks
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zy

cj
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na
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ag
ro

że
ni

e
(E

)

P
ra

w
do
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)

Sposoby
zmniejszania

ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Zły   stan  techniczny
narzędzi (tępe ostrza,
źle oprawione 
rękojeści, zły rozrzut 
masy).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

3 6 1

Badania środowiska 
pracy – sprawdzanie 
zgodności   natężenia
oświetlenia z PN.
Konserwacja 
narzędzi.
Bieżąca wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów 

1

Urazy 
odpryskami 
materiałów 
podczas prac 

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy  
pracach, 
brak osłon oczu przy
pracach 
konserwacyjnych

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

7 2 1

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
roboczej, stosowanie 
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą).

1

Skaleczenie o 
ostre: krawędzie 
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy   
pracach w drewnie, 
metalu, betonie – zły 
stan   narzędzi. Brak 
ładu i porządku na 
stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

3 6 1

Stałe utrzymywanie 
przejść miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych w 
warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

1

Kontakt z pyłami 

Pył drogowy, 
przesypywanie, 
otaczanie elementów 
asfaltu.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie.

3 6 3

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

2(1)
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Zagrożenia 
chemiczne

Masa bitumiczna i jej
składowe. 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zawroty głowy

7 6 1

Częstsze przerwy 
przy niskim ciśnieniu
i bezwietrznej 
pogodzie oraz 
odzieży roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

2(1)

Zagrożenia 
biologiczne

Użądlenia, ugryzienia
przez owady, 
chore gryzonie

Obrzęki, 
opuchlizna, 
alergie, śmierć.

1 6 3
Ubranie robocze 
z długim rękawem, 
szkolenie.

1

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
elektronarzędzi.
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Dokonywanie 
drobnych napraw  
(wymiana kontaktu,  
żarówek itp.), 
elementów instalacji  
po wyłączeniu  
napięcia prądu. 
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1

2

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca stojąco - 
chodząca 

Bóle nóg, 
kręgosłupa, 3 6 3

Przerwa 
w wykonywaniu 
zadania na 
odpoczynek

2
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Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie,  
złe zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
w trakcie 
przebywania  
pracowników 
w zakładzie.

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć w 
wyniku 
upadku z 
wysokości.

15 2 1

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem, 
brakiem stabilności.
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

2(1)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie, nierówne 
podłoże, Brak 
porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
stanowiska 
urządzeniami. 

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą 
w razie zlodowacenia
podłoża.

2(1)

Praca 
w mikroklimacie 
zimnym.

Odśnieżanie 
i usuwanie lodu z 
dróg i przejść  
Praca w trakcie 
opadów 
atmosferycznych. 

Przeziębienie, 
osłabienie 
organizmu, 
podatność na 
inne choroby 
i powikłania 
pochorobowe.

7 3 1

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz 
w okresie 
wzmożonych 
chłodów.

1(1)

Praca 
w mikroklimacie 
gorącym

Praca na otwartej 
przestrzeni w okresie
letnim.

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie, 
poparzenie, 
wywołanie 
pożaru

3 6 3
Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.

2(1)

Promieniowanie Promieniowanie UV,
Oparzenia, 
uczulenia

3 6 6
Szkolenia, przerwy 
pod zadaszeniem, 
kremy UV

3(2)

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn.

Złamania, 
śmierć 15 6 3

Przestrzeganie 
instrukcji obsługi, 
naprawa tylko po 
zatrzymaniu silnika.
Nie używanie 
narzędzi obrotowych
w rękawicach. 

3(2)

Wypadek drogowy
w zakładzie 

Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 3 3

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

2
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Wyznaczenie  dopuszczalności  ryzyka  zawodowego  dla  robotnika  wykwalifikowanego,
pracującego przy wytwórni mas bitumicznych.

13. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 6.

14. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 6.

15. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 3.

16. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku.

Tak więc:

R = S x E x P
R = 6*6*3
R = 108

Na podstawie tabeli   R = 108 jest to wg tabeli  70<R<200 czyli  sumaryczna kategoria ryzyka
zawodowego = 3.

Kategoria  ryzyka  zawodowego  na  stanowisku  pracy  operator  otaczarki  jest  średnia,  jest  to
kategoria 3 a więc jest to ryzyko nieakceptowalne.  

Po  stosowaniu  środków  profilaktycznych  oraz  instrukcji,  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi
bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

ROBOTNIK DO PRAC CIĘŻKICH, WYKONUJACY ZADANIA ROBOTNIKA DROGOWEGO – 
MALARZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Lokalizacja stanowiska pracy Teren miasta Sosnowiec
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:
1. Maszynowe i ręczne malowanie dróg
2. Dobór  sposobu stosowania materiałów.
3. Renowacja i naprawa znaków poziomych.
4. Wykonywanie robót towarzyszących malowaniu drogowemu
5. Dobieranie narzędzi właściwych dla wykonania zadania.
6. Współdziałanie z całym zespołem.
7. Nadzorowanie jakości wykonywanych robót.
8. Weryfikowanie jakości stosowanych materiałów.
9.  Kontrolowanie  stanu  i  jakości  stosowanych  narzędzi  i  sprzętu
pomiarowego

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:
- farby, wałki, pędzle, maszyny malarskie.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka Siedząco - chodzącą
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Wymuszona  pozycja
ciała 

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  PN-EN 12464-1:2012

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  lub  14  -  jeżeli  technologia  tego
wymaga (wewnątrz) TAK

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK
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Stanowiska pracy Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wymuszona pozycja ciała,  kontakt ze 

środkami chemicznymi (farby, 
rozcieńczalniki) hałasem drogowo - 
maszynowym.

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku robotnik drogowy – malarz drogowy.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki
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Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Pędzle, walki, 
maszyny malujące 
itp. – zły   stan  
techniczny narzędzi 
(źle oprawione 
rękojeści, zły rozrzut 
farby).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

3 6 1

Badania środowiska 
pracy – sprawdzanie 
zgodności   natężenia
oświetlenia z PN.
Konserwacja 
narzędzi.
Bieżąca wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów 

1

Urazy 
odpryskami 
materiałów 
podczas prac 

Narzędzia ręczne
i mechaniczne 
stosowane przy  
pracach ,
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

3 6 1

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
roboczej, stosowanie 
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą).

1

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie

i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne i 
mechaniczne 
stosowane przy   
pracach zły stan   
narzędzi. 
Brak ładu i porządku
na stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.
Uszkodzenia 
materiału.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

1 6 6

Sprawdzanie 
elementów na 
których wykonuje się
pracę. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

2

Kontakt z pyłami Pył drogowy, 
Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie.

1 6 1

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

1
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Zagrożenia 
chemiczne

Kontakt bezpośredni
oraz opary 
rozpuszczalników, 
farb, środków 
czyszczących.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
powikłania 
układu 
pokarmowego

3 6 3
Stosowanie odzieży 
ochronnej i roboczej,
okularów, masek.

2

Zagrożenia 
biologiczne

Użądlenia, ugryzienia
przez owady, 
chore gryzonie

Obrzęki, 
opuchlizna, 
alergie, śmierć.

1 3 3
Ubranie robocze 
z długim rękawem, 
szkolenie.

1

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
elektronarzędzi.
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Dokonywanie 
drobnych napraw  
(wymiana kontaktu,  
żarówek itp.), 
elementów instalacji  
po wyłączeniu  
napięcia prądu. 
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1

2

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji,
przenoszenie 
ciężarów 

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 1

Przerwa 
w wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie 
z wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

2
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Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na naczepie, 
drabinie, złe 
zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
w trakcie 
przebywania  
pracowników w 
zakładzie.

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć w 
wyniku 
upadku z 
wysokości.

15 1 0,5

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem, 
brakiem stabilności.
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

1

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie, nierówne 
podłoże, Brak 
porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
stanowiska 
urządzeniami. 

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą 
w razie zlodowacenia
podłoża.

2

Praca w 
mikroklimacie 
zimnym.

Praca na otwartej 
przestrzeni w okresie
zimowym. 

Przeziębienie, 
osłabienie 
organizmu, 
podatność na 
inne choroby
i powikłania 
pochorobowe.

7 3 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz w
okresie wzmożonych
chłodów.

3(2)

Praca w 
mikroklimacie 
gorącym

Praca na otwartej 
przestrzeni w okresie
letnim.
Praca przy 
rozściełaniu 
znakowaniu ulic. 

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

3 6 3 Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.

2

Promieniowanie Promieniowanie UV,
Oparzenia, 
uczulenia

1 6 6
Szkolenia, przerwy 
pod zadaszeniem, 
kremy UV

2(1)

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn.

Złamania, 
rany szarpane,

7 3 0,5

Przestrzeganie 
instrukcji obsługi, 
naprawa tylko po 
zatrzymaniu silnika.
Nie używanie 
narzędzi obrotowych
w rękawicach. 

2

Wypadek drogowy
Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 3 3

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej

3(2)
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Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla robotnik do prac ciężkich, wykonujący
zadania robotnika dorogowego – malarz drogowy.

17. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 5.

18. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 4,5.

19. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2.

20. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku robotnik drogowy – malarz drogowy.

Tak więc:

R = S x E x P
R = 45

Na podstawie tabeli  R = 45 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka
zawodowego = 2.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest mała, jest to kategoria 2 a więc jest to
ryzyko akceptowalne.  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

OPIEKUN ZWIERZĄT  - SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Lokalizacja stanowiska pracy Praca na terenie schroniska i w terenie
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

W zakresie realizacji przepisów o prowadzeniu Schroniska dla 
Bezdomnych Zwierząt:
1. utrzymywanie w stałej czystości boksów, pomieszczeń izolatki, kociarni i 
szczeniętarni poprzez systematyczne usuwanie odchodów, czyszczenie i 
uzupełnianie kuwet, zmianę ściółki
2. przygotowywanie karmy dla zwierząt zgodnie z wytycznymi lekarza 
weterynarii
3. karmienie i pojenie zwierząt,
4. utrzymywanie w czystości legowisk poprzez mycie i wykładanie czystymi 
kocami lub innymi dostępnymi materiałami,
5  zgłaszanie lekarzowi weterynarii zaobserwowanych objawów chorobowych
u zwierząt (biegunka, kaszel, katar, niedojadanie itp.),
6. przeprowadzanie zabiegów dezynfekcyjnych klatek, pomieszczeń, boksów 
według wewnętrznej „Instrukcji dezynfekcji.”
7. zgodne z ewidencją oznakowanie zwierząt
8. ścisłe kontrolowanie zgodności stanu zwierząt z ewidencją poprzez 
współpracę z biurem adopcyjnym.
9. Oprowadzanie petentów po schronisku, udzielanie kompetentnych 
informacji na temat zwierząt przebywających w poszczególnych 
pomieszczeniach, a także zachowanie wysokiej kultury osobistej w 
kontaktach z petentem i udzielanie wszelkiej pomocy
w zgłaszanych przez nich problemach i zapytaniach.
10. Doprowadzanie zwierząt do gabinetu weterynaryjnego, przytrzymywanie 
zwierząt podczas podawania leków i innych zabiegów, w razie konieczności 
asystowanie przy zabiegach.
11. W razie konieczności przeprowadzanie interwencji wyjazdowych.
12. Wykonywanie prac porządkowych na terenie Schroniska poprzez 
sprzątanie pomieszczeń socjalnych.
13. Wykonywanie bieżących prac remontowych i konserwatorskich.
14.    Utrzymywanie porządku w magazynach żywnościowych, 
narzędziowych, chłodniach, kuchni.
15. Wyprowadzanie psów na wybieg.
16. Współpraca z Wolontariuszami poprzez pomoc w wyprowadzaniu 
zwierząt na spacery lub wybieg, a także w innych pracach przy zwierzętach.
17.  Utrzymywanie terenów zielonych w należytym porządku poprzez: 
koszenie trawy, przycinanie krzewów, porządki na placu, zamiatanie, 
odśnieżanie.

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- norze, podgrzewacz, narzędzia ręczne i mechaniczne

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Praca ze zwierzętami

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy
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Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepylące. TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  EN 12464-2

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  w  pomieszczeniu  lub  14°  C  jeżeli
wymagają tego względy technologiczne. TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Nie dotyczy
TAK

Powierzchnia Zgodna z Polskimi Normami
TAK

Oświetlenie naturalne Praca  w  godzinach  działania  światła
słonecznego. Możliwe doświetlenie punktowe. TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK
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badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek fizyczny, kontakt z czynnikami 

biologicznymi, w tym badanie w 
kierunku infekcji pasożytniczej 
(zoonozy). 
Szczepienia: odkleszczowe zapalenie
mózgu.

TAK

 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku opiekun zwierząt - SBZ.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki
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Uraz 
powodowany 
ugryzieniem, 
zadrapaniem 
zwierzęcia

Poczucie zagrożenia 
zwierzęcia, 
Gwałtowne, 
nietypowe ruchy 
opiekuna, agresja 
zwierzęcia. 

Rany 
szarpane, 
cięte, kłute, 
choroby 
przenoszone 
przez 
zwierzęta, 
śmierć 

15 6 1

Szkolenie 
postępowania ze 
zwierzętami
Szkolenie pierwszej 
pomocy
Obowiązkowa asysta 
pracowników przy 
pracy ze zwierzętami.

3(2)

Urazy ciała 
spowodowane 
poturbowaniem 
przez zwierzęta

Poczucie zagrożenia 
zwierzęcia, 
Gwałtowne, 
nietypowe ruchy 
opiekuna, agresja 
zwierzęcia.

Złamania, 
zwichnięcia, 
stłuczenia

3 6 3

Szkolenie 
postępowania ze 
zwierzętami
Szkolenie pierwszej 
pomocy
Obowiązkowa asysta 
pracowników przy 
pracy ze zwierzętami

2(1)

Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Grabie, łopaty itp. – 
zły   stan  techniczny 
narzędzi (tępe ostrza,
źle oprawione 
rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania, 
rozcięcia

3 6 3

Konserwacja 
narzędzi.
Bieżąca wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów,
szkolenia.  

2(1)
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Urazy odpryskami
materiałów 
podczas prac 
w pobliżu 
kosiarzy, pilarzy. 

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy  
pracach ziemnych, 
 w drewnie, 
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej, 
uszkodzenia 
słuchu

7 2 3

Szkolenia BHP,
Rozgraniczenie 
czasoprzestrzenne 
prac ogrodnika 
i kosiarza/pilarza

2(1)

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne - zły 
stan   narzędzi. 
Podłoże asfaltowe, 
betonowe.
Kora drzew - faktura 
chropowata, ostrze 
gałęzie.   

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

3 6 3

Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych w 
warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

2(1)

Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi 
- zatrucia, 
uczulenia  

Środki 
dezynfekujące, 
środki czyszczące

 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia.

3 6 3

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

2(1)

Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na terenach 
zielonych.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
zakażenie 
krwi, 
zanieczyszcze
nie układu 
pokarmowego
Borelioza,  
odkleszczowe 
zapalenie 
mózgu, tężec.

3 6 3

Stała higiena, wraz 
z dostępem do 
środków 
dezynfekujących. 
Ubranie robocze. 
Sczepienia ochronne.
Każdorazowy ogląd 
ciała po pracy.
Badania 
profilaktyczne

2(1)

Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na/w 
zwierzętach

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
zakażenie 
krwi, 
zanieczyszcze
nie układu 
pokarmowego
Pasożyty, 
alergie.

3 6 3

Stała higiena, wraz 
z dostępem do 
środków 
dezynfekujących. 
Ubranie robocze. 
Każdorazowy ogląd 
ciała po pracy.
Badania 
profilaktyczne

2(1)
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Porażenie prądem
elektrycznym. 

Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych.
Zachowanie 
ostrożności.

2

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca 
w pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów 

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 3

Przerwa w 
wykonywaniu zadań.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie 
z wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa.
Szkolenia

2

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny

15 2 1

Właściwe 
oświetlenie.
Każdorazowe 
sprawdzanie drabiny 
oraz podłoża na 
którym stoi.

2(1)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie podłoże, 
nierówne przejście 
lub dojście  ciągów 
komunikacyjnych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
Zima, naturalne, 
niedostosowane 
podłoże.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą w 
razie zlodowacenia 
podłoża. 

2

Praca w 
mikroklimacie 
zimnym.

Odśnieżanie i 
usuwanie lodu z dróg
i przejść  
prowadzących do 
budynku.
Usuwanie sopli 
lodowych i  nawisów 
śniegu  z  dachu

Złamania, 
zwichnięcia, 
przeziębienia, 
osłabienie 
organizmu, 
choroba.

7 1 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz 
w okresie 
wzmożonych 
chłodów.
Posiłek 
regeneracyjny

2(1)

Praca w 
mikroklimacie 
gorącym

Sadzenie, 
wysiewanie, 
pielęgnacja roślin na 
terenie otwartym.

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

3 3 3
Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.

2
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Promieniowanie

                                 
Promieniowanie 
słoneczne UV, IR     
.

Poparzenie, 
udar, 
osłabienie 
organizmu, 
mdłości

3 3 6

Odzież robocza, 
zapewniony 
odpoczynek 
w zacienionym 
miejscu, kremy UV, 
instrukcje

2

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn (np. 
rozdrabniarka do 
warzyw).

Złamania, 
rany szarpane,
śmierć 
w wyniku 
odniesionych 
obrażeń.

15 1 0,5

Ubrania robocze nie 
powinny luźno 
zwisać przy 
mechanizmie 
obrotowym 1

Hałas Szczekanie psów

Przytępienie 
słuchu,
Może 
skutkować 
wypadkiem

3 6 3
Częstsze przerwy 
w pracy
Szkolenie

2(1)

Uderzenie przez 
poruszający sie 
pojazd

Zabieranie zwierząt 
z ulic, chodników. 
Pojazdy 
przyjeżdżające pod 
schronisko. 
Nieuwaga,  
przekroczenie 
prędkości

Śmierć, ciężki 
uraz ciała 15 3 1

Zachowywanie uwagi
i koncentracji 
w miejscach 
przejazdu pojazdów. 
Oznakowanie ubrań 
pasami 
odblaskowymi. 

2

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla opiekuna zwierząt w SBZ

1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 7.

2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 4,5.

3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2,5.

4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku opiekun zwierząt w SBZ.

Tak więc:
R = S x E x P
R = 79

Na podstawie tabeli   R = 79 jest  to  wg tabeli  70<R<200  czyli  sumaryczna kategoria  ryzyka
zawodowego = 3

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy opiekuna zwierząt w SBZ jest mała, jest to
kategoria 3 a więc jest to ryzyko akceptowalne.  

