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Wstęp. 

Zapewnienie bezpiecznego wykonywania pracy w zakładach pracy jest w Polsce 

usankcjonowane prawnie. Zgodnie z artykułem nr 226 znowelizowanego Kodeksu pracy, 

pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które 

wiąŜe się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagroŜeniami w 

środowisku pracy. 

Ryzyko zawodowe zgodnie z § 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy jest 

to prawdopodobieństwo wystąpienia niepoŜądanych zdarzeń związanych z wykonywaną 

pracą, powodującą straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych 

skutków zdrowotnych w wyniku zagroŜeń zawodowych występujących w środowisku 

pracy lub sposobu wykonywania pracy. 

Przeprowadzona ocena ryzyka stanowi podstawę do zastosowania przez pracodawcę 

organizacji pracy i stworzenia stanowisk pracy zabezpieczających pracowników przed 

zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych dla 

zdrowia. Ocena ryzyka jest takŜe podstawą do identyfikacji i likwidacji przez pracodawcę 

zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników, poprzez zastosowanie odpowiednich technologii, 

urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagroŜeń. W przypadkach                        

w których ograniczenie ryzyka tą drogą jest niemoŜliwe pracodawca ma obowiązek 

zastosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej, a w ostateczności - środki ochrony 

indywidualnej (§ 39, ust.2 i 3 rozp.). 
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Procedura oceny ryzyka. 

Ocena ryzyka zawodowego w szkole została przeprowadzona w oparciu o wymagania 

polskiej normy PN-N-18002. 

Przebieg oceny ryzyka składa się z powiązanych ze sobą etapów. Według Polskiej 

Normy PN-N-18002 ocena ryzyka zawodowego składa się z następujących działań: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 1. 
Nazwa i opis stanowiska; wymogi dla pomieszczenia i danego 

stanowiska pracy wynikające z przepisów, rodzaj wykonywanej pracy. 
 

Część 2. 

Identyfikacja zagroŜeń dla danego stanowiska. 

 

Cześć 3. 

Oszacowanie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska. 

 

Cześć 4. 

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego. 

 

Część 5. 
Wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonej oceny. 

(Opracowanie działań korygujących lub zapobiegawczych) 
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Pierwszym etapem w analizie ryzyka jest zebranie informacji dotyczących: 

− charakterystyki stanowiska pracy (lokalizacja, realizowane zadania), 

− charakterystyki osób pracujących na stanowisku ze szczególnym uwzględnieniem 

kobiet w ciąŜy, młodocianych, osób niepełnosprawnych, 

− stosowanych technologii i uŜywanych materiałów, 

− wykonywanych czynności oraz czasu ich wykonywania, 

− źródeł zidentyfikowanych zagroŜeń, 

− moŜliwych skutków zagroŜeń, 

− stosowania środków ochronnych, 

− występowania chorób zawodowych, wypadków, itp. na analizowanym stanowisku. 

 

Następnym etapem jest identyfikacja zagroŜeń, która powinna obejmować: 

− określenie czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących na stanowisku 

pracy i ustalenie w jaki sposób mogą one oddziaływać na pracownika, 

− określenie wartości czynników szkodliwych i niebezpiecznych, 

− ustalenie czasu lub częstotliwości ekspozycji pracownika na zagroŜenie, 

− określenie liczby osób naraŜonych. 

Aby określić zagroŜenie związane z występowaniem czynników szkodliwych naleŜy ustalić 

listę tych czynników i zebrać niezbędne dane o ich właściwościach. 

Równolegle z identyfikacją zagroŜeń powinna być prowadzona wstępna ocena ich 

potencjalnych skutków. Przy prowadzeniu oceny naleŜy skoncentrować się na 

najistotniejszych zagroŜeniach mogących być przyczyną powaŜnych urazów lub chorób 

zawodowych. 

Trzecim etapem w procesie analizy ryzyka jest oszacowanie ryzyka. Obejmuje ono 

przyporządkowanie miar poszczególnym elementom ryzyka - prawdopodobieństwu urazu i 

cięŜkości urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia (skutków). 

Wyniki oszacowania ryzyka moŜna przedstawiać w róŜny sposób. Zaleca się jednak 

takie skale, których stosowanie nie wymaga szerokiej wiedzy eksperckiej. 
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W normie PN-N-18002 przedstawiona jest trójstopniowa skala szacowania ryzyka. 

 

Tabela nr l (źródło: PN-N-18002) 

 

 CIĘśKOŚĆ NASTĘPSTW 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO 

ZDARZENIA 
mała średnia duŜa 

Mało prawdopodobne 
małe małe średnie 

Prawdopodobne 
małe średnie duŜe 

Wysoce prawdopodobne 
średnie duŜe duŜe 

 

1.    CięŜkość następstw 

� Mała: „urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w 

pracy.  Są to czasowe pogorszenia stanu zdrowia, takie jak niewielkie stłuczenia, 

zranienia, podraŜnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy, itp.”. 

� Średnia: „urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale długotrwałe lub 

nawracające okresowo dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji. Są to 

np. zranienia, oparzenia II-stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, 

nieskomplikowane złamania, zespoły przeciąŜeniowe układu mięśniowo-

szkieletowego (np. zapalenie ścięgna)”. 

� DuŜa: „urazy i choroby, które powodują cięŜkie i stałe dolegliwości lub śmierć. Są to 

np. oparzenia III stopnia, oparzenia II stopnia duŜej powierzchni ciała,  amputacje, 

skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne 

uszkodzenia narządów wewnętrznych  i  układu nerwowego  w wyniku naraŜenia na 

czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma, 

itp.”. 

2.    Prawdopodobieństwo urazu 

� Mało prawdopodobne: zalicza się te następstwa zagroŜeń, które nie powinny nastąpić 

podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 
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� Prawdopodobne: mogą wystąpić nie więcej niŜ kilkakrotnie w ciągu okresu 

aktywności zawodowej pracownika. 

� Wysoce prawdopodobne: mogą wystąpić wielokrotnie podczas aktywności 

zawodowej pracownika. 

Dla takich wartości jak hałas, zapylenie czy oświetlenie, będących wartościami 

mierzalnymi, do oszacowania ryzyka moŜna zastosować poniŜszą tabelę.  

 

Tabela nr 2 (źródło: PN-N-18002) 

Wartość wielkości charakteryzującej naraŜenie 

(P) 
Oszacowanie ryzyka zawodowego 

P>Pmax DUśE 

Pmax>P>0,5Pmax ŚREDNIE 

P<0,5Pmax MAŁE 
 

Pmax - wartość dopuszczalna wielkości charakteryzującej naraŜenie (NDS - najwyŜszego 

dopuszczalnego stęŜenia lub NDN - najwyŜszego dopuszczalnego natęŜenia). 

Po oszacowaniu ryzyka wyznaczamy jego dopuszczalność. Znając wartość ryzyka 

(duŜe, średnie, małe) moŜemy stwierdzić czy jest ono dopuszczalne czy niedopuszczalne i na 

podstawie tego określić niezbędne działania dotyczące organizacji stanowiska pracy. MoŜemy 

to zrobić przy pomocy tabeli nr 3.  
 

Tabela nr 3 (źródło: PN-N-18002) 

OSZACOWANIE 
RYZYKA 

ZAWODOWEGO 

DOPUSZCZALNOŚĆ 
RYZYKA 

ZAWODOWEGO 
NIEZBĘDNE DZIAŁANIA 

DuŜe Niedopuszczalne 

JeŜeli ryzyko zawodowe związane jest z pracą juŜ 
wykonywaną, działania w celu jego zmniejszenia 
naleŜy podjąć natychmiast. Planowana praca nie 
moŜe być rozpoczęta do czasu zmniejszenia 
ryzyka zawodowego do poziomu 
dopuszczalnego. 

Średnie Dopuszczalne 
Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, 
których celem jest zmniejszenie ryzyka 
zawodowego. 
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Ostatnim etapem, który jest pochodną procesu oceny ryzyka, są działania korygujące, 

które mają na celu zredukować ryzyko do poziomu dopuszczalnego. Działań korygujących 

dokonuje się poprzez: 

− upewnienie się o istniejącym zagroŜeniu i jego wielkości w wyniku sprawdzenia stanu 

technicznego wyposaŜenia przed jego uŜyciem, dokładną ocenę warunków w miejscu 

wykonywania zadań, dokonanie pomiarów ochronnych, 

− wyeliminowanie niepełnowartościowego materiału, 

− zastosowanie   zabezpieczeń,   osłon   stających   się   przegrodą   pomiędzy   źródłem 

zagroŜenia a organizmem człowieka, 

− zastosowanie  niezbędnych środków ochrony indywidualnej  przez poszczególnych 

pracowników, 

− opracowanie szczegółowych procedur bezpiecznego wykonywania poszczególnych 

czynności pomimo zagroŜenia, 

− zapewnienie pracownikom specjalnej wiedzy, umiejętności oraz sprzętu 

pozwalającego na bezpieczne wykonanie czynności. 

 

Przy redukcji ryzyka naleŜy kierować się zasadą, aby w pierwszej kolejności 

eliminować zagroŜenie, mogące powodować najcięŜsze skutki. Następnie redukujemy 

prawdopodobieństwo wystąpienia urazu lub pogorszenia stanu zdrowia. Po wprowadzeniu 

zmian korygujących naleŜy dokonać ponownej analizy i oceny ryzyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy 7ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy 7



 

 

DOKUMENTACJA 
OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 

NA STANOWISKU 

 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY SZKOŁY

                                                          SEKRETARKA

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy 8ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy 8



Opis stanowiska pracy. 

Stanowiska pracy znajdują się w wydzielonych pomieszczeniach administracyjno - 

biurowych Zespołu Szkół w Koprzywnicy.  Pomieszczenia pracy ośweitlane są światłem 

dziennym i elektrycznym. W pomieszczeniach znajdują się otwory okienne otwierane z 

poziomu podłogi, zapewniające wentylację naturalną. Stanowiska zostały urządzone 

odpowiednio do rodzaju wykonywanych czynności oraz do cech antropometrycznych 

pracownika. Miejsce pracy pracownika administracyjno - biurowego wyposaŜono w 

komputer wraz z monitorem ekranowym. Pracownik podczas pracy ma zapewnioną 

dostateczną przestrzeń, umoŜliwiającą umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych 

ręcznie w zasięgu kończyn górnych. Pracownik administracyjno - biurowy pracuje w 

systemie jednozmianowym a głównymi obowiązkami pracownika jest prowadzenie 

dokumentacji według odrębnego zakresu obowiązków. 

Identyfikacja zagroŜeń na stanowisku administracyjno - biurowym

Przy szacowaniu ryzyka zawodowego na stanowisku pracy uwzględniono następujące 

czynniki:  

Czynniki szkodliwe dla zdrowia: 

1. oświetlenie, 

2. mikroklimat. 
 

Czynniki niebezpieczne (prowadzące do urazów i wypadków przy pracy): 

1.   zagroŜenia elementami ruchomymi i luźnymi, 

2.    zagroŜenia elementami ostrymi i wystającymi, 

3.   zagroŜenia związane z przemieszczaniem się ludzi, 

4.   zagroŜenie poraŜeniem prądem elektrycznym. 