Przestrzegając  srodków  profilaktycznych  oraz  instrukcji,   ryzyko  zawodowe  nie  stanowi
bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

OPIEKUN ZWIERZĄT  - DZIAŁ BOTANICZNO – ZOOLOGICZNY. EGZOTARIUM

Lokalizacja stanowiska pracy Praca na terenie Egzotarium
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

  Opiekun zwierząt w DBZ Egzotarium:

1 Krojenie i rozdrobnienie karmy ( mięso, owoce, warzywa).
2 Przygotowanie mieszanek.
3 Gotowanie karmy (kasza, ryż, ziemniaki, jajka).
4 Porcjowanie karmy dla poszczególnych gatunków zwierząt.                         
5 Podawanie karmy.
6 Podawanie leków i witamin według wskazań lekarza.
7 Obserwacja stanu zdrowotnego zwierząt. 
8 Izolowanie zwierząt chorych.
9 Zastępstwo przy pielęgnacji innych zwierząt niż przydzielone ( w razie 
choroby lub urlopu innych opiekunów zwierząt).
10 Pełnienie dyżurów sobotnio - niedzielnych (świątecznych) w całym 
Egzotarium, wynikające z harmonogramu opiekuna zwierząt

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- norze, podgrzewacz, narzędzia ręczne i mechaniczne

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka Stojąco - chodząca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Praca ze zwierzętami

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepylące. TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  EN 12464-2

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  w  pomieszczeniu  lub  14°  C  jeżeli
wymagają tego względy technologiczne. TAK
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Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Nie dotyczy
TAK

Powierzchnia Zgodna z Polskimi Normami
TAK

Oświetlenie naturalne Praca  w  godzinach  działania  światła
słonecznego. Możliwe doświetlenie punktowe. TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek  fizyczny,  kontakt  z  czynnikami

biologicznymi,.  
Szczepienia: tężec.

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku opiekun zwierząt w Dziale Botaniczno -

Zoologicznym - Egzotarium.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
 (

S)

E
ks

po
zy

cj
a 

na
 z

ag
ro

że
ni

e
(E

) P
ra

w
do
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do
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eń

st
w

o 
(P

)

Sposoby
zmniejszania

ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Uraz 
powodowany 
ugryzieniem, 
zadrapaniem 
zwierzęcia

Poczucie zagrożenia 
zwierzęcia, 
Gwałtowne, 
nietypowe ruchy 
opiekuna, agresja 
zwierzęcia. 

Rany 
szarpane, 
cięte, kłute, 
choroby 
przenoszone 
przez 
zwierzęta. 

7 6 3

Szkolenie 
postępowania ze 
zwierzętami
Szkolenie pierwszej 
pomocy
Obowiązkowa asysta 
pracowników przy 
pracy ze zwierzętami.

3(2)

Urazy ciała 
spowodowane 
poturbowaniem 
przez zwierzęta

Poczucie zagrożenia 
zwierzęcia, 
Gwałtowne, 
nietypowe ruchy 
opiekuna, agresja 
zwierzęcia.

Złamania, 
zwichnięcia, 
stłuczenia, 
śmierć (przez 
uduszenie 
przez węża)

7 6 1

Szkolenie 
postępowania ze 
zwierzętami.
Szkolenie pierwszej 
pomocy.
Asysta pracowników 
przy pracy ze 
zwierzętami

2(1)

Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Grabie, łopatki itp. – 
zły   stan  techniczny 
narzędzi (tępe ostrza,
źle oprawione 
rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania, 
rozcięcia

3 6 6

Konserwacja 
narzędzi.
Bieżąca wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów,
szkolenia.  

2(1)

Urazy odpryskami
materiałów 
podczas prac 
w pobliżu 
kosiarzy, pilarzy. 

Narzędzia ręczne i 
mechaniczne 
stosowane przy  
pracach ziemnych, 
 w drewnie, 
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej, 
uszkodzenia 
słuchu

7 1 1

Szkolenia BHP,
Rozgraniczenie 
czasoprzestrzenne 
prac ogrodnika 
i kosiarza/pilarza

1
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Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne - zły 
stan   narzędzi. 
Podłoże asfaltowe, 
betonowe.
Kora drzew - faktura 
chropowata, ostrze 
gałęzie.   

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

3 6 1

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

1

Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi 
- zatrucia, 
uczulenia  

Środki 
dezynfekujące, środki
ochrony roślin

 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia.

3 6 1

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

1

Odzwierzęce 
zagrożenie 
chemiczne

Użądlenie, ukąszenie

Wstrząs, 
alergia, 
opuchlizna, 
drętwienie, 
miejscowy 
paraliż, śmierć

3 6 1

Stosowanie ubrań 
ochronnych, 
zwracanie uwagi na 
innych mieszkańców 
zieleńców, 
szybki kontakt 
z pogotowiem.

1

Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na terenach 
zielonych.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
zakażenie 
krwi, 
zanieczyszcze
nie układu 
pokarmowego
Borelioza,  
odkleszczowe 
zapalenie 
mózgu, tężec.

3 6 3

Stała higiena, wraz 
z dostępem do 
środków 
dezynfekujących. 
Ubranie robocze. 
Sczepienia ochronne.
Każdorazowy ogląd 
ciała po pracy.
Badania 
profilaktyczne

2

Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na/w 
zwierzętach

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
zakażenie 
krwi, 
zanieczyszcze
nie układu 
pokarmowego
Pasożyty, 
alergie.

3 6 3

Stała higiena, wraz 
z dostępem do 
środków 
dezynfekujących. 
Ubranie robocze. 
Każdorazowy ogląd 
ciała po pracy.
Badania 
profilaktyczne

2
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Porażenie prądem
elektrycznym. 

Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych.
Zachowanie 
ostrożności.

2

Pożar

Przeciążenie instalacji
elektrycznej, 
niewłaściwe 
użytkowanie 
materiałów 
łatwopalnych, 
przegrzanie materiału

Wybuch, 
śmierć, śmierć
wielu osób 
zwierząt, 
zniszczenie 
zakładu pracy

40 6 3

Stała kontrola 
elektryczna.
Używanie 
materiałów 
trudnozapalnych
Szkolenia.

5(2)

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów 

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 3

Przerwa 
w wykonywaniu 
zadań.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie 
z wymogami 
przepisów
Bezpieczeństwa.
Szkolenia

2

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny

7 3 3

Właściwe 
oświetlenie.
Każdorazowe 
sprawdzanie drabiny 
oraz podłoża na 
którym stoi.

3(2)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie podłoże, 
nierówne przejście 
lub dojście  ciągów 
komunikacyjnych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
Zima, naturalne, 
niedostosowane 
podłoże.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 1

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą w 
razie zlodowacenia 
podłoża. 

1
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Praca 
w mikroklimacie 
zmiennym.

Okresowe 
odśnieżanie 
i usuwanie lodu z 
dróg i przejść  
prowadzących do 
budynku.
Usuwanie sopli 
lodowych i  nawisów 
śniegu  z  dachu 
budynku.
Przechodzenie 
pomiedzy budynkami

Złamania, 
zwichnięcia, 
śmierć w 
wyniku 
upadku, urazy 
ciała przez 
spadające 
elementy.
Przeziębienia

15 1 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz.
Zwracanie 
szczególnej uwagi na 
spadające elementy.
Zabezpieczanie 
podłoża przed jego 
uzytkowaniem

3(2)

Praca w 
mikroklimacie 
gorącym

Sadzenie, 
wysiewanie, 
pielęgnacja roślin w 
egzotarium.

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

3 6 3
Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.

2

Promieniowanie

                                 
Promieniowanie 
naturalne i sztyczne 
IR, UV                      
.

Poparzenie, 
udar, 
osłabienie 
organizmu, 
mdłości

1 6 6

Odzież robocza, 
zapewniony 
odpoczynek w 
zacienionym miejscu,
kremy UV

2

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn (np. 
rozdrabniarka do 
warzyw).

Złamania, 
rany szarpane,
śmierć w 
wyniku 
odniesionych 
obrażeń.

7 1 0,5

Ubrania robocze nie 
powinny luźno 
zwisać przy 
mechanizmie 
obrotowym

1

Hałas

Praca przy 
urządzeniach 
mechanicznych

Przytępienie 
słuchu,
Może 
skutkować 
wypadkiem

3 3 3

Ochronniki słuchu, 
częstsze przerwy.
Przedzielenie 
czasoprzestrzenne 
strefy prac w hałasie 
i prac bez niego.

2(1)

Uderzenie przez 
poruszający sie 
pojazd

Nieuwaga, 
roztargnienie, 
przekroczenie 
prędkości

Śmierć, ciężki 
uraz ciała

15 1 0,5

Zachowywanie uwagi
i koncentracji w 
miejscach przejazdu 
pojazdów. 
Oznakowanie ubrań 
pasami 
odblaskowymi. 

1

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla opiekun zwierząt w Egzotarium

5. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 7,5

6. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 4,5.

7. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 1,5.

8. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku opiekun zwierząt w Egzotarium
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Tak więc:
R = S x E x P
R = 54

Na podstawie tabeli  R = 54 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka
zawodowego = 2.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy opiekuna zwierząt w Egzotarium jest mała,
jest to kategoria 2 
a więc jest to ryzyko akceptowalne.  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

OPIEKUN ZWIERZĄT  - DZIAŁ BOTANICZNO - ZOOLOGICZNY PARK

Lokalizacja stanowiska pracy Praca w terenie
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

1. Przygotowywanie i odpowiednie porcjowanie karmy dla zwierząt.

2. Donoszenie przygotowanej karmy oraz wody na wybiegi i do wolier.

3. Utrzymywanie w czystości koryt, wiader oraz pojemników na wodę.

4. Stałe  utrzymywanie  w czystości  wybiegów,  bud dla  zwierząt  oraz

wolier i kurników.

5. Obserwowanie stanu zdrowia zwierząt i sprawdzanie liczebności w

poszczególnych zagrodach.

6. Niezwłoczne zgłoszenie stanu zdrowia zwierząt.

7. W  razie  potrzeb  podawanie  witamin  według  wskazań  lekarza

weterynarii. 

8. Kontrolowanie stanu i ilości jedzenia, siana, słomy itp. i niezwłoczne

zgłoszenie braków.

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- norze, podgrzewacz, narzędzia ręczne i mechaniczne

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka inna  –  obok  podaj

jaka
Praca ze zwierzętami
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3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepylące. TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  EN 12464-2

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  w  pomieszczeniu  lub  14°  C  jeżeli
wymagają tego względy technologiczne. TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Nie dotyczy
TAK

Powierzchnia Zgodna z Polskimi Normami
TAK

Oświetlenie naturalne Praca  w  godzinach  działania  światła
słonecznego. Możliwe doświetlenie punktowe. TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK
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badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek  fizyczny,  kontakt  z  czynnikami

biologicznymi,  w  tym  badanie  w
kierunku  infekcji  pasożytniczej
(zoonozy).  
Szczepienia: odkleszczowe zapalenie
mózgu, tężec.

TAK

 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku opiekun zwierząt w Dziale Botaniczno -

Zoologicznym - ZOO.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
 (

S)

E
ks

po
zy

cj
a 

na
 z

ag
ro

że
ni

e
(E

)

P
ra

w
do
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do

bi
eń

st
w

o 
(P

)

Sposoby
zmniejszania

ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Uraz 
powodowany 
ugryzieniem, 
zadrapaniem 
zwierzęcia

Poczucie zagrożenia 
zwierzęcia, 
Gwałtowne, 
nietypowe ruchy 
opiekuna, agresja 
zwierzęcia. 

Rany 
szarpane, 
cięte, kłute, 
choroby 
przenoszone 
przez 
zwierzęta. 

3 6 1

Szkolenie 
postępowania ze 
zwierzętami
Szkolenie pierwszej 
pomocy
Obowiązkowa asysta 
pracowników przy 
pracy ze zwierzętami.

1

Urazy ciała 
spowodowane 
poturbowaniem 
przez zwierzęta

Poczucie zagrożenia 
zwierzęcia, 
Gwałtowne, 
nietypowe ruchy 
opiekuna, agresja 
zwierzęcia.

Złamania, 
zwichnięcia, 
stłuczenia, 
śmierć

3 6 3

Szkolenie 
postępowania ze 
zwierzętami
Szkolenie pierwszej 
pomocy
Obowiązkowa asysta 
pracowników przy 
pracy ze zwierzętami

2
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Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Grabie, łopaty itp. – 
zły   stan  techniczny 
narzędzi (tępe ostrza,
źle oprawione 
rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania, 
rozcięcia

3 6 1

Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów,
szkolenia.  

1

Urazy odpryskami
materiałów 
podczas prac 
w pobliżu 
kosiarzy, pilarzy. 

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy  
pracach ziemnych, 
 w drewnie, 
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej, 
uszkodzenia 
słuchu

7 2 1

Szkolenia BHP,
Rozgraniczenie 
czasoprzestrzenne 
prac ogrodnika i 
kosiarza/pilarza

1

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne - zły 
stan   narzędzi. 
Podłoże asfaltowe, 
betonowe.
Kora drzew - faktura 
chropowata, ostrze 
gałęzie.   

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

1 6 3

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

1

Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi 
- zatrucia, 
uczulenia  

Środki 
dezynfekujące, środki
ochrony roślin

 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia.

3 6 0,5

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

1

Odzwierzęce 
zagrożenie 
chemiczne

Użądlenie, ukąszenie

Wstrząs, 
alergia, 
opuchlizna, 
drętwienie, 
miejscowy 
paraliż, śmierć

15 6 1

Stosowanie ubrań 
ochronnych, 
zwracanie uwagi na 
innych mieszkańców 
zieleńców, 
szybki kontakt 
z pogotowiem.

3(2)

Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na terenach 
zielonych.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
zakażenie 
krwi, 
zanieczyszcze
nie układu 
pokarmowego
Borelioza,  
odkleszczowe 
zapalenie 
mózgu, tężec.

7 10 6

Stała higiena, wraz 
z dostępem do 
środków 
dezynfekujących. 
Ubranie robocze. 
Sczepienia ochronne.
Każdorazowy ogląd 
ciała po pracy.
Badania 
profilaktyczne

5(2)
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Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na/w 
zwierzętach

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
zakażenie 
krwi, 
zanieczyszcze
nie układu 
pokarmowego
Pasożyty, 
alergie.

7 6 6

Stała higiena, wraz 
z dostępem do 
środków 
dezynfekujących. 
Ubranie robocze. 
Każdorazowy ogląd 
ciała po pracy.
Badania 
profilaktyczne

4(2)

Porażenie prądem
elektrycznym. 

Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych.
Zachowanie 
ostrożności.

2

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów 

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 1

Przerwa 
w wykonywaniu 
zadań.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie z 
wymogami 
przepisów
Bezpieczeństwa.
Szkolenia

2

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny

7 3 3

Właściwe 
oświetlenie.
Każdorazowe 
sprawdzanie drabiny 
oraz podłoża na 
którym stoi.

2(1)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie podłoże, 
nierówne przejście 
lub dojście  ciągów 
komunikacyjnych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
Zima, naturalne, 
niedostosowane 
podłoże.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą 
w razie zlodowacenia
podłoża. 

2(1)
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Praca 
w mikroklimacie 
zimnym.

Odśnieżanie 
i usuwanie lodu z 
dróg i przejść  
prowadzących do 
budynku.
Usuwanie sopli 
lodowych i  nawisów 
śniegu  z  dachu 
budynku szkoły.

Złamania, 
zwichnięcia, 
śmierć w 
wyniku 
upadku z 
wysokości.

7 2 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz 
w okresie 
wzmożonych 
chłodów.

2(1)

Praca w 
mikroklimacie 
gorącym

Praca w terenie 
otwartym.

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

3 6 3
Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.

2

Promieniowanie
                                 
Promieniowanie 
słoneczne UV           

Poparzenie, 
udar, 
osłabienie 
organizmu, 
mdłości

1 6 6

Odzież robocza, 
zapewniony 
odpoczynek 
w zacienionym 
miejscu, kremy UV

2(1)

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn (np. 
rozdrabniarka do 
warzyw).

Złamania, 
rany szarpane,
śmierć w 
wyniku 
odniesionych 
obrażeń.

7 6 1

Ubrania robocze nie 
powinny luźno 
zwisać przy 
mechanizmie 
obrotowym

2(1)

Hałas

Praca przy 
urządzeniach 
mechanicznych

Przytępienie 
słuchu,
Może 
skutkować 
wypadkiem

3 3 3

Ochronniki słuchu, 
częstsze przerwy.
Przedzielenie 
czasoprzestrzenne 
strefy prac w hałasie 
i prac bez niego.

2(1)

Wibracje

Praca przy ręcznych 
narzędziach 
mechanicznych, 
obrotowych

Drętwienie 
kończyn, 
pogorszenie 
wzroku

3 3 1 Rękawice ochronne, 
przerwy w pracy.

1

Uderzenie przez 
poruszający sie 
pojazd

Nieuwaga, 
roztargnienie, 
przekroczenie 
prędkości

Śmierć, ciężki 
uraz ciała

15 3 1

Zachowywanie uwagi
i koncentracji 
w miejscach 
przejazdu pojazdów. 
Oznakowanie ubrań 
pasami 
odblaskowymi. 

2

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla opiekun zwierząt w ZOO

9. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 5,5.

10. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 5,5.

11. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 3.

12. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku opiekun zwierząt w ZOO.
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Tak więc:
R = S x E x P
R = 91

Na podstawie tabeli   R = 91 jest  to wg tabeli  70<R<200 czyli  sumaryczna kategoria  ryzyka
zawodowego  =  3.
Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy opiekuna zwierząt w ZOO
jest średnia, jest to kategoria a więc jest to ryzyko nieakceptowalne.  

Przestrzegająs  instrukcji  oraz  stosująć  środki  profilaktyczne,  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi
bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.