5.   zagroŜenie poparzeniem. 
 

Czynniki uciąŜliwe: 

1.   hałas, 

2.   wymuszona pozycja ciała, 

3.   migotanie obrazu na ekranie, 

4.   brak ostrości i rozmycie kolorów. 

5.   nie ergonomiczne stanowisko pracy (pulpit, siedzisko), 

6.    stres psychologiczny. 
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Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku administracyjno - biurowym   na podstawie 

listy wymagań ogólnych. 

Stanowisko: 
pracownik 
administracyjno -
biurowy 

Liczba stanowisk pracy  
w zakładzie: Ilość zmian roboczych: 1 

Wymagania ogólne 

InstruktaŜ ogólny Przed dopuszczeniem do pracy TAK 

InstruktaŜ 
stanowiskowy Przed dopuszczeniem do pracy TAK 

Szkolenia z zakresu 
bhp 
 
 
 

Szkolenie okresowe 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy TAK 

Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy TAK 
Profilaktyczne 
badania lekarskie 
 
 Okresowe Wg zaleceń lekarza sprawującego 

opiekę TAK 

Wysokość Minimum 2,5 m TAK 

Podłoga Równa, nieśliska, niepyląca i bez 
progów między pomieszczeniami TAK 

Oświetlenie naturalne Boczne 1 m2 okna na 8 m2 podłogi TAK 

Oświetlenie sztuczne Wymagane natęŜenie oświetlenia TAK 

Wentylacja Naturalna TAK 

Pomieszczenie  
pracy 
 
 
 
 
 
 

Temperatura Nie niŜsza niŜ 1 8° C TAK 

Kubatura 
Minimum 1 3 m2 wolnej objętości 
pomieszczenia nie zajętej przez 
urządzenia na 1 pracownika 

TAK 

Powierzchnia 
Minimum 2 m2 wolnej powierzchni 
podłogi nie zajętej przez urządzenia 
na 1 pracownika 

TAK 

Szerokość przejść między 
urządzeniami i szafami Minimum 0,75 m dla 1 pracownika, TAK 

Przekroczenie NDS na stanowisku 
pracy NIE 

Stanowisko pracy 

Pomiary czynników 
szkodliwych Przekroczenie NDN na 

stanowisku pracy NIE 
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Szacowanie ryzyka związanego z naraŜeniem na hałas. 

Hałas w pomieszczeniu z komputerem moŜe stanowić jeden z uciąŜliwych czynników 

środowiska pracy. MoŜe on wpływać na układ nerwowy człowieka, działać jako stresor 

przyczyniający się do rozwoju róŜnego typu chorób (np. choroby ciśnieniowej, choroby 

wrzodowej, nerwic), powodować rozproszenie uwagi, utrudniać pracę i zmniejszać jej 

wydajność. 

Źródła hałasu w pomieszczeniach biurowych wyposaŜonych w typowe urządzenia biurowe, 

moŜna podzielić na dwie grupy: 

− hałas pochodzący od komputera (głównie od drukarki i wentylatora) oraz urządzeń 

sieci komputerowej (serwerów), 

− hałas pochodzący od źródeł zewnętrznych np. środków techniki biurowej (maszyn do 

pisania, kserokopiarek, telefonów), urządzeń stanowiących wyposaŜenie techniczne 

budynku (systemy wentylacyjne  i klimatyzacyjne) oraz źródeł usytuowanych na 

zewnątrz budynku (głównie ruchu ulicznego i sąsiednich hałaśliwych obiektów). 

W pomieszczeniu, gdzie znajduje się stanowisko pracy administracyjno - biurowe wartość 

poziomu hałasu, zgodnie z normą PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w 

środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów nie przekracza 55 dB. 

Źródłami hałasu w rozpatrywanym przypadku jest wentylator komputera i telefon, które 

jednak nie stwarzają zagroŜenia. Oceniane stanowiska zostały wyposaŜone w drukarki. Na 

stanowisku pracy nie słyszalny jest teŜ hałas pochodzący od źródeł usytuowanych na 

zewnątrz budynku (ulica). 

 

Ryzyko zawodowe związane z hałasem w takim przypadku zostało uznane za małe 

(pomijalne). 

 

Szacowanie ryzyka związanego z mikroklimatem. 

Warunki klimatyczne panujące na stanowisku pracy mają bezpośredni wpływ na dobre 

samopoczucie oraz wydajność pracowników. Pomieszczenie, w którym znajduje się 

stanowisko pracy spełnia wymagania komfortu cieplnego. Temperatura powietrza mieści się 

w zakresie 20 ÷ 26 °C zaleŜnie od pory roku. Pomieszczenie, posiada okna zapewniające 

wentylacje naturalną. Urządzenia szczególnie pogarszające stan mikroklimatu pomieszczenia 

pracy takie jak kserokopiarkę umieszczono w odrębnym pomieszczeniu. Ryzyko związane z 

mikroklimatem naleŜy uznać w takim przypadku za małe (pomijalne). 
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Tętnienie światła 

W trakcie prowadzonych pomiarów nie stwierdzono faktu występowania migotania 

(tętnienia) światła. Ryzyko związane z tętnieniem na ocenianym stanowisku uznane zostało 

w takim przypadku za małe (pomijalne). 

 

Oddawanie barw 

Wymagana dokładność oddawania barw w warunkach oświetlenia elektrycznego 

uzaleŜniona jest od rodzaju wykonywanych prac na określonym stanowisku. Obserwacja 

pracy pracownika podczas prac administracyjno - biurowych wykluczyła trudności z 

wystarczająco dokładnym rozróŜnieniem barw. W tej sytuacji przyjęto, Ŝe ryzyko związane z 

oddawaniem barw jest małe (pomijalne). 
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Szacowanie ryzyka zawodowego związanego z czynnikami niebezpiecznymi i uciąŜliwymi. 

Lp. Zdarzenie Przyczyna zagroŜenia Skutki 
zdarzenia 

Prawdopo-
dobieństwo Skutki Ryzyko 

oszacowane 
1. Kontakt 

pracownika 
z elementami 
będącymi lub 
mogącymi 
znaleźć się pod 
napięciem 

− niewłaściwa izolacja 
i połączenie przewodów, 

− brak ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim 
i pośrednim, 

− nieprawidłowe  
wyłączniki, 

poparzenie, 
migotanie 
komór serca. 
śmierć 

mało 
prawdopodobne średnie małe 

(pomijalne) 

2. Kontakt 
pracownika z 
ostrymi 
elementami 

− nieuwaga,  
− nieostroŜność, 

zadrapanie, 
skaleczenie 

mało 
prawdopodobne małe małe 

(pomijalne) 

3. Upadek 
w wyniku 
potknięcia, 
poślizgnięcia w 
miejscu 
wykonywania 
pracy 

− zła organizacja pracy, 
− nieporządek panujący na 

stanowisku pracy,  
− pośpiech, 

skaleczenia, 
zadrapania, 
stłuczenia, 
złamania lub 
zwichnięcia 
kończyn 

mało 
prawdopodobne małe małe 

(pomijalne) 

4. 
Obsługa 
komputera 

− pola elektryczne 
i magnetyczne 

− występujące w 
przestrzeni wokół 
monitora 

 
mało 

prawdopodobne małe małe 
(pomijalne) 

5. 
Wymuszona 
pozycja ciała 

− długie siedzenie bez 
moŜliwości zmiany 
pozycji. 

urazy 
kręgosłupa 

mało 
prawdopodobne małe małe 

(pomijalne) 

6. 

Stres 
psychospołeczn
y 

− narzucone tempo pracy 

osłabienie 
psychiczne 
przemęczenie 
fizyczne 
konflikty, złe 
samopoczucie 
pracownika 

mało 
prawdopodobne małe małe 

(pomijalne) 

7. 
Długoletnia 
praca biurowa 
połączona 
z obsługą 
komputera 

− za wysoki stół, 
− nieprawidłowa pozycja 

(garbienie się) na skutek 
złej widoczności 
szczegółów na ekranie. 

− nieprawidłowo 
wyregulowane siedzisko 

bóle szyi, 
karku i barków 

mało 
prawdopodobne małe małe 

(pomijalne) 
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8. Długoletnia 
praca biurowa 
połączona z 
obsługą 
komputera 

− nieodpowiednio 
wyprofilowane 
krawędzie siedziska 

cierpnięcie 
nóg 

mało 
prawdopodobne małe małe 

(pomijalne) 

9. 

Długoletnia 
praca biurowa 
połączona 
z obsługą 
komputera 

− klawiatura za blisko 
uŜytkownika, 

− brak podparcia 
nadgarstka,  

− klawiatura za wysoko, 
− podłokietniki o 

nieodpowiednim 
kształcie 

bóle 
nadgarstka i 
przedramion 

mało 
prawdopodobne małe 

małe 
(pomijalne) 

10. 

Długoletnia 
praca biurowa 
połączona 
z obsługą 
komputera 

− zbyt mały kontrast na 
− monitorze, 
− monitor na tle okna, 
− ładunki elektrostatyczne 

powodujące szybkie 
osadzanie się kurzu, 

− zbyt jaskrawe kolory 
− obrazu (znak-tło) na 
− ekranie monitora 

bóle oczu, 
łzawienie 

prawdopodobne małe małe 
(pomijalne) 

11. Długoletnia 
praca biurowa 
połączona z 
obsługą 
komputera 

− przemęczenie wzroku bóle głowy prawdopodobne małe 
małe 

(pomijalne) 

12. 
Długoletnia 
praca biurowa 
połączona z 
obsługą 
komputera 

− wpływ ładunków 
elektrostatycznych 
gromadzących się na 
monitorze,  

− zbyt mała wilgotność 
− w pomieszczeniu 

podraŜnienie 
błony 
śluzowej, 
zmiany 
skórne, 
alergie 

mało 
prawdopodobne małe małe 

(pomijalne) 
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DOKUMENTACJA 
OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 

NA STANOWISKU 
PEDAGOG, NAUCZYCIEL, W TYM:       

 Religii, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, geografii,

                                                       biologii, biologii, historii, plastyki, muzyki, fizyki, chemii, wychowania fizycznego, techniki
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Charakterystyka stanowiska pracy 

Nauczyciel prowadzi zajęcia lekcyjne z uczniami. Odbywają się one w formie wykładu, 

pokazu z uwzględnieniem pomocy dydaktycznych. Do obowiązków nauczyciela naleŜy 

równieŜ prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanym zawodem. 

Problem tkwi w słabym rozpoznaniu ilościowym elementów składowych. Głównie 

przyczyniają się do tego uczniowie, będący pod opieką pracowników pedagogicznych, którzy 

są nieprzewidywalni i pozostają na najniŜszym poziomie ufności. 

Lokalizacja stanowiska pracy: 

Pomieszczenia (sale i pracownie) lekcyjne w budynku szkoły oraz sala gimnastyczna i boisko 

szkolne (w przypadku nauczyciela wychowania fizycznego). 