192



CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

OGRODNIK  TERENÓW ZIELENI

Lokalizacja stanowiska pracy Praca w terenie
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

  Ogrodnik terenów zielonych:

Organizacja pracy przy konserwacji terenów zielonych 
1 Utrzymywanie porządku na alejkach
2 Pielęgnacja kwietników i rabat, w razie konieczności podlewanie, pielenie, 
przycinanie
3 Prace porządkowe całoroczne 
4. Usuwanie suszu, wywóz liści z trawników i Parku
5.  Koszenie trawników 
6. Pielęgnacja drzew.
7. W razie konieczności wymiana dekoracji roślinnej, usuwanie wyrośniętych 
lub poniszczonych roślin i zastępowanie ich nowymi zestawami gatunków.
8. Podlewanie i zraszanie roślin
9 Przesadzanie roślin 
10. Wymiana podłoża biologicznego
11 Zasilanie roślin, stosowanie środków ochrony roślin- według potrzeb
12 Ogólna pielęgnacja wystroju roślinnego w 
13. W razie konieczności leczenie roślin chorych przeniesionych z palmiarni, 
przesadzanie, przycinanie pielęgnacja.
13 Wykonywanie sadzonek z roślin służących do wymiany i ich dalsza 
hodowla.
14 Możliwe wykonanie wszelkich prac ogrodniczych związanych z 
pielęgnacją i mnożeniem roślin

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- drabinka, dmuchawa, pompa do wody, narzędzia elektryczne, mechaniczne
i ręczne,.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy Jednozmianowa/zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca ciężka/ciężka inna  –  obok  podaj

jaka
Wymuszona  pozycja
ciała

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepylące. TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  EN 12464-2

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK
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Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  w  pomieszczeniu  lub  14°  C  jeżeli
wymagają tego względy technologiczne. TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Nie dotyczy
TAK

Powierzchnia Zgodna z Polskimi Normami
TAK

Oświetlenie naturalne Praca  w  godzinach  działania  światła
słonecznego. Możliwe doświetlenie punktowe. TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek  fizyczny,  kontakt  z  czynnikami

biologicznymi.  
Szczepienia  odkleszczowe  zapalenie
mózgu, tężec.

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku ogrodnik terenów zielonych.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki
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Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Grabie, motyki, 
nożyce do 
żywopłotu,  itp. – zły
stan  techniczny 
narzędzi (tępe ostrza,
źle oprawione 
rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania, 
rozcięcia

3 10 3

Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów,
szkolenia.  

3(2)

Urazy odpryskami
materiałów 
podczas prac 
w pobliżu 
kosiarzy, pilarzy. 

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy  
pracach ziemnych, 
 w drewnie, 
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej, 
uszkodzenia 
słuchu

7 3 1

Szkolenia BHP,
Rozgraniczenie 
czasoprzestrzenne 
prac ogrodnika 
i kosiarza/pilarza

2(1)

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy   
pracach w drewnie,– 
zły stan   narzędzi. 
Podłoże asfaltowe, 
betonowe.
Kora drzew - faktura 
chropowata, ostrze 
gałęzie.   

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

1 6 3

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

2

Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi 
- zatrucia, 
uczulenia  

Środki 
dezynfekujące, środki
ochrony roślin

 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia.

3 6 1

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

1
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Odzwierzęce 
zagrożenie 
chemiczne

Użądlenie, ukąszenie

Wstrząs, 
alergia, 
opuchlizna, 
drętwienie, 
miejscowy 
paraliż, śmierć

15 10 0,5

Stosowanie ubrań 
ochronnych, 
zwracanie uwagi na 
innych mieszkańców 
zieleńców, 
szybki kontakt 
z pogotowiem.

3(2)

Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na terenach 
zielonych.
Fekalia zwierząt. 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
zakażenie 
krwi, 
zanieczyszcze
nie układu 
pokarmowego
Borelioza, 
briscyloza, 
odkleszczowe 
zapalenie 
mózgu, tężec.

7 10 3

Stała higiena, wraz 
z dostępem do 
środków 
dezynfekujących. 
Ubranie robocze. 
Sczepienia ochronne.
Każdorazowy ogląd 
ciała po pracy.
Badania 
profilaktyczne

4(2)

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź 
w zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych.
Zachowanie 
ostrożności.

2(1)

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów (czynność 
wykonywana    
sporadycznie).
Znaczny wysiłek

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 3

Przerwa w 
wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie z 
wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

2

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Wchodzenie po 
schodach/
schodzenie ze 
schodów
Praca na drabinie

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny

15 6 3

Zabezpieczenie 
schodów barierką. 
Właściwe 
oświetlenie.
Sprawny sprzęt.

4(2)
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Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie podłoże, 
nierówne przejście 
lub dojście  ciągów 
komunikacyjnych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
Zima, naturalne, 
niedostosowane 
podłoże.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą w 
razie zlodowacenia 
podłoża. 

1

Praca 
w mikroklimacie 
zimnym.

Odśnieżanie 
i usuwanie lodu z 
dróg i przejść  
prowadzących do 
budynku.
Usuwanie sopli 
lodowych i  nawisów 
śniegu  z  dachu 
budynku szkoły.

Choroba, 
złamania, 
zwichnięcia, 
śmierć w 
wyniku 
upadku z 
wysokości.

7 6 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz 
w okresie 
wzmożonych 
chłodów.

3(2)

Praca w 
mikroklimacie 
gorącym

Sadzenie, 
wysiewanie, 
pielęgnacja roślin na 
terenie otwartym.

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

3 10 3
Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.

3(2)

Promieniowanie
Narażenie na 
promieniowanie UV, 
IR

Poparzenie, 
udar, 
osłabienie 
organizmu, 
mdłości

1 6 6

Odzież robocza, 
zapewniony 
odpoczynek 
w zacienionym 
miejscu, kremy UV

2(1)

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn (np. 
odśnieżarki, kosiarki).

Złamania, 
rany szarpane,
śmierć w 
wyniku 
odniesionych 
obrażeń.

7 6 1

Ubrania robocze nie 
powinny luźno 
zwisać przy 
mechanizmie 
obrotowym

2

Hałas
Praca przy 
urządzeniach 
mechanicznych

Przytępienie 
słuchu,
Może 
skutkować 
wypadkiem

7 6 3

Ochronniki słuchu, 
częstsze przerwy.
Przedzielenie 
czasoprzestrzenne 
strefy prac w hałasie 
i prac bez niego.

3(1)

Wibracje

Praca przy ręcznych 
narzędziach 
mechanicznych, 
obrotowych

Drętwienie 
kończyn, 
pogorszenie 
wzroku

3 6 3
Rękawice ochronne, 
przerwy w pracy.

2(1)

Uderzenie przez 
poruszający sie 
pojazd

Nieuwaga, 
roztargnienie, 
przekroczenie 
prędkości

Śmierć, ciężki 
uraz ciała

15 6 1

Zachowywanie uwagi
i koncentracji 
w miejscach 
przejazdu pojazdów. 
Oznakowanie ubrań 
pasami 
odblaskowymi. 

3(2)

Wypadek drogowy

Nieuwaga, 
roztargnienie, 
przekroczenie 
prędkości, 
niesprawny pojazd

Śmierć, ciężki 
uraz ciała

15 6 0,5

Zachowywanie uwagi
i koncentracji.
Pełna sprawność 
techniczna 
pojazdów.

2
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Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla ogrodnika terenów zieleni.

13. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 7.

14. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 6,5.

15. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2,5.

16. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku ogrodnik terenów zieleni.

Tak więc:
R = S x E x P
R = 113

Na podstawie tabeli   R = 45 jest  to  wg tabeli  70<R<200  czyli  sumaryczna kategoria  ryzyka
zawodowego = 3.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy ogrodnika terenów zieleni jest średnia, jest to
kategoria 3 a więc jest to ryzyko nieakceptowalne.  

Przestrzeganie  instrukcji  oraz  środków profilaktycznych spowoduje,  że  ryzyko zawodowe nie
stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  pracownika  zatrudnionego  na  tym
stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

OGRODNIK TERENÓW ZIELENI, WYKONUJĄCY ZADANIA PILARZA, KOSIARZA

Lokalizacja stanowiska pracy Praca w terenie
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

  

1. Dbałość o porządek, czystość i estetyczny wygląd terenów miejskich .
Przygotowanie terenów zielonych do sezonu wiosenno-jesiennego. 

2. W okresie zimowym utrzymanie chodników, schodów, kładek, placów w
stanie umożliwiającym przemieszczanie się pieszych;

3. Wykonywanie  prac  porządkowych  tj.:  opróżnianie  koszy  na  śmieci,
grabienie liści i zanieczyszczeń, likwidacja „dzikich wysypisk”;

4. Zakładanie i  pielęgnacja  trawników tj.:  nawożenie,  koszenie,  grabienie
oraz wywóz trawy;

5. Pielęgnacja kwietników w tym sadzenie materiału roślinnego zgodnie z
projektem, wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin;

6. Pielęgnacja  drzew  i  krzewów  w  tym  cięcie  sanitarne,  korygujące,
prześwietlające i formujące;

7. Prace  przy  wycince  drzew  i  krzewów:  tj.  wycinanie  drzew  metodą
tradycyjna  i  wzdłuż  ciągów  komunikacyjnych,  w  pobliży  linii
energetycznych  i  telekomunikacyjnych  oraz  w  parkach  i  skwerach,
przygotowywanie  pilarki  do  pracy  i  utrzymywanie  właściwego  stanu
technicznego, wypełnianie raportów pracy sprzętu;

8. Naprawa i konserwacja małej architektury: naprawa i malowanie ławek;
naprawianie  zdewastowanych  elementów  na  placach  zabaw;  wymiana
piasku w piaskownicach i placach zabaw;

9. Obsługa wszelkiego rodzaju urządzeń ogrodniczych w tym odkurzacza
do liści, kosy spalinowej, pilarki spalinowej, rębaka;

10. Ostrzenie  i  konserwowanie  łańcuchów tnących oraz  dokonywanie
drobnych napraw pilarek

11. Prawidłowe układanie i załadunek sortymentu drzewnego.

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- drabinka, narzędzia mechaniczne i ręczne, piła elektryczna, zwyzka.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca ciężka/ciężka inna  –  obok  podaj

jaka
Wymuszona  pozycja
ciała

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepylące. TAK
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Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie
stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  EN 12464-2

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  w  pomieszczeniu  lub  14°  C  jeżeli
wymagają tego względy technologiczne. TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Nie dotyczy
TAK

Powierzchnia Zgodna z Polskimi Normami
TAK

Oświetlenie naturalne Praca  w  godzinach  działania  światła
słonecznego. Możliwe doświetlenie punktowe. TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb, szkolenie pilarskie.
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek  fizyczny,  kontakt  z  czynnikami

biologicznymi.  
Szczepienia  odkleszczowe  zapalenie
mózgu, tężec, hałas, wibracje, praca
na wysokości powyzej 3m.

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku ogrodnika terenów zieleni wykonujących

dodatkowo zadania pilarza, kosiarza. 

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki
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Elementy 
spadające

Drzewa, konary, 
gałęzie, 
niezabezpieczone 
narzędzia pracy 
współpracowników

Urazy głowy, 
złamania, 
śmierć

15 6 1

Kask ochronny, 
zachowanie 
porządku w miejscu 
pracy, sygnały 
ostrzegawcze

3(2)

Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Pilarki, piły, siekiery, 
frezarka, narzędzia 
elektryczne, 
mechaniczne
i ręczne, kosy, 
kosiarki, podkaszarki,
klucze.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

3 6 1

Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów,
szkolenia., kask

1

Urazy 
spowodowane 
przez narzędzia 
tnące

Pilarki, frezarki, piły, 
siekiery

Przecięcia, 
amputacje

15 6 1

Ubranie ochronne 
antyprzepięciowe, 
zachowanie 
szczególnej uwagi.
Metalowe podnoski 
w obuwiu

3(2)

Urazy 
spowodowane 
przez narzędzia 
obrotowe

Rębak, frezarka

Pochwycenia, 
wciągnięcia, 
Zmiażdżenia, 
złamania, 
śmierć. 

15 6 1

Szkolenia, kontrola 
urządzeń 
zabezpieczeniających
praca w conajmniej 
2 osoby.

3(2)

Urazy odpryskami
materiałów 
podczas prac 
remontowych 
oraz naprawczych.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy  
pracach w drewnie, 
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

7 6 3

Stosowanie ochron 
oczu i odzieży 
roboczej, stosowanie 
sprawnych  narzędzi 
(każdorazowy 
przegląd przed  
wykonywaną pracą), 
kask ochronny

3(2)
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Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Brak ładu i porządku
na stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

1 6 6

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej, kask 
ochronny

2

Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi 
- zatrucia, 
uczulenia  

Środki 
dezynfekujące, środki
ochrony roślin, 
smary i paliwa do 
urządzeń tnących.

 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia, 
wysypki

3 6 0,5

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.
Rękawice i ubrania 
robocze.

1

Odzwierzęce 
zagrożenie 
chemiczne

Użądlenie, ukąszenie

Wstrząs, 
alergia, 
opuchlizna, 
drętwienie, 
miejscowy 
paraliż, śmierć

7 6 3

Stosowanie ubrań 
ochronnych, 
zwracanie uwagi na 
innych mieszkańców 
zieleńców, 
szybki kontakt z 
pogotowiem.

3(2)

Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na terenach 
zielonych.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
zakażenie 
krwi, 
zanieczyszcze
nie układu 
pokarmowego
Borelioza,  
odkleszczowe 
zapalenie 
mózgu, tężec.

7 6 6

Stała higiena, wraz 
z dostępem do 
środków 
dezynfekujących. 
Ubranie robocze. 
Sczepienia ochronne.
Każdorazowy ogląd 
ciała po pracy.
Badania 
profilaktyczne.
Używanie rękawic.

4(2)
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Porażenie prądem
elektrycznym. 

Narzędzia 
elektryczne – 
uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola 
stanu technicznego 
elektronarzędzi.
Wzrokowe 
szacowanie 
sprawności 
urządzenia przed  
każdą pracą, 
okresowa kontrola 
ciągłości przewodów.
Dokonywanie 
drobnych napraw  
(wymiana kontaktu,  
żarówek itp.), 
elementów instalacji  
po wyłączeniu  
napięcia prądu. 
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest 
posiadanie 
ukończonego 
szkolenia G1

2(1)

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca 
powyżej poziomu 
głowy praca w 
pozycji pochylonej,
Przenoszenie 
i utrzymywanie 
ciężarów.

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 6

Przerwa 
w wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie 
z wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

3(2)
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Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie, złe
zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do  pracy 
na wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu,
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania
pod ruchem

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć 
w wyniku 
upadku 
z wysokości.

15 6 3

Zabezpieczenie 
drabiny przed 
ześliźnięciem. 
Każdorazowe 
oględziny 
stosowanego  sprzętu
do pracy  powyżej 
poziomu, w celu 
wyeliminowania
uszkodzonych, 
mogących 
spowodować 
zagrożenie.
Wykonywanie pracy 
na wysokości w 
okresie braku
zagrożenia ze strony 
osób postronnych 
Lekarskie badania 
profilaktyczne 
dopuszczające pracę 
na wysokości. Praca 
na wysokości jedynie 
po wyeliminowaniu 
czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

4(2)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliska posadzka, 
nierówne przejścia 
lub dojścia  ciągów 
komunikacyjnych 
wewnątrz i na  
zewnątrz budynku.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
pomieszczeń 
meblami.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Zwracanie 
szczególnej uwagi na 
podłoże, przede 
wszystkim w okresie 
wzmożonej
wilgotności  
spowodowanej 
pogodą.
Oznakowanie 
zgodnie z PN, miejsc
słabo widocznych  
lub słabo 
oświetlonych, 
mogących stwarzać  
zagrożenie 
potknięcia lub 
pośliźnięcia. 
Stosowanie obuwia 
na spodach 
antypoślizgowych.

2(1)

Praca 
w mikroklimacie 
zimnym.

Odśnieżanie 
i usuwanie lodu 
z dróg i przejść  
prowadzących do 
budynku.
Usuwanie sopli 
lodowych i  nawisów 
śniegu  z  dachu 
budynku szkoły.

Choroby, 
złamania, 
zwichnięcia, 
śmierć 
w wyniku 
upadku 
z wysokości.

7 3 1

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz 
w okresie 
wzmożonych 
chłodów.

2(1)
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Praca 
w mikroklimacie 
gorącym

Paca na otwartej 
przestrzeni o 
miesiącach letnich

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

3 10 3
Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.

3(2)

Promieniowanie
Narażenie na 
promieniowanie UV, 
IR

Poparzenie, 
udar, 
osłabienie 
organizmu, 
mdlości

1 6 6

Odzież robocza, 
zapewniony 
odpoczynek w 
zacienionym miejscu,
kremy UV

2(1)

Potrącenie przez 
poruszający się 
pojazd

Nieuwaga, potracenie
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 3 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, 
używanie odzieży 
ochronnej, szkolenie 
dot. kierowania 
ruchem.

2(1)

Wypadek drogowy

Nieuwaga, 
roztargnienie, 
przekroczenie 
prędkości, 
niesprawny pojazd

Śmierć, ciężki 
uraz ciała

15 6 0,5

Zachowywanie uwagi
i koncentracji.
Pełna sprawność 
techniczna 
pojazdów.

2(1)

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla ogrodnika terenów zieleni wykonującego
obowiązki pilarza, kosiarza.

1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 8

2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 5,5

3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P =21,5.

4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku.

Tak więc:
R = S x E x P
R = 100

Na podstawie tabeli  R = 45 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego 
= 3.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest średnia, jest to kategoria 2, a więc jest to ryzyko
nieakceptowalne.  

Przestrzegając  instrukcji  oraz  zachowując  środki  profilaktyczne,  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi
bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

OGRODNIK TERENÓW ZIELENI WYKONUJACY ZADANIA ARBORYSTY

Lokalizacja stanowiska pracy Praca w terenie
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

1. Pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną
2. Prace przy wycince drzew i krzewów
3. Sprawdzanie zdrowia drzew
4. Sprawdzanie ilości ptaków i innych mieszkających w drzewie
5. Operowane pilarką, kosiarką
6. Wykonywanie prac porządkowych na terenie zielonym

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- drabinka, narzędzia elektryczne, mechaniczne i ręczne, sprzęt arborystyczny.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy jednozmianowa etat 20/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca ciężka/ciężka inna – obok podaj jaka Wymuszona  pozycja

ciała
3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy, następne

co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepalące. TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  EN 12464-2

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  w  pomieszczeniu  lub  14°  C  jeżeli
wymagają tego względy technologiczne. TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie z wymogami Polskich Norm, Kodeksu
pracy  oraz  przepisów  wykonawczych  do
Kodeksu Pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK
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Kubatura Nie dotyczy
TAK

Powierzchnia Zgodna z Polskimi Normami
TAK

Oświetlenie naturalne Praca  w  godzinach  działania  światła
słonecznego. Możliwe doświetlenie punktowe. TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności  od  potrzeb,  szkolenie  pilarskie  i
arborystyczne. TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek  fizyczny,  kontakt  z  czynnikami

biologicznymi.  
Szczepienia  odkleszczowe  zapalenie
mózgu,  tężec,  praca  na  wysokości
powyzej 3m. 