Zakres wykonywanych prac 

Nauka uczniów przy podziale na kierunki i przedmioty. W pracy wykorzystywane są pomoce 

dydaktyczne. Organizowanie wycieczek tematycznych poza teren szkoły oraz wycieczek 

krajoznawczych. Organizacja występów i zajęć artystycznych. 

System organizacji pracy: 

Praca w systemie jednozmianowym w ilościach godzin przewidzianych planem lekcji. 

Czynniki niebezpieczne: 

� zagroŜenia elementami ostrymi, krawędziami, 
� zagroŜenia związane ze złym stanem technicznym instalacji elektrycznej, w tym 

oświetleniowej i energetycznej (poraŜenie prądem elektrycznym), 
� zagroŜenie związane z przemieszczaniem się ludzi. 
� zagroŜenie poŜarem. 

Czynniki fizyczne: 

� oświetlenie, hałas, mikroklimat 

Czynniki chemiczne: 

� nie występują. 

Czynniki biologiczne: 

� nie występują 

Czynniki uciąŜliwe: 

� niedostateczna wymiana powietrza w pomieszczeniu, 
� nieergonomiczne stanowiska pracy, 
� obciąŜenie statyczne i dynamiczne ciała. 
� obciąŜenie psychiczne 
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Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciela na podstawie listy wymagań 

ogólnych. 

Stanowisko: nauczyciel 
Liczba osób zatrudnionych na tym stanowisku: 

Wymagania ogólne 

InstruktaŜ ogólny Przed dopuszczeniem do pracy TAK 

InstruktaŜ stanowiskowy Przed dopuszczeniem do pracy TAK 
Szkolenia z zakresu 

bhp 

Szkolenie okresowe 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy TAK 

Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy TAK 
Profilaktyczne 

badania lekarskie Okresowe 
Wg zaleceń lekarza sprawującego 

opiekę 
TAK 

Wysokość Minimum 2,2 m TAK 

Podłoga Równa , nieśliska, niepyląca TAK 

Oświetlenie naturalne Boczne TAK 

Oświetlenie sztuczne Wymagane natęŜenie oświetlenia TAK 

Wentylacja Naturalna TAK 

Pomieszczenie pracy 

Temperatura Nie niŜsza niŜ 16° C TAK 

Kubatura 

Minimum 13 mj wolnej objętości 

pomieszczenia nie zajętej na 1 

pracownika 

TAK 

Powierzchnia 
Minimum 2 m2 wolnej powierzchni 

podłogi nie zajętej na 1 pracownika 
TAK 

Szerokość przejść Minimum 0.75 m dla 1 pracownika, TAK 

Przekroczenie NDS na stanowisku 

pracy 
NIE 

Stanowisko pracy 

Pomiary czynników 

szkodliwych 

 

 
Przekroczenie NDN na stanowisku 

pracy 
NIE 

Organizacja pracy Instrukcja stanowiskowa  TAK 
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Karta informacji o zagroŜeniach na stanowisku nauczyciela. 
ZagroŜenie Źródło zagroŜenia 

(przyczyna) 
MoŜliwe skutki 

zagroŜenia 
Środki ochrony przed 

zagroŜeniami 
ObciąŜenie  
fizyczne  
narządu mowy 
 

1. Brak umiejętności 
operowania głosem jako 
narzędziem pracy 

2. PrzeciąŜenie strun 
głosowych 

3. Wysuszenie błon 
śluzowych. 

4. PodraŜnienie górnych 
dróg oddechowych 
kurzem i pyłem 
kredowym 

Choroba zawodowa: 
1. przewlekłe choroby 
związane z nadmiernym 
wysiłkiem głosowym 
(guzki śpiewacze, 
niedowład strun 
głosowych, zmiany 
przerostowe) 
2. choroby para 
zawodowe 

− profilaktyczne badania 
lekarskie 

− nie przekrzykiwanie uczniów 
− częste picie letniej wody 

mineralnej, herbaty ziołowej 
− stosowanie aktywizujących 

metod nauczania 
− wycieranie tablicy kredowej na 

mokro 
− utrzymywanie miejsc 
− gromadzenia się kurzu w 

czystości 
− unikanie mówienia w przeciągu 
− stosowanie urządzeń 

nagłaśniających 

PrzeciąŜenie  
percepcyjne 
wzroku i słuchu 
 

Niewłaściwe oświetlenie 
pomieszczeń do nauki 
wzmoŜona koncentracja 
uwagi (oczy i uszy dookoła 
głowy) 
hałas czyniony przez 
uczniów 
 

1. pogorszenie ostrości 
widzenia lub słuchu 
2. rozdraŜnienie 
psychiczne 
3. ból głowy 

− lekarskie badania wstępne, 
okresowe i kontrolne 

− badanie środowiska pracy 
(oświetlenie, hałas) 

− w przypadku nasłonecznienia 
stosowanie Ŝaluzji 

− relaksacja wzroku (wycieczki 
do parku, rośliny pokojowe) 

− pastelowe kolory pomieszczeń 
− matowe meble 
− unikanie przeszklonych gablot 

 
Upadek na tym 
samym 
poziomie 

Śliskie podłogi, nierówne 
powierzchnie, bałagan, 
potrącenie przez ucznia. 

Stłuczenia, zwichnięcia, 
złamania kości. 

Odpowiednie obuwie, czyste i 
nieśliskie powierzchnie, porządek, 
uwaga 

Upadek ze 
schodów 
 

Śliskie schody, potrącenie 
przez ucznia 
 

Stłuczenia, zwichnięcia, 
złamania kości, 
wstrząśnienie mózgu 

Odpowiednie obuwie, czyste i 
nieśliskie powierzchnie, porządek, 
uwaga 

ObciąŜenie 
nerwowo -
psychiczne 
 

− odpowiedzialność za 
zdrowie i Ŝycie uczniów 

− niebezpieczne postawy 
uczniów 

− konflikty w relacjach z 
rodzicami, uczniami i 
przełoŜonymi 

− zbyt liczne grupy 
 

− depresja, nerwice, 
stres, wypalenie 
psychiczne 

Towarzyszy temu 
wyczerpanie 
emocjonalne 
przybierające postać 
znuŜenia, zniechęcenia, 
wrogości do innych, 
brak jakiejkolwiek 
satysfakcji z 
wykonywanej pracy. 
Na poziomie zachowań 
przejawia się 
bezsennością, paleniem 
tytoniu, piciem kawy, 
nadmiernym bądź 
brakiem apetytu, 
skłonnością do 
popełniania błędów 

− ćwiczenia relaksacyjne 
− urlopy dla poratowania zdrowia 
− sanatoria  
− warsztaty terapeutyczne 
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ZagroŜenia 
biologiczne 
 

− kontakt z uczniami 
chorymi na choroby 
wirusowe, bakteryjne i 
grzybiczne 

 

Stałe naraŜenia na 
choroby w tym:  
− wirus zapalenia 

wątroby typu B (HDV)  
− wirus ospy i półpaśca  
− wirus grypy  
− wirus zapalenia 

przyuszni  
− wirus róŜyczki  
− pałeczka czerwonki 
− gronkowiec złocisty  
− paciorkowiec 

ropotwórczy  
 

− szczepienia ochronne 
− utrzymanie naleŜytego stanu 

sanitarno -higienicznego szkoły  
− profilaktyczna opieka lekarska 
 

ZagroŜenia 
chemiczne 
 

− toksyczne farby i lakiery 
(bez atestu) stosowane 
do odnawiania 
pomieszczeń  

− kredki i farby do 
malowania (bez atestu)  

− mocne detergenty i 
roztwory do sprzątania i 
dezynfekcji  

− tlenek węgla (aneks 
kuchenny)  
 

− zatrucie ostre i 
przewlekłe  

− podraŜnienia  
− uczulenia 
 

− ocena naraŜenia zawodowego 
(NDS) 

− badania profilaktyczne 
− karty charakterystyki 

chemicznej substancji 
(instrukcja postępowania) 

 

ObciąŜenie 
statyczne 
układu 
mięśniowo -
szkieletowego 
 

− korzystanie ze zbyt 
małych 

− mebli przeznaczonych 
dla uczniów 

− regularne siedzenie w 
skrzywionej lub 
pochylonej pozycji przez 
dłuŜszy czas 

 

− dyskomfort  
− ból pleców  
− choroby kręgosłupa 
 

− przerwy w pracy  
− ćwiczenia korygujące  
− stosowanie mebli 

dostosowanych zarówno do 
potrzeb uczniów jak i personelu 
szkoły 
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Karta informacji o zagroŜeniach na stanowisku nauczyciela. 
 

ZagroŜenie CięŜkość 
następstw Prawdopodobieństwo Ryzyko 

ObciąŜenie fizyczne narządu 

mowy 
Średnia Prawdopodobne 

Średnie 

(akceptowalne) 

PrzeciąŜenie percepcyjne 

wzroku i słuchu 
Średnia Prawdopodobne 

Średnie 

(akceptowalne) 

Upadek na rym samym 

poziomie 
Średnia Prawdopodobne 

Średnie 

(akceptowalne) 

Upadek ze schodów Średnia Prawdopodobne 
Średnie 

(akceptowalne) 

ObciąŜenie nerwowo -

psychiczne 
Średnia Prawdopodobne 

Średnie 

(akceptowalne) 

ZagroŜenia biologiczne Mała Prawdopodobne Małe (pomijalne) 

ZagroŜenia chemiczne Mała Prawdopodobne Małe (pomijalne) 

ObciąŜenie statyczne układu 

mięśniowo - szkieletowego 
Średnia Prawdopodobne 

Średnie 

(akceptowalne) 

Kontakt z gorącymi 

powierzchniami, mediami 
Średnia Prawdopodobne 

Średnie 

(akceptowalne) 

Dodatkowe zagroŜenia na stanowisku nauczyciela w-f: 

ObciąŜenie i przeciąŜenie 

fizyczne 
Średnia Prawdopodobne 

Średnie 

(akceptowalne) 

Regały Mała Prawdopodobne Małe (pomijalne) 
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Charakterystyka stanowiska prac 

Nauczyciel prowadzi zajęcia lekcyjne z uczniami. Odbywają się one w formie wykładu. 

pokazu z uwzględnieniem pomocy dydaktycznych. Do obowiązków nauczyciela naleŜy 

równieŜ prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanym zawodem. 
 

Lokalizacja stanowiska pracy: 

Pomieszczenia (sala komputerowa) w budynku szkoły. 
 

Zakres wykonywanych prac 

Nauka uczniów przy podziale na kierunki i przedmioty. W pracy wykorzystywane są pomoce 

dydaktyczne. 
 

System organizacji pracy: 

Praca w systemie jednozmianowym w ilościach godzin przewidzianych planem lekcji. 
 

Czynniki niebezpieczne: 

� zagroŜenia elementami ostrymi, krawędziami, 

� zagroŜenia związane ze złym stanem technicznym instalacji elektrycznej, w tym 

oświetleniowej i energetycznej (poraŜenie prądem elektrycznym), 

� zagroŜenie związane z przemieszczaniem się ludzi. 

� zagroŜenie poŜarem. 

Czynniki fizyczne: 

� oświetlenie, hałas, mikroklimat 

Czynniki chemiczne: 

� nie występują. 