TAK

 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku ogrodnika terenów zielonych, wykonującego zadania

arborysty.
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Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny zagrożenia Możliwe skutki
zagrożenia

Sk
ut

ek
 (

S)

E
ks

po
zy

cj
a 

na
 z

ag
ro

że
ni

e
(E

)

P
ra

w
do

po
do

bi
eń

st
w

o 
(P

)

Sposoby zmniejszania
ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Elementy 
spadające

Drzewa, konary, 
gałęzie, 
niezabezpieczone 
narzędzia pracy 
współpracowników

Urazy głowy, 
złamania, 
śmierć

15 3 6

Kask ochronny, zachowanie 
porządku 
w miejscu pracy, sygnały 
ostrzegawcze

4(2)

Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Pilarki, piły, siekiery, 
rębak, frezarka, 
narzędzia elektryczne, 
mechaniczne
i ręczne, klucze.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania.

7 3 3

Konserwacja narzędzi 
Bieżąca wymiana 
zniszczonych, zużytych 
elementów,
szkolenia., kask

2

Urazy 
spowodowane 
przez narzędzia 
tnące

Pilarki, frezarki, piły, 
siekiery

Przecięcia, 
amputacje 7 3 3

Ubranie ochronne 
antyprzepięciowe, 
zachowanie szczególnej 
uwagi.
Metalowe podnoski 
w obuwiu

2

Urazy odpryskami 
materiałów 
podczas prac 
remontowych oraz 
naprawczych. 

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy  
pracach w drewnie, 
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej.

7 3 3

Stosowanie ochron oczu 
i odzieży roboczej, 
stosowanie  sprawnych  
narzędzi (każdorazowy 
przegląd przed  wykonywaną
pracą), kask ochronny

2

Skaleczenie o ostre:
krawędzie 
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Brak ładu i porządku 
na stanowisku pracy: 
niedbale składowany 
materiał, 
pozostawione 
nieuporządkowane 
narzędzia.

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

3 6 3

Stałe utrzymywanie przejść i 
zachowania dostępu do  
miejsca wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie materiału 
i narzędzi używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie przydzielonej 
odzieży roboczej, kask 
ochronny

2

Kontakt z 
substancjami 
chemicznymi 
- zatrucia, 
uczulenia  

Środki dezynfekujące, 
środki ochrony roślin, 
smary i paliwa do 
urządzeń tnących.

 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych, 
alergie, 
zatrucia, 
wysypki

3 6 1

Stosowanie osłon dróg 
oddechowych oraz odzieży 
roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.
Rękawice i ubrania robocze.

1
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Odzwierzęce 
zagrożenie 
chemiczne

Użądlenie, ukąszenie

Wstrząs, 
alergia, 
opuchlizna, 
drętwienie, 
miejscowy 
paraliż, śmierć

15 3 3

Stosowanie ubrań 
ochronnych, zwracanie 
uwagi na innych 
mieszkańców zieleńców, 
szybki kontakt 
z pogotowiem.

3(2)

Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na terenach 
zielonych.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych, 
zakażenie krwi,
zanieczyszczeni
e układu 
pokarmowego 
Borelioza,  
odkleszczowe 
zapalenie 
mózgu, tężec.

7 6 3

Stała higiena, wraz 
z dostępem do środków 
dezynfekujących. Ubranie 
robocze. 
Sczepienia ochronne.
Każdorazowy ogląd ciała po 
pracy.
Badania profilaktyczne

3(2)

Porażenie prądem 
elektrycznym. 

Narzędzia elektryczne 
– uszkodzona izolacja
przewodów 
elektrycznych, 
używanie
wilgotnego sprzętu, 
przebicia.  
Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi 
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 3 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  przeglądów 
instalacji  elektrycznej. 
Przestrzeganie instrukcji 
obsługi stosowanych 
urządzeń.
Okresowa kontrola stanu 
technicznego 
elektronarzędzi.
Wzrokowe szacowanie 
sprawności urządzenia przed
każdą pracą, okresowa 
kontrola ciągłości 
przewodów.
Dokonywanie drobnych 
napraw  (wymiana kontaktu, 
żarówek itp.), elementów 
instalacji  po wyłączeniu  
napięcia prądu. 
Właściwe opisanie tablic 
rozdzielczych oraz 
wyłączników prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych, gdzie 
wymogiem jest posiadanie 
ukończonego szkolenia G1

2

Obciążenie układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca 
powyżej poziomu 
głowy praca w pozycji
pochylonej,
Przenoszenie 
i utrzymywanie 
ciężarów.

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 3

Przerwa w wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie ciężarów 
zgodnie z wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa 2
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Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie, 
zabezpieczenie 
stosowanych urządzeń
do  pracy na 
wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne     
stosowanego sprzętu, 
brak koncentracji 
uwagi na 
wykonywanych    
czynnościach,
wykonywanie zadania 
pod ruchem

Złamania, uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
śmierć w 
wyniku upadku
z wysokości.

15 3 3

Zabezpieczenie drabiny 
przed ześliźnięciem. 
Każdorazowe oględziny 
stosowanego  sprzętu do 
pracy  powyżej poziomu, w 
celu wyeliminowania
uszkodzonych, mogących 
spowodować zagrożenie.
Wykonywanie pracy na 
wysokości w okresie braku
zagrożenia ze strony osób 
postronnych 
Lekarskie badania 
profilaktyczne dopuszczające
pracę na wysokości. Praca na
wysokości jedynie po 
wyeliminowaniu czynników 
potencjalnie 
niebezpiecznych.

3(2)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliska posadzka, 
nierówne przejścia lub
dojścia  ciągów 
komunikacyjnych 
wewnątrz i na  
zewnątrz budynku.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
porozrzucany 
materiał, narzędzia.
Nadmierne 
zagęszczenie 
pomieszczeń 
meblami.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Zwracanie szczególnej uwagi
na podłoże, przede 
wszystkim w okresie 
wzmożonej
wilgotności  spowodowanej 
pogodą.
Oznakowanie zgodnie z PN,
miejsc słabo widocznych  
lub słabo oświetlonych, 
mogących stwarzać  
zagrożenie potknięcia lub 
pośliźnięcia. 
Stosowanie obuwia na 
spodach antypoślizgowych.

2(1)

Praca w 
mikroklimacie 
zimnym.

Praca na przestrzeni 
otwartej

Złamania, 
zwichnięcia, 
śmierć w 
wyniku upadku
z wysokości.

7 3 1

Stosowanie odzieży roboczej
przystosowanej do pracy  na 
zewnątrz 
w okresie wzmożonych 
chłodów.

2(1)

Praca w 
mikroklimacie 
gorącym

Paca na otwartej 
przestrzeni, w 
miesiącach letnich

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

3 3 3
Przewiewna odzież. Przerwy 
w pracy.
Zapewnione napoje.

2

Promieniowanie
Narażenie na 
promieniowanie 
UV, IR

Poparzenie, 
udar, 
osłabienie 
organizmu, 
mdlości

1 6 6
Odzież robocza, zapewniony
odpoczynek w zacienionym 
miejscu, kremy UV

2

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn.

Złamania, rany 
szarpane, 
śmierć w 
wyniku 
odniesionych 
obrażeń, 
zmiażdżenie, 
śmierć

7 3 1

Przestrzeganie instrukcji 
obsługi, naprawa tylko po 
zatrzymaniu silnika.
Nie używanie narzędzi 
obrotowych w rękawicach i 
luźnych ubraniach

2(1)
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Wypadek drogowy Nieuwaga, potracenie 
przez jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 3 1

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, używanie 
odzieży ochronnej, szkolenie
dot. kierowania ruchem.

2

Obciążenie 
psychiczne

Stała praca w sytuacji 
zagrożenia

Stres, problemy
układu 
oddechowego, 
trawiennego, 
myśli 
samobójcze.

3 3 3 Szkolenia radzenia sobie ze 
stresem, środki motywujące.

2

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla arborysty.

7. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 7,5.

8. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 3,5.

9. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2,5.

10. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku arborysta.

Tak więc:

R = S x E x P
R = 9 x 4,5 x 1,5
R = 65

Na podstawie  tabeli   R  =  45  jest  to  wg  tabeli  20  <  R  <  70  czyli  sumaryczna  kategoria  ryzyka
zawodowego = 2.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy arborysty jest mała, jest to kategoria 2 
a więc jest to ryzyko akceptowalne.  

Obliczone ryzyko zawodowe nie stanowi bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracownika
zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY, ROBOTNIK DO PRAC CIĘŻKICH, 
 PRACUJACY NA CMENTARZU KOMULANYM

Lokalizacja stanowiska pracy Praca na terenie Cmentarza Komunalnego w Sosnowcu 
i w terenie

Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

  Pracownik Cmentarza:

1. Prowadzenie samochodu specjalistycznego – karawanu.
2. Dbanie o czystość i prawidłowy stan techniczny karawanu.

3. Przewożenie zwłok z domów, szpitali, innych miejsc i instytucji.
4. Wykonywanie  obsługi  pogrzebów  (niesienie  trumny  w  zespole
czteroosobowym lub urny dwuosobowo).
5. Przyjmowanie,  rejestrowanie  i  wydawanie  zmarłych  z  Prosektorium
(dane personalne zmarłych należy dołączać do zwłok).  
6. Wpisywanie do rejestru przedmiotów i kosztowności przywiezionych z
osobą  zmarłą  (kosztowności  należy  przekazać  do  umieszczenia  w  kasie
pancernej).

7. Wykonywanie  czynności  montażowych  przy  budowie  piwnic
grobowych z elementów betonowych.

8. Wykonywanie  prac  przygotowawczych  grobów  murowanych  do
pochowania  osoby  zmarłej  (bielenie  piwnic  grobowych),  oraz  po
dokonanych pochowaniach zasklepienie grobu murowanego.

9. Kopanie grobów ziemnych do pogrzebu, zasypywanie po dokonanych
pochowaniach,  formowanie  kopczyków  ziemnych,  zabezpieczenie
wykopanego grobu taśmą i balami.

10. Osadzanie  krzyży,  palików na grobach i  inne czynności wynikające z
bieżących prac przy grobach.

11. W  okresie  letnim:  koszenie  terenów  zielonych,  pielęgnacja  krzewów
oraz wykonywanie czynności porządkowych na terenie cmentarza.

12. W okresie zimowym: odśnieżanie ręczne i mechaniczne ciągów pieszych
oraz parkingów.

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- drabinka, dmuchawa, kosiarka, narzędzia elektryczne, mechaniczne i ręczne,.
jazon

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka chodząca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca ciężka/ciężka inna – obok podaj jaka Wymuszona  pozycja

ciała
3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy, następne

co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepylące. TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  EN 12464-2

TAK
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Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  w  pomieszczeniu  lub  14°  C  jeżeli
wymagają tego względy technologiczne. TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie z wymogami Polskich Norm, Kodeksu
pracy  oraz  przepisów  wykonawczych  do
Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Nie dotyczy
TAK

Powierzchnia Zgodna z Polskimi Normami
TAK

Oświetlenie naturalne Praca  w  godzinach  działania  światła
słonecznego. Możliwe doświetlenie punktowe. TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek  fizyczny,  kontakt  z  czynnikami

biologicznymi,  psychologiczne.  
Szczepienia tężec, WZW B

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku robotnik wykwalifikowany, robotnik do prac

ciężkich, pracujący na terenie cmentarza komunalnego.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
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Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Grabie, motyki, 
młotki, nożyce do 
żywopłotu,  itp. – zły  
stan  techniczny 
narzędzi (tępe ostrza, 
źle oprawione 
rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania, 
rozcięcia

3 6 3

Konserwacja narzędzi
Bieżąca wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów,
szkolenia.  

2

Urazy odpryskami 
materiałów 

Narzędzia ręczne i 
mechaniczne 
stosowane przy  
pracach ziemnych, 
 w drewnie, 
zakończenia ostrzy, 
brak osłon oczu. 
Urazy podczas prac w 
pobliżu kosiarzy.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej, 
uszkodzenia 
słuchu

7 3 1

Szkolenia BHP,
Rozgraniczenie 
czasoprzestrzenne 
pracy kosiarza. 
Używanie środków 
ochronnych – 
okularów, ubrania 
roboczego z długim 
rękawem. 

2(1)

Skaleczenie o ostre:
krawędzie 
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane podczas 
prac ,– zły stan   
narzędzi. Podłoże 
asfaltowe, betonowe.
Kora drzew – faktura 
chropowata, ostrze 
gałęzie.   
Betonowe 
wykończenia 
studzienek. 

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

1 6 3

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie materiału
i narzędzi używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży 
roboczej.

1

Urazy 
spowodowane 
przez spadające 
przedmioty

Bloczki studzienek, 
przenoszona trumna, 
źle zabezpieczone 
narzędzia podczas 
prac w zagłębieniach. 

Zgniecenie, 
zmiażdżenie, 
złamanie, 
śmierć

7 6 1

Praca przy ciężkich 
przedmiotach w co 
najmniej 2 osoby. 
Porządek w miejscu 
pracy.
Podnoski w butach. 
Nie śliskie podeszwy.

2
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Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi 
- zatrucia, 
uczulenia  

Środki dezynfekujące,
lakiery, paliwo do 
maszyn spalinowych

 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych, 
alergie, 
zatrucia.

3 6 1

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

1

Odzwierzęce 
zagrożenie 
chemiczne

Użądlenie, ukąszenie

Wstrząs, 
alergia, 
opuchlizna, 
drętwienie, 
miejscowy 
paraliż, śmierć

7 6 3

Stosowanie ubrań 
ochronnych, 
zwracanie uwagi na 
innych mieszkańców 
zieleńców, 
szybki kontakt 
z pogotowiem.

3(2)

Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na terenach 
zielonych.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych, 
zakażenie krwi,
zanieczyszczen
ie układu 
pokarmowegot
ężec.

7 6 3

Stała higiena, wraz 
z dostępem do 
środków 
dezynfekujących. 
Ubranie robocze. 
Sczepienia ochronne.
Każdorazowy ogląd 
ciała po pracy.
Badania 
profilaktyczne

3(2)

Zagrożenia 
biologiczne

Mikro
i makroelementy 
żyjące na/w zmarłym Bakterie gnilne,

jaja/larwy 
owadów.

7 6 3

Czyszczenie ubrań 
w specjalistycznych 
pralniach. 
Rękawice ochronne. 
W razie konieczności 
używanie strojów 
jednorazowego 
użytku, okularów 
ochronnych i masek. 
Dbanie o higienę: 
prysznic oraz środki 
odkażające.

3(2)

Porażenie prądem
elektrycznym. 

Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi 
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć. 15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji  
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz naprawy
urządzeń 
elektrycznych.
Zachowanie 
ostrożności.

2
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Obciążenie układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie ciężarów
(czynność 
wykonywana    
sporadycznie).

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 3

Przerwa w 
wykonywaniu zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie 
z wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

2

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca w zagłębieniu.
Wilgotny, obsuwający 
się grunt.
Praca na drabinie.

Złamania, uraz
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny 15 6 1

Każdorazowe 
sprawdzanie drabiny i 
właściwe jej 
ustawienie,
Zachowywanie 
instrukcji przy pracy 
w zagłębieniach, 3(2)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie podłoże, 
nierówne przejście lub
dojście  ciągów 
komunikacyjnych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
Zima, naturalne, 
niedostosowane 
podłoże.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża 
przed przystąpieniem 
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą 
w razie zlodowacenia 
podłoża. 

2

Praca w 
mikroklimacie 
zimnym.

Odśnieżanie i 
usuwanie lodu z dróg i
przejść  prowadzących
do budynku.
Usuwanie sopli 
lodowych i  nawisów 
śniegu  z  dachów

Choroby, 
złamania, 
zwichnięcia, 
śmierć w 
wyniku upadku

z wysokości.

7 3 1

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz w 
okresie wzmożonych 
chłodów.

2

Praca w 
mikroklimacie 
gorącym

Układanie studzienek,
odprowadzanie 
zmarłych, 
porządkowanie terenu

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

3 6 3
Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.

2

Promieniowanie Narażenie na 
promieniowanie UV.

Poparzenie, 
udar, 
osłabienie 
organizmu, 
mdłości

1 6 6

Odzież robocza, 
zapewniony 
odpoczynek 
w zacienionym 
miejscu, kremy UV

2

Wybuch Nieszczelność, awaria 
pieca gazowego.          

Śmierć, 
poparzenia, 
urazy 
pośrednie 
związane ze 
zniszczeniem 
budynku.

40 6 0,5

Systematyczne 
kontrole.
Obsługa/serwis butli i
pieca gazowego 
wyłącznie przez 
uprawnionych 
specjalistów. 

3(2)

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn (odśnieżarki, 
kosiarki).

Złamania, rany
szarpane, 
śmierć w 
wyniku 
odniesionych 
obrażeń.

15 3 1

Ubrania robocze nie 
powinny luźno zwisać
przy mechanizmie 
obrotowym 2
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Hałas

Praca przy 
urządzeniach 
mechanicznych.
Fala uderzeniowa przy
wybuchu pieca. 

Przytępienie 
słuchu,
Może 
skutkować 
wypadkiem

7 3 3

Ochronniki słuchu, 
częstsze przerwy.
Przedzielenie 
czasoprzestrzenne 
strefy prac w hałasie i 
prac bez niego.

2

Wibracje

Praca przy ręcznych 
narzędziach 
mechanicznych, 
obrotowych

Drętwienie 
kończyn, 
pogorszenie 
wzroku

3 3 3 Rękawice ochronne, 
przerwy w pracy.

2

Uderzenie przez 
poruszający się 
pojazd

Nieuwaga, 
roztargnienie, 
przekroczenie 
prędkości na terenie 
cmentarza
i poza nim.

Śmierć, ciężki 
uraz ciała

15 3 1

Zachowywanie uwagi 
i koncentracji w 
miejscach przejazdu 
pojazdów. 
Oznakowanie ubrań 
pasami odblaskowymi.

2

Wypadek drogowy

Nieuwaga, 
roztargnienie, 
przekroczenie 
prędkości, niesprawny
pojazd

Śmierć, ciężki 
uraz ciała

15 6 1

Zachowywanie uwagi 
i koncentracji.
Pełna sprawność 
techniczna pojazdów.

3(2)

Obciążenie 
emocjonalne

Współodczuwanie 
z bliskimi denata.
Stała bliskość tragedii 
ludzkich.

Przenoszenie 
problemów 
praca-dom.
Rozkojarzenia.
Trudności w 
zasypianiu

3 6 1
Szkolenia 
psychologiczne
Badania okresowe, 
psychologiczne

1

Niedociążenie 
psychiczne

Opis pracy jako 
niekomfortowy/trudn
i w opinii 
powszechnej

Depresja, 
zamknięcie 
w sobie, 
absencja. 

3 6 6

System motywacyjny 
pracownika.
Dobre relacje 
w zakładzie.