Czynniki biologiczne: 

� nie występują 

Czynniki uciąŜliwe: 

� niedostateczna wymiana powietrza w pomieszczeniu, 

� promieniowanie elektromagnetyczne i elektryczność statyczna, 

� nieergonomiczne stanowiska pracy, 

� obciąŜenie statyczne i dynamiczne ciała, 

� obciąŜenie psychiczne 

 

ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy 22ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy 22



Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku nauczyciela informatyki na podstawie listy 

wymagań ogólnych. 

Stanowisko:  

nauczyciel informatyki  

Liczba osób zatrudnionych  

na tym stanowisku: 

Wymagania ogólne 

InstruktaŜ ogólny Przed dopuszczeniem do pracy TAK 

InstruktaŜ stanowiskowy Przed dopuszczeniem do pracy TAK 

Szkolenia z zakresu 
bhp 
 
 

Szkolenie okresowe 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy TAK 

Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy TAK Profilaktyczne 
badania lekarskie 
 Okresowe 

Wg zaleceń lekarza sprawującego 
opiekę TAK 

Wysokość Minimum 2,2 m TAK 

Podłoga Równa, nieśliska, niepyląca TAK 

Oświetlenie naturalne Boczne TAK 

Oświetlenie sztuczne Wymagane natęŜenie oświetlenia TAK 

Wentylacja Naturalna TAK 

Pomieszczenie pracy 
 
 
 
 
 
 

Temperatura Nie niŜsza niŜ 16° C TAK 

Kubatura 
Minimum 13 m3 wolnej objętości 
pomieszczenia nie zajętej na 1 
pracownika 

TAK 

Powierzchnia Minimum 2 m2 wolnej powierzchni 
podłogi nie zajętej na ł pracownika 

TAK 

Szerokość przejść Minimum 0,75 m dla 1 pracownika. TAK 

Przekroczenie NDS na stanowisku 
pracy 

NIE 

Stanowisko pracy 
 
 
 
 

Pomiary czynników 
szkodliwych 
 
 

Przekroczenie NDN na stanowisku 
pracy 

NIE 

Organizacja pracy Instrukcja stanowiskowa  TAK 
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Szacowanie ryzyka zawodowego związanego z czynnikami niebezpiecznymi i uciąŜliwymi. 

Lp. Zdarzenie Przyczyna zagroŜenia Skutki zdarzenia Prawdopo-
dobieństwo Skutki Ryzyko 

oszacowane 

1. 

Kontakt 
pracownika 
z elementami 
będącymi lub 
mogącymi 
znaleźć się pod 
napięciem 

− niewłaściwa izolacja 
i połączenie przewodów, 

− brak ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim 
i pośrednim, 

− nieprawidłowe 
wyłączniki, 

poparzenie, 
migotanie komór 
serca, śmierć 

mało 
prawdopodobne średnie 

małe 
(pomijalne) 

2 

Kontakt 
pracownika z 
ostrymi 
elementami 

− nieuwaga,  
− nieostroŜność, 

zadrapanie, 
skaleczenie 

mało 
prawdopodobne 

małe małe 
(pomijalne) 

3. 

Upadek 
w wyniku 
potknięcia, 
poślizgnięcia w 
miejscu 
wykonywania 
pracy 

− zła organizacja pracy,  
− nieporządek panujący na 

stanowisku pracy,  
− pośpiech, 

skaleczenia, 
zadrapania, 
stłuczenia, 
złamania lub 
zwichnięcia 
kończyn 

mało 
prawdopodobne 

małe małe 
(pomijalne) 

4. 
Obsługa 
komputera 

− pola elektryczne 
− i magnetyczne 

występujące w 
przestrzeni wokół 
monitora 

 
mało 

prawdopodobne małe małe 
(pomijalne) 

5. 
Wymuszona 
pozycja ciała 

− długie siedzenie bez 
− moŜliwości zmiany 

pozycji, 

urazy kręgosłupa  
 

mało 
prawdopodobne małe małe 

(pomijalne) 

6. 
Stres 
psychospołeczny − narzucone tempo pracy 

osłabienie 
psychiczne 
przemęczenie 
fizyczne 
konflikty, złe 
samopoczucie 
pracownika 

mało 
prawdopodobne małe małe 

(pomijalne) 

7. 

Długoletnia 
praca połączona 
z obsługą 
komputera 

− za wysoki stół 
− nieprawidłowa pozycja 
− (garbienie się) na skutek 
− złej widoczności 

szczegółów na ekranie, 
− nieprawidłowo 
− wyregulowane siedzisko 

Bóle szyi 
karku i barków 

mało 
prawdopodobne małe 

małe 
(pomijalne) 

8. 

Długoletnia 
praca połączona z 
obsługą 
komputera 

− nieodpowiednio 
wyprofilowane 
krawędzie siedziska 

cierpnięcie nóg 
mało 

prawdopodobne 
małe małe 

(pomijalne) 
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9. 

Długoletnia 
praca połączona 
z obsługą 
komputera 

− klawiatura za blisko 
uŜytkownika, 

− brak podparcia 
nadgarstka,  

− klawiatura za wysoko,  
− podłokietniki o 

nieodpowiednim 
− kształcie 

bóle nadgarstka  
i przedramion 

mało 
prawdopodobne małe małe 

(pomijalne) 

10. 