3(2)

Przeciążenie 
psychiczne

W razie wyższej 
konieczności praca 
dyżurowa. 
Także w nocy. 

Osłabienie, 
dekoncen-
tracja

3 6 3

System motywacyjny 
pracownika, 
Umiejętne układanie 
grafiku. 

2(1)

Wyznaczenie  dopuszczalności  ryzyka  zawodowego  dla  robotnika  do  prac  ciężkich,  robotnika
wykwalifikowanego, pracujących na cmentarzu komunalnym

1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 8.
2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 5.
3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2,5.
4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku pracownik 

Tak więc:
R = S x E x P
R = 100
Na  podstawie  tabeli  R=45  jest  to  wg  tabeli  70<R<200  czyli  sumaryczna  kategoria  ryzyka

zawodowego= 3.
Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy ogrodnika terenów zieleni jest średnia, jest to
kategoria 3 a więc jest to ryzyko nieakceptowalne.  
Przestrzeganie instrukcji oraz srodków profilaktycznych, powoduje że ryzyko zawodowe nie stanowi
bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.
Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

ROBOTNIK DO PRAC CIĘŻKICH, ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY, 
PRACUJACY W PROSEKTORIUM MIEJSKIM

Lokalizacja stanowiska pracy Praca na terenie prosektorium miejskiego w Sosnowcu
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

1. Przygotowanie zmarłego do sekcji zwłok lub oględzin.
2. Asystowanie  lekarzowi  przy  oględzinach  lub  sekcji  zwłok  w  celu

wystawienia karty zgonu.
3. Przyjmowanie  i  rejestrowanie  zmarłych  w  Prosektorium  (dane

personalne zmarłych należy dołączać do zwłok).  
4. Informowanie o przyjęciu lub wydaniu oraz o dokonaniu ubierania

zwłok pracownika Zakładu Pogrzebowego „ZNICZ”.
5. Wpisywanie do rejestru przedmiotów i kosztowności przywiezionych

z osobą zmarłą (kosztowności należy przekazać do umieszczenia w
kasie pancernej).

6. Wydawanie  na  żądanie  rodziny  kosztowności  za  potwierdzeniem
odbioru.

7. Likwidacja odzieży po zmarłym po upływie 3 dni od daty wydania
zwłok.  Przygotowanie do odbioru przez zakład utylizujący.

8. Wydawanie zwłok za potwierdzeniem.
9. Przygotowywanie zwłok do pogrzebu (ubieranie zwłok, kosmetyka

pośrniertna).
10. Układanie zwłok w trumnie.
11. Załadunek trumny ze zwłokami do karawanu.
12. Przekazywanie  wystawionej  karty  zgonu  pracownikowi  Zakładu

Pogrzebowego "ZNICZ".
13. Sprawdzanie pracy urządzeń chłodniczych.
14. Dbanie o sprzęt i powierzone mienie.
15. Zgłaszanie zapotrzebowania na środki czystości oraz środki ochrony

indywidualnej.
16. Stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
17. Zgłaszanie  niezwłocznie  awarii  i  usterek  bezpośredniemu

przełożonemu.
18. Okresowa dezynfekcja pomieszczeń i komór chłodniczych.
19. Utrzymywanie  porządku w pomieszczeniach oraz wokół  budynku

Prosektorium.
20. Asystowanie rodzinom przy pożegnaniach z osobą zmarłą.
21. W wyjątkowych przypadkach obsługa pogrzebu jako żałobnik.
22. Stosowanie odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem.
23. Przeprowadzanie wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz innych

badań lekarskich, stosowanie się do zaleceń lekarza, poddawanie się
szczepieniom ochronnym.

24. W okresie zimowym: odśnieżanie terenu przed budynkiem.
25. Zapewnienie  sprawnego  przepływu  informacji  wewnątrz  i  na

zewnątrz  komórki  organizacyjnej  -  Dział  Usług  Cmentarno-
Pogrzebowych.

26. Reprezentowanie komórki organizacyjnej - Dział Usług Cmentarno-
Pogrzebowych  w  kontaktach  służbowych  z  podmiotami
zewnętrznymi  w  ramach  przydzielonych  zadań  i  kompetencji  w
zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy dwuzmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka chodząca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego

218



Rodzaj wysiłku fizycznego praca ciężka inna  –  obok  podaj
jaka

Wymuszona  pozycja
ciała,  obciążenie
psychiczne

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepylące. TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  w  pomieszczeniu  lub  14°  C  jeżeli
wymagają tego względy technologiczne. TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Nie dotyczy
TAK

Powierzchnia Zgodna z Polskimi Normami
TAK

Oświetlenie naturalne Praca  w  godzinach  działania  światła
słonecznego. Możliwe doświetlenie punktowe. TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK
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Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek fizyczny, kontakt z czynnikami 

biologicznymi, badanie 
psychologiczne. 
Szczepienia tężec, WZW B

TAK

 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku robotnika do prac ciężkich, robotnika

wykwalifikowanego, pracujących w prosektorium miejskim

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
 (

S)

E
ks

po
zy

cj
a 

na
za

gr
oż

en
ie

.

P
ra

w
do

po
do

bi
eń

st
w

o 
(P

)

Sposoby
zmniejszania

ryzyka

R
yz

yk
o 

(p
o 

re
du

kc
ji)

Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Zły   stan  techniczny
narzędzi 
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania, 
rozcięcia

3 6 3

Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów,
szkolenia.  2

Urazy odpryskami
materiałów 

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy  
sekcji zwłok, brak 
osłon oczu. Urazy 
podczas prac w 
pobliżu kosiarzy.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej,

7 3 3

Szkolenia BHP,
Używanie środków 
ochronnych – 
okularów, ubrania 
roboczego z długim 
rękawem. 

2(1)

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane podczas 
prac ,– zły stan   
narzędzi.
Popękane, 
wyszczerbione 
narzędzia, maszyny. 

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka. 3 6 3

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych w 
warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

2
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Urazy 
spowodowane 
przez spadające 
przedmioty

Złe zabezpieczenie 
ciał, nachylanie się, 
bałagan w miejscu 
pracy. 

Zgniecenie, 
zmiażdżenie, 
złamanie, 
śmierć

7 3 3

Praca przy ciężkich 
ciałach w co najmniej
2 osoby. 
Porządek w miejscu 
pracy.
Ergonomiczne 
wagowe rozłożenie 
elementów.

2

Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi 

Środki 
dezynfekujące,

 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia.

7 6 3

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

3(2)

Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na terenach 
zielonych.

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
zakażenie 
krwi, 
zanieczyszcze
nie układu 
pokarmowego
tężec.

3 6 3

Stała higiena, wraz
z dostępem do 
środków 
dezynfekujących. 
Ubranie robocze. 
Sczepienia ochronne.
Każdorazowy ogląd 
ciała po pracy.
Badania 
profilaktyczne

2

Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na/w zmarłym Bakterie 

gnilne, 
jaja/larwy 
owadów.

3 6 3

Czyszczenie ubrań 
w specjalistycznych 
pralniach. 
Rękawice ochronne. 
W razie konieczności
używanie strojów 
jednorazowego 
użytku, okularów 
ochronnych i masek. 
Dbanie o higienę: 
prysznic oraz środki 
odkażające.

2

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć. 15 6 1

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych.
Zachowanie 
ostrożności.

3(2)
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Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca 
na drabinie, praca 
w pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów (czynność 
wykonywana    
sporadycznie).

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 3 3

Przerwa 
w wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie 
z wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

2

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie podłoże, 
nierówne przejście 
lub dojście  ciągów 
komunikacyjnych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
Zima, naturalne, 
niedostosowane 
podłoże.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. 
Posypanie 
pisakiem/solą w 
razie zlodowacenia 
na zewnatrz. 

2

Praca 
w mikroklimacie 
zmiennym.

Temperatura 
niezbędna do 
utrzymywania ciał 
i przeprowadzania 
sekcji zwłok.

Przeziębienia, 
choroby 
układu 
oddechowego,
podatność 
na choroby

3 6 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej 
do pracy 
w temperaturze 
niskiej.

2

Uderzenie przez 
poruszający się 
pojazd

Nieuwaga, 
roztargnienie, 
przekroczenie 
prędkości przed 
prosektorium.

Śmierć, ciężki 
uraz ciała

15 3 1

Zachowywanie uwagi
i koncentracji w 
miejscach przejazdu 
pojazdów. 

2

Obciążenie 
emocjonalne

Współodczuwanie 
z bliskimi denata.
Stała bliskość tragedii
ludzkich.

Przenoszenie 
problemów 
praca-dom.
Rozkojarzenia.
Trudności 
w zasypianiu

3 10 3

Szkolenia 
psychologiczne
Badania okresowe, 
psychologiczne

3(2)

Niedociążenie 
psychiczne

Opis pracy jako 
niekomfortowy/
trudny w opinii 
powszechnej

Depresja, 
zamknięcie 
w sobie, 
absencja. 

3 6 3

System motywacyjny 
pracownika.
Dobre relacje 
w zakładzie.

2

Przeciążenie 
psychiczne

W razie wyższej 
konieczności praca 
dyżurowa. 
Także w nocy. 

Osłabienie, 
dekoncen-
tracja

3 3 3

System motywacyjny 
pracownika, 
Umiejętne układanie 
grafiku. 

2

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla robotnika wykwalifikowanego, robotnika do
prac ciężkich, pracujących w prosektorium
1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 7.
2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 5.
3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2,5.
4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku pracownik prosektorium.

Tak więc:
R = S x E x P,  R = 87,5
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Na podstawie tabeli  R = 87,5 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka
zawodowego = 3.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest średnia, jest to kategoria 3, a więc jest to
ryzyko nieakceptowalne.  
Przestrzeganie  instrukcji  oraz  środków  profilaktycznych,  powoduje,  że  ryzyko  zawodowe  nie
stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  pracownika  zatrudnionego  na  tym
stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

Pracownik działu utrzymania czystości

Lokalizacja stanowiska pracy Praca w terenie
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

  Robotnik do prac ciężkich w dziale utrzymania czystości

Organizacja pracy przy konserwacji terenów zielonych 
1 Utrzymywanie porządku na alejkach i chodnikach
2 Opróżnianie koszy na śmieci
3 Prace porządkowe całoroczne 
4. Mycie wiat przystankowych
5. Utrzymywanie w czystości przejść podziemnych
6. Usuwanie zanieczyszczeń stałych i biologicznych (odchody zwierzęce) 
z chodników i alejek

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- drabinka, odkurzacz do psich odchodów, miotły, grabie, kosze na śmieci

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy zmianowa etat 40/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca ciężka inna  –  obok  podaj

jaka
Wymuszona  pozycja
ciała

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepylące. TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
Oświetlenie pola pracy wg  EN 12464-2

TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  w  pomieszczeniu  lub  14°  C  jeżeli
wymagają tego względy technologiczne. TAK

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK
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Stanowiska pracy Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Nie dotyczy
TAK

Powierzchnia Zgodna z Polskimi Normami
TAK

Oświetlenie naturalne Praca  w  godzinach  działania  światła
słonecznego. Możliwe doświetlenie punktowe. TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek  fizyczny,  kontakt  z  czynnikami

biologicznymi.  
Szczepienia : tężec.

TAK

 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika działu utrzymania czystości
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Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki
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Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Grabie, łopaty, 
narzędzia ostre itp. – 
zły   stan  techniczny 
narzędzi (tępe ostrza,
źle oprawione 
rękojeści).
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia, 
olśnienie.

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania, 
rozcięcia

3 10 3

Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów,
szkolenia.  

3(2)

Urazy odpryskami
materiałów 
podczas prac 
w pobliżu 
kosiarzy, pilarzy. 

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy  
pracy

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej, 
uszkodzenia 
słuchu

7 3 1

Szkolenia BHP,
Rozgraniczenie 
czasoprzestrzenne 
pracy od 
kosiarza/pilarza

2(1)

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy   
pracach w drewnie,– 
zły stan   narzędzi. 
Podłoże asfaltowe, 
betonowe.
Kora drzew - faktura 
chropowata, ostrze 
gałęzie.   

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

1 6 3

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

2

Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi 
- zatrucia, 
uczulenia.

Środki czyszczące, 
dezynfekujące, środki
ochrony roślin

 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia.

3 6 1

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

1

Odzwierzęce 
zagrożenie 
chemiczne

Użądlenie, ukąszenie

Wstrząs, 
alergia, 
opuchlizna, 
drętwienie, 
miejscowy 
paraliż, śmierć

15 10 0,5

Stosowanie ubrań 
ochronnych, 
zwracanie uwagi na 
innych mieszkańców 
zieleńców, 
szybki kontakt 
z pogotowiem.

3(2)
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Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na terenach 
zielonych.
Fekalia zwierząt. 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
zakażenie 
krwi, 
zanieczyszcze
nie układu 
pokarmowego
Borelioza, 
briscyloza, 
odkleszczowe 
zapalenie 
mózgu, tężec.

7 10 3

Stała higiena, wraz 
z dostępem do 
środków 
dezynfekujących. 
Ubranie robocze. 
Sczepienia ochronne.
Każdorazowy ogląd 
ciała po pracy.
Badania 
profilaktyczne

4(2)

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź 
w zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć.

15 6 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych.
Zachowanie 
ostrożności.

2(1)

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji: praca na 
drabinie, praca w 
pozycji pochylonej,
przenoszenie 
ciężarów (czynność 
wykonywana    
sporadycznie).
Znaczny wysiłek 
fizyczny

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 3

Przerwa w 
wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie 
ciężarów zgodnie z 
wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

2

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Wchodzenie po 
schodach/
schodzenie ze 
schodów
Praca na drabinie

Złamania, 
uraz 
kręgosłupa, 
obrażenia 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny

15 6 3

Zabezpieczenie 
schodów barierką. 
Właściwe 
oświetlenie.
Sprawny sprzęt.

4(2)

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie podłoże, 
nierówne przejście 
lub dojście  ciągów 
komunikacyjnych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
Zima, naturalne, 
niedostosowane 
podłoże.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 6 3

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. Posypanie 
pisakiem/solą w 
razie zlodowacenia 
podłoża. 

1
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Praca 
w mikroklimacie 
zimnym.

Odśnieżanie 
i usuwanie lodu z 
dróg i przejść  
prowadzących do 
budynku.
Usuwanie sopli 
lodowych i  nawisów 
śniegu  z  dachu 
budynku szkoły.

Choroba, 
złamania, 
zwichnięcia, 
śmierć w 
wyniku 
upadku z 
wysokości.

7 3 1

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy  na zewnątrz 
w okresie 
wzmożonych 
chłodów.

2

Praca w 
mikroklimacie 
gorącym

Zbieranie śmieci, 
prace czyszczące na 
terenie otwartym.

Udar cieplny, 
przegrzanie, 
odwodnienie

3 10 3
Przewiewna odzież. 
Przerwy w pracy.
Zapewnione napoje.

3(2)

Promieniowanie
Narażenie na 
promieniowanie UV, 
IR

Poparzenie, 
udar, 
osłabienie 
organizmu, 
mdłości

1 6 6

Odzież robocza, 
zapewniony 
odpoczynek 
w zacienionym 
miejscu, kremy UV

2(1)

Zagrożenia 
mechaniczne.

Pochwycenie przez 
wirujące części 
maszyn (np. 
odśnieżarki, kosiarki).

Złamania, 
rany szarpane,
śmierć w 
wyniku 
odniesionych 
obrażeń.

7 6 1

Ubrania robocze nie 
powinny luźno 
zwisać przy 
mechanizmie 
obrotowym

2

Hałas
Praca przy 
urządzeniach 
mechanicznych

Przytępienie 
słuchu,
Może 
skutkować 
wypadkiem

7 6 3

Ochronniki słuchu, 
częstsze przerwy.
Przedzielenie 
czasoprzestrzenne 
strefy prac w hałasie 
i prac bez niego.

3(1)

Wibracje

Praca przy ręcznych 
narzędziach 
mechanicznych, 
obrotowych

Drętwienie 
kończyn, 
pogorszenie 
wzroku

3 6 3
Rękawice ochronne, 
przerwy w pracy.

2(1)

Uderzenie przez 
poruszający się 
pojazd

Nieuwaga, 
roztargnienie, 
przekroczenie 
prędkości

Śmierć, ciężki 
uraz ciała

15 6 1

Zachowywanie uwagi
i koncentracji 
w miejscach 
przejazdu pojazdów. 
Oznakowanie ubrań 
pasami 
odblaskowymi. 

3(2)

Wypadek drogowy

Nieuwaga, 
roztargnienie, 
przekroczenie 
prędkości, 
niesprawny pojazd

Śmierć, ciężki 
uraz ciała

15 6 0,5

Zachowywanie uwagi
i koncentracji.
Pełna sprawność 
techniczna 
pojazdów.

2

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla pracownika działu utrzymania czystości.

17. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 7.

18. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 6,5.
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19. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 2,5.

20. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku ogrodnik terenów zieleni.

Tak więc:
R = S x E x P
R = 113

Na podstawie tabeli   R = 45 jest  to  wg tabeli  70<R<200  czyli  sumaryczna kategoria  ryzyka
zawodowego = 3.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika działu utrzymania czystości jest
średnia, jest to kategoria 3 a więc jest to ryzyko nieakceptowalne.  

Przestrzeganie  instrukcji  oraz  środków profilaktycznych spowoduje,  że  ryzyko zawodowe nie
stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia  pracownika  zatrudnionego  na  tym
stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

LEKARZ PRZEPROWADZAJĄCY SEKCJĘ ZWŁOK

Lokalizacja stanowiska pracy Praca na terenie prosektorium miejskiego w Sosnowcu
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Rozpoznawanie i  klasyfikacja oraz podział czynników prognostycznych 
chorób na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach 
zmarłych. 

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:
Odczynniki, narzędzia ręczne, sprzęt biurowy.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy zleceniowa Umowa - zlecenie 10/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka chodząca
Charakter pracy przewaga wysiłku umysłowego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca ciężka inna  –  obok  podaj

jaka
Wymuszona  pozycja
ciała,  obciążenie
psychiczne

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepylące. TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  w  pomieszczeniu  lub  14°  C  jeżeli
wymagają tego względy technologiczne. TAK

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK
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Stanowiska pracy Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Nie dotyczy
TAK

Powierzchnia Zgodna z Polskimi Normami
TAK

Oświetlenie naturalne Praca  w  godzinach  działania  światła
słonecznego. Możliwe doświetlenie punktowe. TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Wysiłek fizyczny, kontakt z czynnikami 

biologicznymi, badanie 
psychologiczne. 
Szczepienia tężec, WZW B

TAK
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Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku lekarza przeprowadzającego sekcję zwłok

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
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Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Zły   stan  techniczny
narzędzi 
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania, 
rozcięcia

3 2 0,5

Konserwacja 
narzędzi Bieżąca 
wymiana 
zniszczonych, 
zużytych elementów,
szkolenia.  

1

Urazy odpryskami
materiałów 

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane przy  
sekcji zwłok, brak 
osłon oczu. Urazy 
podczas prac w 
pobliżu kosiarzy.

Skaleczenia, 
rozcięcia 
naskórka, 
uszkodzenia 
gałki ocznej,

2 2 0,5

Szkolenia BHP,
Rozgraniczenie 
czasoprzestrzenne 
pracy kosiarza. 
Używanie środków 
ochronnych – 
okularów, ubrania 
roboczego z długim 
rękawem. 

1

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Narzędzia ręczne 
i mechaniczne 
stosowane podczas 
prac ,– zły stan   
narzędzi.
Popękane, 
wyszczerbione 
narzędzia, maszyny. 

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

1 3 1

Stałe utrzymywanie 
przejść i zachowania 
dostępu do  miejsca 
wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie 
materiału i narzędzi 
używanych 
w warunkach pracy.
Stosowanie 
przydzielonej odzieży
roboczej.

1

Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi 

Środki 
dezynfekujące,

 

Choroby 
górnych dróg 
oddechowych,
alergie, 
zatrucia.

3 2 1

Stosowanie osłon 
dróg oddechowych 
oraz odzieży 
roboczej.
Badania lekarskie 
profilaktyczne.

1
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Zagrożenia 
biologiczne

Mikro 
i makroelementy 
żyjące na/w zmarłym Bakterie 

gnilne, 
jaja/larwy 
owadów.

7 3 3

Czyszczenie ubrań 
w specjalistycznych 
pralniach. 
Rękawice ochronne. 
W razie konieczności
używanie strojów 
jednorazowego 
użytku, okularów 
ochronnych i masek. 
Dbanie o higienę: 
prysznic oraz środki 
odkażające.

2

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć. 15 2 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych.
Zachowanie 
ostrożności.

1

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego.

Praca w wymuszonej 
pozycji, w pozycji 
pochylonej

Bóle 
kręgosłupa, 
nóg.

3 2 1

Przerwa 
w wykonywaniu 
zadania.

1

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie podłoże, 
nierówne przejście 
lub dojście  ciągów 
komunikacyjnych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
Zima, naturalne, 
niedostosowane 
podłoże.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 3 1

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. 1

Praca w 
mikroklimacie 
zmiennym.

Temperatura 
niezbędna do 
utrzymywania ciał 
i przeprowadzania 
sekcji zwłok.

Przeziębienia, 
choroby 
układu 
oddechowego,
podatność na 
choroby

3 3 3

Stosowanie odzieży 
roboczej 
przystosowanej do 
pracy 
w temperaturze 
niskiej.

2

Obciążenie 
emocjonalne

Współodczuwanie 
z bliskimi denata.
Stała bliskość tragedii
ludzkich.

Przenoszenie 
problemów 
praca-dom.
Rozkojarzenia.
Trudności w 
zasypianiu

3 3 1
Szkolenia 
psychologiczne
Badania okresowe, 
psychologiczne

1
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Niedociążenie 
psychiczne

Opis pracy jako 
niekomfortowy/trud
ni w opinii 
powszechnej

Depresja, 
zamknięcie w 
sobie, 
absencja. 

3 3 3

System motywacyjny 
pracownika.
Dobre relacje 
w zakładzie.

1

Przeciążenie 
psychiczne

W razie wyższej 
konieczności praca 
dyżurowa. 
Także w nocy. 

Osłabienie, 
dekoncen-
tracja

3 0,5 0,5

System motywacyjny 
pracownika, 
Umiejętne układanie 
grafiku. 

1

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla lekarza przeprowadzającego sekcje zwłok.

5. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 4.

6. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 2,5.

7. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 1,5.

8. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku lekarza, przeprowadzającego sekcję zwłok.

Tak więc:
R = S x E x P
R = 15

Na podstawie tabeli  R = 15 jest to wg tabeli 0 < R < 20 czyli sumaryczna kategoria ryzyka
zawodowego = 1.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest mała, jest to kategoria 1, a więc jest to
ryzyko akceptowalne(pomijalne).  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

OSOBA UTRZYMUJĄCA PORZĄDEK, SPRZATAJACA NA TARGOWISKU MIEJSKIM 

Lokalizacja stanowiska pracy Teren jednostki.
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

Ogólny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1) utrzymuje porządek i czystość na terenie Targowiska Miejskiego
2) przestrzega przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przeciwpożarowych,
3) utrzymuje w czystości pomieszczenia sanitarne, korytarze, 
zewnętrzny teren szkoły,
4) wykonuje polecenia przełożonych,
5)  okresowe mycie okien na wysokości do. 3m.

Używany sprzęt,  narzędzia i pomoce:

- urządzenie myjące, płyny i detergenty do mycia i sprzątania, drabina.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy dwuzmianowa Umowa - zlecenie 10/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka stojąca (chodzenie)
Charakter pracy przewaga wysiłku fizycznego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca średniociężka
3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  w
zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoga Równa,  nieśliska,  niepyląca z materiału trudnopalnego TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  socjalne  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK
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Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie mniej niż 18° C
TAK

Stanowiska pracy

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK

Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Minimum  13  m3  wolnej  objętości
pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na
jednego pracownika

TAK

Powierzchnia Minimum  2  m2 wolnej  powierzchni  podłogi
nie  zajętej  przez  urządzenia  na  jednego
pracownika

TAK

Oświetlenie naturalne Górne  przy  pomocy  punktów świetlnych lub
boczne 1 m2  okna na 8 m2  podłogi TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Obciążenie  układu  ruchu,  kontakt  ze

środkami  dezynfekującymi,
okresowe mycie okien na wysokości
do 3m. 

TAK
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 Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczka.

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
 (

S)

E
ks

po
zy

cj
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na
 z

ag
ro

że
ni
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(E
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P
ra

w
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Sposoby zmniejszania
ryzyka

R
yz

yk
o 

po
 r

ed
uk

cj
i

Skaleczenie 
o ostre krawędzie 
i chropowate 
powierzchnie.

Narzędzia 
stosowane przy
pracach 
porządkowych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy:  
niedbałe 
składowanie 
środków czystości,
pozostawione 
nieuporządkowane
narzędzia.

Skaleczenia, 
zranienia, 
otarcia.

3 6 1

Stałe utrzymywanie przejść 
i zachowanie dostępu do 
miejsca wykonywanych 
czynności. Należyte 
składowanie materiału 
i narzędzi używanych do 
wykonywania pracy.
Stosowanie 
odzieży roboczej.

1

Kontakt 
z substancjami 
chemicznymi 
i biologicznymi.

Środki /proszki, 
detergenty, pasty, 
płyny myjąco-
czyszczące 
stosowane do prac
porządkowych.
Kurz unoszący się 
w podczas 
sprzątania.
pomieszczeniach
Dezynfekcja 
urządzeń 
sanitarnych.  

Alergie, 
podrażnienie 
górnych dróg 
oddechowych, 
duszności, 
oparzenia.

3 10 3

Badania lekarskie 
profilaktyczne.
Stosowanie rękawic 
ochronnych.
Przestrzegania instrukcji 
używania środków.

3(2)
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Porażenie prądem
elektrycznym

Urządzenia 
elektryczne 
/uszkodzona 
obudowa, 
przewód zasilający 
uszkodzony/. 

Poparzenia, 
stany lękowe, 
pożar, 
łamliwość 
kości, śmierć.

15 6 0,2

Okresowa kontrola instalacji
elektrycznej.
Okresowy przegląd 
urządzeń elektrycznych   
wykorzystywanych do 
utrzymania porządku 
w obiektach.
Przed użyciem urządzenia 
elektrycznego należy 
sprawdzić jego stan 
zewnętrzny, wygląd 
przewodu
zasilającego oraz wtyczki. 
Przy wkładaniu wtyczki do 
gniazdka i wyjmowaniu 
należy zawsze trzymać
za obudowę a nie za 
przewód. Nie używać 
zawilgoconego sprzętu 
elektrycznego,
kiedy przewód zasilający 
leży w wodzie, gdy ręce
osoby obsługującej są 
mokre. Wszelkie 
nieprawidłowości 
stwierdzone w trakcie pracy 
urządzenia  /skrzenia, 
nadmierne
nagrzewanie, wydobywanie 
się dymu/ należy zgłaszać 
odpowiedniej osobie.

1

Obciążenie 
układu 
szkieletowo 
mięśniowego 
przez pracę w 
wymuszonej 
pozycji oraz 
przenoszenia 
ciężarów. 

Czyszczenie okien,
mebli, gablot,  
zdejmowanie 
i wieszanie. 
Podlewanie 
kwiatków.   
Praca na drabinie,
praca powyżej 
poziomu głowy, 
praca w pozycji 
pochylonej. 
Przenoszenie 
ciężarów

Choroby 
układu 
kostnego, 
kręgosłupa, 
zwyrodnienia 
stawów.

3 6 3
Przerwa w wykonywaniu 
zadania.
Przenoszenie ciężarów 
zgodnie z wymogami 
przepisów
bezpieczeństwa

2
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Potknięcie 
pośliźnięcie na 
płaszczyźnie.

Śliskie, nierówne 
powierzchnie 
ciągów 
komunikacyjnych. Stłuczenia, 

zwichnięcia,
złamania, 
wstrząs mózgu.

3 6 3

Utrzymywanie w suchości 
posadzek i płytek
podłogowych, szczególnie 
w okresie wzmożonej
wilgotności  spowodowanej 
pogodą. Oznakowanie 
zgodnie z PN, miejsc słabo 
widocznych  lub słabo 
oświetlonych, mogących 
stwarzać  zagrożenie 
potknięcia lub pośliźnięcia. 
Uzupełnienie uszkodzeń na 
drogach komunikacyjnych  
wewnątrz budynku 
/schody, korytarze / oraz 
na  drogach prowadzących 
do obiektu. 
W pomieszczeniach 
likwidować wszelkie 
uszkodzenia  podłogi.
Stosowanie obuwia na 
spodach antypoślizgowych.

2

Upadek podczas 
pracy na 
wysokości.

Praca na drabinie, 
z poziomu krzesła 
lub stolika. Złe 
zabezpieczenie 
stosowanych 
urządzeń do
pracy na 
wysokości, ukryte 
wady wewnętrzne
stosowanego 
sprzętu. Brak 
koncentracji uwagi
na wykonywanych
czynnościach,  
wykonywanie 
zadania w trakcie 
przebywania

Złamania, 
urazy 
wewnętrzne, 
krwotok 
wewnętrzny, 
uraz 
kręgosłupa, 
śmierć 
w wyniku 
upadku z 
wysokości.

7 1 0,2

Każdorazowe oględziny 
sprzętu wykorzystywanego 
do pracy powyżej poziomu, 
w celu wyeliminowania
uszkodzonych, mogących 
spowodować zagrożenie.
Zabezpieczenie drabiny 
przed ześliźnięciem
Wykonywanie pracy na 
wysokości w czasie braku
zagrożenia ze strony 
uczniów. 
Wykonywanie prac 
w asekuracji drugiej osoby. 1

Praca 
w zmiennych 
warunkach 
atmosferycznych.

Porządkowanie 
terenu wokół 
obiektu 
w zmiennych 
warunkach 
temperaturowych.
Wynoszenie śmieci

Przeziębienia, 
przegrzanie 
organizmu.

3 6 6
Stosowanie  odpowiedniej
odzieży roboczej,
Przerwy.

3(2)

Substancje 
chemiczne.

Substancje 
chemiczne 
używane do 
odkażania
 i dezynfekcji 
pomieszczeń.

Podrażnienia, 
uczulenia, 
choroby skóry, 
oczu 
i przewodu 
pokarmowego.

3 6 1

Stosowanie się do instrukcji 
użytkowania, stosowanie 
rękawic i gogli 1
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Czynniki 
biologiczne, 
bakterie, wirusy, 
grzyby, pasożyty, 
pleśnie.

Zagrzybione, 
zapleśniałe
 i zawilgocone 
miejsca pracy
Rany zadane 
ostrzami narzędzi 
ręcznych 
ubrudzonych 
ziemią.

Alergia, 
podrażnienie 
górnych dróg 
oddechowych, 
podrażnienie 
oczu, choroby 
skóry.

Zgorzel 
gazowa,  tężec, 
amputacje,.

7 3 3

Utrzymanie budynków 
i pomieszczeń pracy 
zgodnie z wymogami bhp.
Przestrzeganie przepisów 
i zasad bhp.
Szybkie opatrywanie ran, 
rękawice ochronne, obuwie 
ochronne, ubrania robocze, 
dezynfekcja, sterylizacja 
środków dotykających rany.

2(1)

Wypadek drogowy Nieuwaga, 
potracenie przez 
jadący pojazd. 

Śmierć, ciężki 
uraz ciała. 15 6 0,5

Zachowanie uwagi 
i koncentracji na 
wykonywanych 
czynnościach, używanie 
odzieży ochronnej

2

Mikroklimat 
gorący

Praca na otwartej 
przestrzeni

Osłabienie, 
poparzenie, 
zawroty głowy

3 6 1
Odpowiednia odzież, 
przerwy w pracy.

1

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla osoby dbającej o czystość i porządek na
Targowisku Miejskim.

5. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 5,5.
6. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 5.
7. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 1.
8. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku sprzątaczka.

Tak więc:
R = S x E x P
R = 5,5*5*1
R = 41
Na podstawie tabeli  R = 41 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka

zawodowego = 2.
Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest mała, jest to kategoria 2 jest to ryzyko
akceptowalne.  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo – profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

RADCA PRAWNY

Lokalizacja stanowiska pracy Praca na terenie prosektorium miejskiego w Sosnowcu
Krótki opis technologii

lub rodzaju produkcji,

elementy

wyposażenia materiały,

strefy  zagrożenia,

podstawowe czynności,

sposób i czas ich

wykonywania, używane

narzędzia.

1. Obsługa prawna jednostki
2. Udzielanie  porad  i  przygotowywanie  opinii  prawnych  oraz  na

występowanie  jako  pełnomocnik  w  postępowaniu  cywilnym,
administracyjnym lub karnym, które toczy się przed sądem. 

3. Prowadzenie konsultacji w sprawie istotnych decyzji, mogących mieć
prawne konsekwencje. 

4. Analiza każdą sytuacji pod kątem jej zgodności z przepisami prawa i
doradztwo działań, nie narażających na niepożądane konsekwencje. 

5. Występowanie jako jego pełnomocnik w sprawach jednostki
6. Informowanie  pracodawcy  o  zmianach,  które  następują  w

przepisach. 
7. Prowadzenie i aktualizacja listę wydanych zarządzeń i pilnowanie ich

zgodności z przepisami wyższego rzędu.

2. Ogólna charakterystyka pracy na stanowisku
Rodzaj pracy zleceniowa Umowa - zlecenie 10/40
Pozycja przy pracy inna- obok podaj  jaka siedząca
Charakter pracy przewaga wysiłku umysłowego
Rodzaj wysiłku fizycznego praca ciężka inna  –  obok  podaj

jaka
Wymuszona  pozycja
ciała,  obciążenie
psychiczne

3.Wymagania ogólna dla stanowiska pracy

Szkolenie  
w zakresie bhp

szkolenie wstępne przed dopuszczeniem do pracy
TAK

instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy TAK
szkolenie okresowe do  12  m-cy  od  rozpoczęcia  pracy,

następne co 3 lata
TAK

Pomieszczenia
pracy

Wysokość
Dostosowana do charakteru pracy TAK

Podłoże Równe,  nieśliskie,  niepylące. TAK
Oświetlenie Pomieszczenia  warsztatowe  –  200  lx;  oświetlenie

stanowiskowe punktowe -  500 lx; korytarze – 100 lx
TAK

Wentylacja naturalna
W zależności od potrzeb TAK

Wentylacja
mechaniczna

W zależności od potrzeb
TAK

Grawitacyjna W zależności od potrzeb
TAK

Temperatura Nie  mniej  niż  18°  C  w  pomieszczeniu  lub  14°  C  jeżeli
wymagają tego względy technologiczne. TAK

Szerokość przejść i dojść do 
stanowisk  pracy,   między
stanowiskami

Zgodnie  z  wymogami  Polskich  Norm,
Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
do Kodeksu pracy

TAK

Pomiary czynników szkodliwych Zgodnie z obowiązującymi przepisami
TAK
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Stanowiska pracy Pomiary  ochrony
przeciwporażeniowej Zgodnie  z  Polską  Normą  i  ustawą  Prawo

budowlane
TAK

Kubatura Nie dotyczy
TAK

Powierzchnia Zgodna z Polskimi Normami
TAK

Oświetlenie naturalne Praca  w  godzinach  działania  światła
słonecznego. Możliwe doświetlenie punktowe. TAK

Uprawnienia
Wymagany wiek

Ukończone 18 lat TAK

Dodatkowe uprawnienia W zależności od potrzeb
TAK

Organizacja pracy

Instrukcje stanowiskowe
Przed dopuszczeniem do pracy TAK

Oznakowanie  stref
niebezpiecznych

W  przypadku  przekroczenia  stężenia  lub
natężenia czynników szkodliwych TAK

Oznakowanie  elementów
ruchomych,  ostrych  lub
wystających,  jak  również  miejsc
niebezpiecznych  –  barwami
bezpieczeństwa

Zgodnie z Polskimi Normami
TAK

Profilaktyczne Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy
TAK

badania lekarskie Okresowe
Zgodnie  z  zaleceniem  lekarza  i

rozporządzeniem
TAK

Dodatkowe
Obciążenie psychiczne TAK
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Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku radcy prawnego

Zagrożenia –
możliwe

niebezpieczne
wydarzenia

Przyczyny
zagrożenia

Możliwe
skutki

zagrożenia Sk
ut

ek
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o 
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o 
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Urazy ciała 
podczas pracy 
narzędziami 
ręcznymi oraz 
mechanicznymi

Nieuwaga, 
Nieprawidłowe 
oświetlenie – 
zmniejszenie
ostrości widzenia

Skaleczenia, 
stłuczenia, 
złamania, 
rozcięcia

1 3 0,2
Kontrola oświetlenia,
skupianie uwagi na 
bieżącej pracy,
szkolenia.  

1

Skaleczenie 
o ostre: krawędzie
i chropowate 
powierzchnie,  
elementy robocze 
narzędzi.

Zły stan   narzędzi.
Popękane, 
wyszczerbione 
narzędzia, maszyny. 

Skaleczenia,
rozcięcia 
naskórka.

1 2 0,5
Wymiana 
uszkodzonych 
narzędzi pracy.

1

Zagrożenia 
biologiczne

Chorzy pracownicy 
zwracający się o 
poradę

Przeziębienie, 
grypa 3 3 1 Dbanie o higienę 1

Porażenie 
prądem 
elektrycznym. 

Nienaturalne objawy 
pracy urządzeń
elektrycznych 
(iskrzenie, nadmierne
nagrzewanie się, 
wydobywanie się 
dymu z obudowy).
Naprawa bez 
wyłączenia zasilania,  
operowanie mokrymi
rękami, bądź w 
zawilgoconym 
ubraniu.  

Porażenie 
prądem 
elektrycznym, 
poparzenie, 
śmierć. 15 3 0,5

Przeprowadzanie 
okresowych  
przeglądów instalacji 
elektrycznej. 
Przestrzeganie 
instrukcji obsługi 
stosowanych 
urządzeń.
Właściwe opisanie 
tablic rozdzielczych 
oraz wyłączników 
prądu. Zakaz 
naprawy urządzeń 
elektrycznych.
Zachowanie 
ostrożności.

2

Upadek na skutek 
potknięcia lub 
pośliźnięcia się na 
płaszczyźnie.

Śliskie podłoże, 
nierówne przejście 
lub dojście  ciągów 
komunikacyjnych.
Brak porządku na 
stanowisku pracy,
Zima, naturalne, 
niedostosowane 
podłoże.

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych.

3 3 0,5

Obuwie 
antypoślizgowe, 
sprawdzenie podłoża
przed przystąpieniem
do prac. 1
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Upadek z 
wysokości

Potknięcie na 
schodach, 
poślizgnięcie się na 
mokrej powierzchni

Stłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania 
kończyn 
górnych lub 
dolnych, 
śmierć

7 3 1
Obuwie 
antypoślizgowe, 
zwracanie uwagi na 
podczas wchodzenia.

1

Obciążenie 
emocjonalne

Przenoszenie pracy 
do domu, konflikty w
domu odbijające się 
w pracy..

Przenoszenie 
problemów 
praca-dom.
Rozkojarzenia.
Trudności w 
zasypianiu

3 3 1
Szkolenia 
psychologiczne
Badania okresowe, 
psychologiczne

1

Przeciążenie 
psychiczne

Wysokie tempo 
pracy.
Praca zabierana do 
domu.
Duża 
odpowiedzialność 

Osłabienie, 
dekoncen-
tracja

3 3 3

System motywacyjny 
pracownika, 
Umiejętne układanie 
grafiku. 

2

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego dla radcy prawnego.

1. Szacowanie skutków zdarzenia „S”. 
       Zgodnie z tabelą nr 1 przyjęto wartość S,  jako S = 4,5.

2. Szacowanie ekspozycji na zagrożenie „E”. 
       Zgodnie z tabelą nr 2 przyjęto wartość ekspozycji E, jako E = 3.

3. Szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia „P”. 
       Zgodnie z tabelą nr 3 przyjęto wartość prawdopodobieństwa zdarzenia P, jako P = 1.

4. Obliczenie wartości ryzyka zawodowego „R” i określenie kategorii ryzyka podanego w tabeli nr 4.
       Na podstawie znanych wartości „S”, „E” i „P” można określić wartość ryzyka „R”, związanego z
       wykonywaniem pracy na stanowisku prawnika.

Tak więc:
R = S x E x P
R = 13,5

Na  podstawie  tabeli   R  =  45  jest  to  wg  tabeli  0<R<20  czyli  sumaryczna  kategoria  ryzyka
zawodowego = 1.

Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy radcy prawnego jest mała, jest to kategoria 1,
a więc jest to ryzyko akceptowalne(pomijalne)  

Obliczone  ryzyko  zawodowe  nie  stanowi  bezpośredniego  zagrożenia  zdrowia  lub  życia
pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Działania zapobiegawczo–profilaktyczne – konieczna jest okresowa kontrola.
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Lista kontrolna do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu 

Lp Treść pytania kontrolnego Tak Nie Nie
dot.

Zagrożenia – czy dane zagrożenie występuje

1.
Nierówne lub śliskie powierzchnie (mogące powodować poślizgnięcia, potknięcia, upadki 
itp.).

X

2. Przemieszczające się środki transportu. X
3. Ruchome części maszyn. X
4. Ostre krawędzie, chropowate powierzchnie itp. X
5. Gorące lub zimne powierzchnie i materiały itp. X
6. Praca na wysokości na drabinach i rusztowaniach. X
7. Narzędzia ręczne. X
8. Wysokie ciśnienie. X
9. Prąd elektryczny. X
10. Pożar. X
11. Wybuch. X
12. Substancje chemiczne (w tym pyły) w powietrzu. X
13. Hałas. X
14. Drgania miejscowe. X
15. Drgania ogólne. X
16. Nieprawidłowe oświetlenie. X
17. Promieniowanie UV, podczerwone, laserowe, mikrofale. X
18. Pola elektromagnetyczne. X
19. Zimny lub gorący mikroklimat. X
20. Ręczne przenoszenie ciężarów. X
21. Praca wymagające niewygodnej lub wymuszonej pozycji. X
22. Zagrożenia biologiczne (wirusy, pasożyty, grzyby, bakterie). X
23. Stres, przemoc w pracy i mobbing. X
Inne: proszę określić jaki i zaznaczyć "TAK":
24.
25.

Nierówne i śliskie powierzchnie

1.
Czy na podłogach i drogach komunikacyjnych występują nierówności, dziury, rozlane płyny 
itp.?

  X

2. Czy podłogi i drogi komunikacyjne są śliskie? X

3.
Czy podłogi i drogi komunikacyjne są czasami śliskie, np. kiedy są one mokre wskutek 
czyszczenia, rozlania cieczy (np. oleju), deszczu, szlamu lub pyłu powstającego w procesach 
pracy?

X

4. Czy na podłogach i drogach komunikacyjnych występują progi lub inne zmiany poziomów? X
5. Czy po podłodze i przez drogi komunikacyjne są prowadzone kable elektryczne? X
6. Czy pracownicy mogą upaść lub pośliznąć się wskutek noszenia nieodpowiedniego obuwia? X
7. Czy podłogi i drogi komunikacyjne są utrzymywane w czystości? X
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8. Czy w pomieszczeniach pracy lub na drogach komunikacyjnych występują utrudniające 
przemieszczanie się przedmioty (wyłączając te, które nie mogą być usunięte)?

X

9. Czy przeszkody, które nie mogą być usunięte zostały oznakowane? X
10. Czy są drogi komunikacyjne bez odpowiedniego oznakowania? X
11. Czy podłogi i drogi komunikacyjne są odpowiednio oświetlone? X

Ruchome części maszyn

1. Czy są jakieś części ruchome stwarzające zagrożenie (łącznie z częściami pomocniczymi) 
bez technicznych środków ochronnych (np. osłon)?

X

2.
Czy stosowane w maszynie techniczne środki ochronne (osłony) w wystarczającym stopniu 
zapobiegają kontaktowi dłoni i ramion pracownika z częściami ruchomymi stwarzającymi 
zagrożenie ?

X

3. Czy wszystkie osłony w maszynie są pewnie przymocowane i nie mogą być łatwo usunięte ? X
4. Czy na ruchome części maszyny może spaść jakiś przedmiot ? X

5.
Czy techniczne środki ochronne (np. osłony) powodują, że obsługa maszyny jest 
niewygodna lub utrudniona?

X

6. Czy maszynę można nasmarować bez demontażu technicznych środków ochronnych? X

7. Czy można usunąć techniczne środki ochronne bez zatrzymania ruchów maszyny 
stwarzających zagrożenie ?

X

8. Czy wszystkie przekładnie zębate, koła łańcuchowe, koła pasowe lub koła zamachowe są 
osłonięte?

X

9. Czy wszystkie paski napędowe lub łańcuchy napędowe są osłonięte? X
10. Czy wszystkie śruby dociskowe, rowki klinowe, kołnierze itd. są osłonięte? X
11. Czy operator może łatwo sięgnąć do elementów sterowniczych "WŁĄCZ" i "WYŁĄCZ" ? X

12.
Czy jest taki układ sterowania, który jest obsługiwany przez więcej niż jednego 
operatora ?

X

Instalacje elektryczne
1. Czy wszystkie przełączniki i urządzenia bezpieczeństwa są na miejscu i działają właściwie? X
2. Czy na przewodach są jakieś uszkodzenia (np. supły lub nie izolowany drut)? X

3. Czy któraś z obudów sprzętu elektrycznego jest uszkodzona lub niezabezpieczona przed 
nieuprawnionym dostępem?

X

4. Czy któraś z obudów sprzętu elektrycznego nie posiada znaku IEC - 60417-5036 (trójkąt z
czarną błyskawicą na żółtym tle)?

X

5. Czy jakieś wtyczki lub gniazdka są uszkodzone? X
6. Czy istnieje możliwość użytkowania sprzętu elektrycznego w niewłaściwy sposób? X

7. Czy istnieje możliwość użytkowania mokrego sprzętu elektrycznego, użytkowania go 
mokrymi rękoma lub w mokrym ubraniu?

X

8. Czy istnieje możliwość pracy w niebezpiecznie bliskiej odległości od układów 
elektrycznych?

X

9. Czy w pobliżu stanowisk pracy znajdują się jakieś elementy pod napięciem? X
10. Czy stwierdza się, że jakieś nieosłonięte elementy przewodzące nie są nie są uziemione? X
11. Czy stwierdzono występowanie ładunków elektrostatycznych na obudowach sprzętu? X

Pożar i wybuch

1. Czy stosuje się  łatwopalne lub utleniające substancje/preparaty chemiczne takie jak np.: 
farby, lakiery, preparaty czyszczące, kleje, rozpuszczalniki?

X

2. Czy przechowuje się łatwopalne lub utleniające substancje w pomieszczeniach 
wyposażonych w prawidłowo funkcjonujący system wentylacji?

X

3. Czy są  karty charakterystyk dla wszystkich stosowanych niebezpiecznych substancji
 i preparatów chemicznych?

X

4.
Czy występują źródła zapłonu przy pracach z łatwopalnymi lub utleniającymi substancjami
(np.: otwarty ogień, sprzęt elektryczny, ładunki elektrostatyczne i/lub wysoka 
temperatura?

X

5. Czy miejsca zagrożone pożarem są prawidłowo oznakowane? X

6. Czy pracownicy stosujący w miejscu pracy łatwopalne substancje lub preparaty chemiczne 
są systematycznie informowani o niebezpiecznych właściwościach tych produktów?

X

7. Czy w miejscach pracy zagrożenie pożarem jest odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy? X
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8. Czy sprzęt przeciwpożarowy jest sprawny i systematycznie sprawdzany? X
9. Czy sprzęt przeciwpożarowy jest łatwo dostępny? X
10. Czy drogi ewakuacji są odpowiednio oznakowane? X
11. Czy jest zainstalowana sygnalizacja informująca o zagrożeniu pożarowym? X
12. Czy są prowadzone przeciwpożarowe ćwiczenia? X
13. Czy są prowadzone szkolenia w zakresie akcji przeciwpożarowej? X
14. Czy są stosowane substancje i/lub preparaty wybuchowe? X
15. Czy instalacje gazowe są szczelne i systematycznie sprawdzane? X

16. Czy są prawidłowo funkcjonujące systemy wentylacji i czy są one regularnie sprawdzane i 
konserwowane?

X

Substancje chemiczne

1.

Czy stosowane są niebezpieczne substancje i/lub preparaty chemiczne, które są 
sklasyfikowane przynajmniej do jednej z następujących kategorii: bardzo toksyczne, 
toksyczne, szkodliwe, żrące, drażniące, rakotwórcze, mutagenne, szkodliwie działające na 
rozrodczość?

X

2.
Czy są dostępne karty charakterystyk dla wszystkich stosowanych w zakładzie 
niebezpiecznych substancji i preparatów?

X

3. Czy wszystkie niebezpieczne substancje i preparaty są prawidłowo oznakowane? X
4. Czy wszystkie niebezpieczne substancje i preparaty są prawidłowo magazynowane? X

5.
Czy  wszyscy   pracownicy,   którzy   używają   niebezpiecznych   czynników   
chemicznych   są informowani o ich niebezpiecznych właściwościach?

X

6.
Czy wszyscy pracownicy są wyposażeni w odpowiednio dobrane środki ochrony 

indywidualnej (np.: rękawice ochronne, okulary ochronne)?
X

7. Czy zapewnia się  wszystkim pracownikom okresowe badania lekarskie? X

8.
Czy wszyscy  pracownicy są przeszkoleni w zakresie  bezpiecznej  pracy  i  prawidłowego 
obchodzenia się ze stosowanymi przez nich czynnikami chemicznymi?

X

Hałas

1. Czy z procesami pracy (np. stosowanymi technologiami, maszynami, urządzeniami, 
silnikami) jest nieodłącznie związany hałas o wysokich poziomach?

X

2. Czy z obszaru na zewnątrz budynku/pomieszczenia, w którym zlokalizowane jest 
stanowisko pracy dociera hałas o wysokim poziomie?

X

3. Czy hałas zagłusza lub utrudnia odbiór sygnałów bezpieczeństwa? X

4.
Czy poziom hałasu jest tak wysoki, że komunikowanie się z innymi pracownikami na 
stanowisku pracy jest możliwe tylko podniesionym głosem?

X

5.
Czy po opuszczeniu stanowiska pracy pracownik odruchowo rozmawia z innymi osobami 
podniesionym głosem?

X

Drgania i wibracje

1. Czy podczas wykonywanej pracy w pozycji stojącej lub siedzącej (często lub w dłuższych 
okresach czasu) pracownicy wyraźnie odczuwają drgania przenoszone do organizmu?

X

2. Czy wykonywana praca (często lub w dłuższych okresach czasu) wiąże się z korzystaniem 
z narzędzi ręcznych, które generują drgania mechaniczne?

X

Oświetlenie

1.
Czy oświetlenie stanowiska pracy jest wystarczające do sprawnego i dokładnego 
wykonywania na nim zadań pracy?

X

2.
Czy w polu zadania występują widoczne cienie, które mogą oddziaływać na sprawność i 
dokładność wykonywanej pracy?

X

3.

Czy oświetlenie w strefach komunikacyjnych, na korytarzach, schodach, magazynach itp. 
jest odpowiednie dla bezpiecznego przemieszczania się i dostrzeżenia wszelkich przeszkód
(jak np.: dziury w podłodze, przedmioty leżące na podłodze, stopnie, śliskie powierzchnie 
lub rozlane płyny, krawędź podestu).

X

4.
Czy jaskrawe źródła / powierzchnie występujące w otoczeniu stanowiska pracy 
zmniejszają zdolność widzenia przedmiotów przez pracownika?

X

5.
Czy pracownicy uskarżają się na słabą widoczność, olśnienie lub niewłaściwe oświetlenie 
stanowiska pracy?

X
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6.
Czy w polu widzenia występują nadmierne kontrasty, które mogą powodować zmęczenie 
na skutek ciągłej readaptacji oczu (naprzemienna adaptacja oczu do ciemnych i jasnych 
powierzchni)?

X

7.
Czy na powierzchni pracy występują odbicia dekontrastujące (odbicia kierunkowe światła 
od powierzchni polerowanych, błyszczących, lustrzanych lub gładkich), które mogą 
zmieniać widoczność zadania?

X

8. Czy występują duże przestrzenne zmiany oświetlenia wokół stanowiska pracy, które mogą 
prowadzić do wytężania wzroku i niewygody widzenia?

X

9.
Czy przy istniejącym oświetleniu sztucznym barwy otoczenia, przedmiotów i ludzkiej 
skóry są oddawane naturalnie (w taki sposób, który powoduje, że ludzie wyglądają 
atrakcyjnie i zdrowo a barwy przedmiotów nie są zmienione)?

X

10. Czy przy istniejącym oświetleniu sztucznym są rozpoznawalne barwy bezpieczeństwa? X
11. Czy pracownicy widzą migotanie światła? X

12.
Czy przy istniejącym oświetleniu sztucznym obrotowe ruchy maszyn postrzegane są jako 
bezruch tych elementów (tzn. czy występuje efekt stroboskopowy)?

X

Biurowe stanowisko pracy – zagrożenia w biurze
1. Czy powierzchnia podłogi jest nieuszkodzona (bez dziur i przeszkód)? X

2.
Czy mikroklimat pomieszczeń (temperatura, promieniowanie słoneczne, wilgotność, 
wymiana powietrza itp.,) jest zadawalający?

X

3.
Czy wielkość pomieszczeń jest odpowiednia w stosunku do liczby pracowników 
pracujących w nim?

X

4. Czy światło naturalne jest zapewnione? X

5. Czy okna są wyposażone w zasłony rolety, które ograniczają odbicia światła dziennego na 
ekranie monitora?

X

6. Czy odbicia błyszczących elementów wyposażenia pomieszczenia (okna, drzwi, meble czy 
ściany) są niewidoczne na ekranie?

X

7. Czy poziom hałasu jest dostatecznie mały w pomieszczeniu, żeby była możliwość 
skupienia się i porozumienia?

X

8. Czy przewody i kable umieszczane są w taki sposób, aby nie krępowały swobody ruchu 
pracowników i nie powodowały potykania się?

X

9. Czy pracownicy mają na stanowisku pracy dostatecznie dużą przestrzeń, która zapewnia 
możliwości zmiany pozycji podczas pracy?

X

10. Czy budynek i pomieszczenia pracy są utrzymane w czystości ? X
11. Czy w razie wypadku zapewniona jest fachowa pierwsza pomoc? X
12. Czy drogi i wyjścia ewakuacyjne są dostępne i odpowiednio oznakowane ? X
13. Czy obraz na monitorze ekranowym jest wyraźny i łatwo czytelny? X
14. Czy obraz na monitorze jest wolny od drgań (bez tętnienia i niezamazany)? X

15.
Czy jasność obrazu oraz kontrast między znakami i tłem na monitorze są łatwe do 
ustawienia ?

X

16.
Czy monitor może być ustawiany i ustabilizowany zgodnie z wymaganiami użytkownika 
(obracany, odchylany itp.)?

X

17.
Czy ogólne i miejscowe oświetlenie zapewnia dobre światło oraz odpowiedni kontrast 
miedzy ekranem a tłem monitora?

X

18. Czy odległość między oczami pracownika a ekranem wynosi 40-75 cm ? X
19. Czy ekran jest pozbawiony odbić, które mogą utrudniać widzenie? X
20.
21.

Czy klawiatura jest oddzielona od monitora i jej usytuowanie pozwala na wygodną pozycję
tułowia, ramion i dłoni?

X

22. Czy powierzchnia przed klawiaturą i myszą jest wystarczająca na podparcie nadgarstka? X
23. Czy klawiatura i mysz są blisko siebie i na tym samym poziomie? X
24. Czy powierzchnia klawiatury jest matowa co zapobiega odbiciom światła? X

25. Czy znaki na klawiaturze są czytelne i mogą być łatwo odróżnione przez osobę siedząca 
przed monitorem?

X

26. Czy siedziska są stabilne oraz zapewniają swobodę ruchów i wygodną pozycje przy pracy? X
27. Czy wysokość siedziska można łatwo dostosowywać? X
28. Czy wysokość oparcia siedziska jest regulowana? X
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29. Czy podparcie ramion jest zapewnione, kiedy jest potrzebne? X
30. Czy podparcie stóp (podnóżek) jest dostępne, jeżeli jest potrzebne? X

31. Czy można dosięgnąć do najczęściej używanych elementów wyposażenia stanowiska pracy
bez skrętu głowy i tułowia?

X

32. Czy wysokość biurka zapewnia możliwość zmiany pozycji nóg (stop i ud)? X

33.
Czy uchwyt na dokument można ustawić w stabilnej pozycji, która zapewnia wygodne 
czytanie tekstu?

X

34. Czy programy są dostosowane do zadań pracy? X
35. Czy programy są dostosowane do potrzeb osób początkujących? X
36. Czy programy są po polsku? X
37. Czy forma informacji zawartych w programach jest przystępna dla użytkowników ? X
38. Czy pracownicy mają zapewnioną pomoc w przypadkach kłopotów z oprogramowaniem? X

39. Czy w przypadku pracy ciągłej, jest możliwe przerywanie jej krótkimi (5 minutowymi) 
przerwami lub zmianą czynności pracy ?

X

40. Czy rzeczywisty czas pracy przy monitorze wynosi mniej niż 6 godzin dziennie? X
Zagadnienia ogólne bhp

1. Czy są identyfikowane zadania i czynności, w których występują zagrożenia? X
2. Czy ustalono sposoby identyfikowania zagrożeń występujących w miejscu pracy? X
3. Czy jest przeprowadzana ocena ryzyka związana z występującymi zagrożeniami? X
4. Czy opracowano procedury i instrukcje dla zadań szczególnie niebezpiecznych? X

5. Czy informacje dotyczące zagrożeń oraz ryzyka zawodowego są aktualizowane, z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów?

X

6. Czy pracownicy są angażowani w ocenę ryzyka zawodowego na swoich stanowiskach 
pracy?

X

7. Czy w wyniku oceny ryzyka zawodowego są planowane i przeprowadzane odpowiednie 
działania korygujące i zapobiegawcze?

X

8. Czy są planowane przeglądy stanu BHP w szkole? X

9.
Czy przy ustalaniu działań w zakresie BHP uwzględnia się aktualne wymagania prawne i 
inne?

X

10. Czy określono strukturę organizacyjną? X
11. Czy wszyscy pracownicy mają określone zadania, odpowiedzialności i uprawnienia? X
12. Czy określono wymagania stawiane osobom zatrudnionych na danych stanowiskach? X
13. Czy pracownicy znają swoje zadania w zakresie BHP? X
14. Czy wszyscy pracownicy znają swoją odpowiedzialność w zakresie BHP? X
15. Czy w szkole prowadzone są szkolenia inne niż BHP? X
16. Czy przeprowadzane są wszystkie szkolenia BHP wymagane przepisami? X
17. Czy przeprowadzane są szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej? X
18. Czy przeprowadzane są szkolenia z ochrony przeciwpożarowej? X
19. Czy ustalono zasady postępowania w razie wypadku? X
20. Czy wszyscy pracownicy są informowani o zasadach postępowania w razie wypadku? X
21. Czy są zapewnione środki do udzielenia pomocy przedmedycznej? X

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
1. Czy ściany w sanitariatach są zmywalne i odporne na działanie wilgoci? X
2. Czy posadzki w sanitariatach są zmywalne, nienasiąkliwe  i nieśliskie? X

3. Czy sanitariaty zaopatrzone są w mydło, papier toaletowy, suszarki lub ręczniki 
jednorazowego użytku oraz kosze na odpady?

X

4. Czy szatnia jest w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym? X
5. Czy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jest zapewniona odpowiednia wentylacja? X

Środki ochrony indywidualnej i osobistej
1. Czy pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej? X
2. Czy pracownicy stosują odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej? X
3. Czy przydzielono pracownikom odpowiednią odzież i obuwie robocze? X
4. Czy pracownicy otrzymują środki czystości? X
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Podsumowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu.

Zarządzanie  ryzykiem  zawodowym  opiera  się  przede  wszystkim  na  podejmowaniu  działań

profilaktycznych. Nie ma ścisłych reguł prowadzenia oceny ryzyka. Metodę i narzędzia powinno dobierać

się w zależności  od rodzaju działalności,  wielkości zakładu i stosowanych technologii.  Nawet najlepiej

przeprowadzona ocena ryzyka nie zapewni pracownikom pełnego bezpieczeństwa, a tak zwane ryzyko

resztkowe,  które  pozostaje  po  zastosowaniu  środków ochronnych,  będzie  uzależnione  od  charakteru

działalności placówki.

     Często po zidentyfikowaniu zagrożeń ocenie istniejących środków bezpieczeństwa okazuje się,

że nie ma pewności, czy ryzyko można zaakceptować. Oszacowanie, że ryzyko zawodowe jest małe opiera

się zazwyczaj na założeniu niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej,

należy  jednak  pamiętać,  że  oszacowanie  prawdopodobieństwa  jakiegoś  zdarzenia  jest  zawsze  bardzo

indywidualne. Do takiej oceny powinno się mieć ograniczone zaufanie, zwłaszcza gdy opiera się głównie

na  założeniu  prawidłowego  postępowania  pracowników.  Dlatego  zawsze  po dokonaniu  oceny  ryzyka

powinno się jeszcze raz przejrzeć ustalenia i zwrócić szczególną uwagę na potrzebę obniżenia ryzyka.

     Zminimalizowanie  ryzyka  pozwoli  na  ograniczenie  kosztów.  Nawet  jeżeli  uważa  się,  że

istniejące środki są wystarczające to należy rozważyć możliwość zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

Poprawa  poziomu  bezpieczeństwa  może  polegać   na  wprowadzeniu  działań  korygujących   w  celu

zmniejszenia  ryzyka  lub  zapobiegawczych  w  celu  utrzymania  ryzyka  na  niskim  poziomie.

Najskuteczniejszym działaniem korygującym jest eliminacja ryzyka przez zlikwidowanie zagrożenia. Nie

zawsze jest to wykonalne, ale zawsze powinno się rozważyć możliwość wyeliminowania zagrożenia, a co

za tym idzie, ograniczenia ryzyka zawodowego. Jeżeli nie można wyeliminować danego zagrożenia ani go

obniżyć, to powinno się ograniczyć możliwość kontaktu pracownika z tym zagrożeniem. Działania w tym

zakresie  mogą  polegać  na  zmianach  technicznych  lub  organizacyjnych.  Ważnym  czynnikiem  dla

ograniczenia  ryzyka  jest  zapewnienie  właściwego  postępowania  pracowników.  Obejmuje  to:  dobór

pracowników, ich szkolenie, nadzór i kontrolę sposobu wykonywania przez nich pracy.

Należy pamiętać, że większość wypadków nie jest spowodowana niebezpiecznymi warunkami pracy, ale

niebezpiecznym  zachowaniem  samych  pracowników.  W  wielu  sytuacjach  nie  wystarczy,  że  dany

pracownik ma odpowiednie umiejętności w zakresie bezpiecznego sposobu wykonywania pracy. Należy

mieć pewność, że stosuje je w praktyce. Jest to szczególnie ważne, gdy ograniczenie dużego ryzyka polega

głównie na właściwych zachowaniach pracowników.
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    Bezwzględnie  powinno  się  ograniczyć  ryzyko,  które  oszacowane  jest  jako  niebezpieczne.

Należy zwracać szczególną uwagę na zagrożenia, które mogą spowodować poważne szkody, jak śmierć

lub nieodwracalne zmiany stanu zdrowia pracownika a także uwzględnić liczbę pracowników, których

dotyczy określone zagrożenie.

     Nawet prawidłowa ocena ryzyka zawodowego i wprowadzenia działań profilaktycznych nie

gwarantuje sukcesu, jeżeli działania te nie będą adekwatne do poziomu ryzyka. Dlatego po wprowadzeniu

zmian zawsze powinno ocenić się ryzyko resztkowe i zdecydować, czy można je takim zaakceptować.

Działania  profilaktyczne  mogą  okazać  się  nieskuteczne  również  w  przypadku,  gdy  oparte  będą  na

jednorazowym usunięciu nieprawidłowości,  a nie na działaniach systemowych. Dotyczy to szczególnie

stanowisk pracy, na których występują poważne zagrożenia. W takich przypadkach profilaktyka musi się

opierać  na  stałej  kontroli  poziomu  ryzyka  –  zapewnienia  systematycznej  kontroli  przestrzegania

podstawowych elementów ograniczających ryzyko.
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Podstawy prawne do wykonania oceny ryzyka zawodowego.

1. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy
2. bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) (Dz. U. UE L 183 z

29.06.1989).
3. Ustawa Kodeks pracy  z 26.06.1974 r. 
4. Rozporządzenie MPiPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny

pracy(Dz.U.1997.129.844).
5. Rozporządzenie  MI  z  12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny

odpowiadać   budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690).
6. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2002.147.1229).
7. Rozporządzenie  MSWiA  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
8. Rozporządzenie MG z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.

U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228).
9. Rozporządzenie RM z 16.07.2002 r. w sprawie urządzeń technicznych podlegających dozorowi
10. technicznemu (Dz.U.2002.120.1021).
11. Rozporządzenie MPiPS z 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
12. wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz.U.1998.148.973).
13. Rozporządzenie  MZiOS  z  30.05.1996  r.  w  sprawie  przeprowadzania  badań  lekarskich

pracowników,
14. zakresu  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej  nad  pracownikami  oraz  orzeczeń  lekarskich

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. (Dz.U.1996.69.332).
15. Rozporządzenie MZ z 20.04.2005 r.  w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla

zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2005.73.645.).
16. Rozporządzenie  RM  z  10.09.1996  r.  w  sprawie  wykazu  prac  wzbronionych  kobietom

(Dz.U.1996.114.545   z późn. zm.).
17. Rozporządzenie MPiPS z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

pracy (Dz.U.2004.180.1860).
18. Rozporządzenie RM z 12.03.2003 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego
19. (Dz.U.2003.49.414).
20. Wytyczne PN-N-18002 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne

do oceny ryzyka zawodowego.
21. PN-IEC  60364-4-42:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
22. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie miejsc pracy. 
23. PN-EN 1050:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka.
24. PN-EN 340:2004 (U) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.

Podstawowymi  źródłami  informacji,  które  wykorzystano  przy  identyfikacji  zagrożeń  i  ocenie  ryzyka
zawodowego były:

- wizja lokalna na stanowiskach pracy,
- regulamin pracy
- wywiad z osobami bezpośrednio zatrudnionymi na badanych stanowiskach,
- literatura z zakresu bhp,
- strony internetowe poświęcone tematyce bhp.
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	TAK
	Na podstawie tabeli R = 41 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 2.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	MAGAZYNIER

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Pokój magazyniera, magazyn zakładowy
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Obciążenie układu ruchu, okulista.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 36 jest to wg tabeli 20 < R < 70, czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 1.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	Pracownik pełniący dodatkowo obowiązki palacza CO/gazowego

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Kotłownia
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Według zaleceń lekarza

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 24jest to wg tabeli 20<R<70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 1.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	PRACOWNIK WYKONUJACY DODATKOWO OBOWIĄCKI WYDAWCY PALIW

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Pomieszczenie wydawcy paliw, okolice dystrybutora.
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Zgodnie z zaleceniami lekarza.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 17,5 jest to wg tabeli 20<R<70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 2.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	ROBOTNIK GOSPODARCZY

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Warsztat, teren zakładu.
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, praca na wysokości powyżej 3m, kontakt ze środkami dezynfekującymi, zagrożeniami biologicznymi.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 52 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 2.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	MECHANIK

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Warsztat, teren zakładu.
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, praca na wysokości powyżej 3m, kontakt ze środkami chemicznymi, smarami, paliwem.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 45 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 3.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	ELEKTROMECHANIK

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Warsztat, teren zakładu.
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, praca na wysokości do 3m, prowadzenie pojazdu, kontakt z kwasami, smarami, elektrycznością.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 56 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 2.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	SPAWACZ

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Warsztat, teren zakładu.
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, praca na wysokości do 3m, , kontakt z kwasami, smarami, wysoka temperaturą, okulista.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 45 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 3.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	ROBOTNIK BUDOWLANY

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Teren zakładu
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, praca na wysokości powyżej 3m, kontakt ze środkami pylącymi, hałasem, prowadzenie pojazdu do 3,5t.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 90 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 3.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	ELEKTRYK

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Teren zakładu i teren miasta Sosnowiec
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, praca na wysokości powyżej 3m, praca w ograniczonej przestrzeni, kontakt ze środkami pylącymi, hałasem, prowadzenie pojazdu do 3,5t.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 54 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 2.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	KIEROWCA CIĄGNIKA

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Teren zakładu, teren miasta Sosnowiec.
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Praca na wysokości do/powyżej 3m, kontakt ze środkami pylącymi, hałasem, badania psychologiczne.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 45 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 2.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	KIEROWCA

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Teren zakładu, ulice poza terenem zakładowym
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	TAK
	Na podstawie tabeli R = 58,5 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 2.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	KIEROWCA – OPERATOR MASZYN SPECJALNYCH

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Teren zakładu, teren miasta Sosnowiec.
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Praca na wysokości do 3m, kierowanie pojazdami wsparcia okołobudowlanego, kontakt ze środkami pylącymi, hałasem, badania psychologiczne.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 45 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 3.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	ROBOTNIK DO PRAC CIĘŻKICH, WYKONUJĄCY ZADANIA ROBOTNIKA DROGOWEGO - BRUKARZA

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Teren zakładu
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, praca na wysokości do 3m, wymuszona pozycja ciała, kontakt ze środkami pylącymi, hałasem.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 45 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 2.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	ROBOTNIK DO PRTAC CIĘŻKICJ, WYKONUJACY ZADANIA ROBOTNIKA DROGOWEGO – ROZSCIEŁACZA ASFALTU

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Teren zakładu
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, praca na wysokości do 3m, kontakt ze środkami chemicznymi (masa bitumiczna), hałasem drogowo - maszynowym.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 87,5 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 3.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY, PRACUJACY PRZY WYTWÓRNI MAS BITUMICZNYCH

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Teren zakładu
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Okresowy dozór na wysokości pow. 3m wymuszona pozycja ciała, kontakt ze środkami chemicznymi (masa bitumiczna), hałasem produkcyjnym.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 108 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 3.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	ROBOTNIK DO PRAC CIĘŻKICH, WYKONUJACY ZADANIA ROBOTNIKA DROGOWEGO – MALARZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Teren miasta Sosnowiec
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wymuszona pozycja ciała, kontakt ze środkami chemicznymi (farby, rozcieńczalniki) hałasem drogowo - maszynowym.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 45 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 2.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	OPIEKUN ZWIERZĄT - SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Praca na terenie schroniska i w terenie
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, kontakt z czynnikami biologicznymi, w tym badanie w kierunku infekcji pasożytniczej (zoonozy). Szczepienia: odkleszczowe zapalenie mózgu.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 79 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 3


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	OPIEKUN ZWIERZĄT - DZIAŁ BOTANICZNO – ZOOLOGICZNY. EGZOTARIUM

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Praca na terenie Egzotarium
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, kontakt z czynnikami biologicznymi,. Szczepienia: tężec.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 54 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 2.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	OPIEKUN ZWIERZĄT - DZIAŁ BOTANICZNO - ZOOLOGICZNY PARK

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Praca w terenie
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, kontakt z czynnikami biologicznymi, w tym badanie w kierunku infekcji pasożytniczej (zoonozy). Szczepienia: odkleszczowe zapalenie mózgu, tężec.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 91 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 3. Kategoria ryzyka zawodowego na stanowisku pracy opiekuna zwierząt w ZOO jest średnia, jest to kategoria a więc jest to ryzyko nieakceptowalne.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	OGRODNIK TERENÓW ZIELENI

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Praca w terenie
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, kontakt z czynnikami biologicznymi. Szczepienia odkleszczowe zapalenie mózgu, tężec.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 45 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 3.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	OGRODNIK TERENÓW ZIELENI, WYKONUJĄCY ZADANIA PILARZA, KOSIARZA

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Praca w terenie
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, kontakt z czynnikami biologicznymi. Szczepienia odkleszczowe zapalenie mózgu, tężec, hałas, wibracje, praca na wysokości powyzej 3m.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 45 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 3.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	OGRODNIK TERENÓW ZIELENI WYKONUJACY ZADANIA ARBORYSTY

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Praca w terenie
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Ukończone 18 lat

	TAK
	TAK
	Przed dopuszczeniem do pracy

	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polskimi Normami

	TAK
	TAK
	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem

	TAK
	Wysiłek fizyczny, kontakt z czynnikami biologicznymi. Szczepienia odkleszczowe zapalenie mózgu, tężec, praca na wysokości powyzej 3m.

	TAK
	Na podstawie tabeli R = 45 jest to wg tabeli 20 < R < 70 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 2.


	CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY
	ROBOTNIK WYKWALIFIKOWANY, ROBOTNIK DO PRAC CIĘŻKICH, PRACUJACY NA CMENTARZU KOMULANYM

	Lokalizacja stanowiska pracy
	Praca na terenie Cmentarza Komunalnego w Sosnowcu i w terenie
	TAK
	Dostosowana do charakteru pracy

	TAK
	W zależności od potrzeb

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
	Zgodnie z Polską Normą i ustawą Prawo budowlane

	TAK
	TAK
	TAK
	TAK
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	Wysiłek fizyczny, kontakt z czynnikami biologicznymi, psychologiczne. Szczepienia tężec, WZW B
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	Na podstawie tabeli R=45 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego= 3.
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	Na podstawie tabeli R = 87,5 jest to wg tabeli 70<R<200 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 3.
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	Zgodnie z zaleceniem lekarza i rozporządzeniem
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	Na podstawie tabeli R = 45 jest to wg tabeli 0<R<20 czyli sumaryczna kategoria ryzyka zawodowego = 1.
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