Długoletnia 
praca połączona 
z obsługą 
komputera 

− zbyt mały kontrast na 
monitorze, 

− monitor na tle okna, 
− ładunki 

elektrostatyczne 
powodujące szybkie 
osadzanie się kurzu, 

− zbyt jaskrawe kolory 
obrazu (znak-tło) na 
ekranie monitora 

bóle oczu, 
łzawienie 

prawdopodobne małe małe 
(pomijalne) 

11. 
Długoletnia 
praca połączona z 
obsługą komputera 

− przemęczenie wzroku bóle głowy prawdopodobne małe 
małe 

(pomijalne) 

12. 
Długoletnia praca 
połączona z 
obsługą komputera 

− wpływ ładunków 
elektrostatycznych 
gromadzących się na 
monitorze, 

− zbyt mała wilgotność 
− w pomieszczeniu 

podraŜnienie 
błony śluzowej, 
zmiany skórne, 
alergie 

mało 
prawdopodobne małe małe 

(pomijalne) 

13. 
ObciąŜenie 
fizyczne narządu 
mowy 

− brak umiejętności 
operowania głosem 
jako narzędziem pracy 

− przeciąŜenie strun 
głosowych 

− wysuszenie błon 
śluzowych. 

− podraŜnienie górnych 
dróg oddechowych 
kurzem i pyłem 
kredowym 

Choroba 
zawodowa: 
- przewlekłe 
choroby związane 
z nadmiernym 
wysiłkiem  
głosowym (guzki 
śpiewacze, 
niedowład strun 
głosowych, 
zmiany 
przerostowe) 
- choroby para 
zawodowe 

mało 
prawdopodobne średnie małe 

(pomijalne) 

14. 

PrzeciąŜenie 
percepcyjne 
wzroku i 
słuchu 

− niewłaściwe 
oświetlenie 

− pomieszczeń do nauki 
− wzmoŜona 

koncentracja uwagi 
(oczy i uszy dookoła 
głowy) 

− hałas czyniony przez 
uczniów 

- pogorszenie 
ostrości 
widzenia lub 
słuchu - 
rozdraŜnienie 
psychiczne 
- ból głowy 

mało 
prawdopodobne średnie 

małe 
(pomijalne) 
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Charakterystyka stanowiska pracy 

Miejscem pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku bibliotekarza jest biblioteka 

szkoły. Do obowiązków pracownika naleŜy prowadzenie prac z ewidencją ksiąŜek ł 

zbiorów, w zaleŜności od zapotrzebowania wydawanie lub przyjmowanie ksiąŜek, a co 

za tym idzie transport - przenoszenie. 

Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku bibliotekarza na podstawie listy wymagań 

ogólnych. 
 

Stanowisko: 

bibliotekarz 

Liczba stanowisk 

pracy w zakładzie: 

Ilość zmian roboczych: 1 

Wymagania ogólne 

InstruktaŜ ogólny Przed dopuszczeniem do pracy TAK 

InstruktaŜ 

stanowiskowy 
Przed dopuszczeniem do pracy TAK 

Szkolenie z zakresu 

bhp 

 

 

 Szkolenie okresowe 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy TAK 

Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy TAK Profilaktyczne 

badania lekarskie Okresowe Wg zaleceń lekarza sprawującego opiekę TAK 

Wysokość Minimum 2,5 m TAK 

Podłoga 
Równa, nieśliska, niepyląca i bez progów 

między pomieszczeniami 
TAK 

Oświetlenie naturalne Boczne 1 m2 okna na 8 m2 podłogi TAK 

Oświetlenie sztuczne Wymagane natęŜenie oświetlenia TAK 

Wentylacja Naturalna TAK 

Pomieszczenie pracy 

 

 

 

 

 

 

Temperatura Nie niŜsza niŜ 1 8° C TAK 

Stanowisko pracy 

 

 

Kubatura 

Minimum 1 3 m2 wolnej objętości 

pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia 

na 1 pracownika 

TAK 
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Powierzchnia 

Minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi 

nie zajętej przez urządzenia na 1 

pracownika 

TAK 

Szerokość przejść 

między urządzeniami i 

szafami 

Minimum 0.75 m dla 1 pracownika, TAK 

Przekroczenie NDS na stanowisku pracy NIE 

 

 

 

Pomiary czynników 

szkodliwych Przekroczenie NDN na stanowisku pracy NIE 

Karta informacji o zagroŜeniach na stanowisku bibliotekarza. 

ZagroŜenie Źródło zagroŜenia 
(przyczyna) 

MoŜliwe skutki 
zagroŜenia 

Środki ochrony przed 
zagroŜeniami 

Upadek na tym 
samym poziomie 
(potknięcie się, 
poślizgnięcie itp.) 

Nierówne, śliskie podłogi 

Potłuczenia, 
zwichnięcia, 
złamania, 
wstrząśnienie 
mózgu. 

Utrzymanie porządku, nieśliskie 
podłogi, odpowiednie obuwie. 

Upadek na niŜszy 
poziom (upadek z 
wysokości) 

Praca z wykorzystaniem 
drabin 

Złamania, 
wstrząśnienie 
mózgu, śmierć 

Drabiny w dobrym stanie 
technicznym, przestrzeganie 
instrukcji, równe podłogi. 

Uderzenie 
przygniecenie 

Uderzenie przez drabiny, 
spadające ksiąŜki, 

Potłuczenia, 
złamania, 
zmiaŜdŜenia palców 
dłoni i nóg. 

Dobry stan techniczny urządzeń, 
równe podłogi, przestrzeganie 
instrukcji, wzmoŜona uwaga. 

Uderzenie 
pracownika o 
nieruchome czynniki 
materialne. 

WyposaŜenie biblioteki, 
ograniczona przestrzeń 

Potłuczenia, guzy, 
siniaki 

Ustawianie regałów zgodnie z 
przepisami. 

PoŜar 
DuŜe ilości papieru, 
zwarcie w instalacji 
elektrycznej 

Poparzenie 
termiczne, śmierć. 

Przestrzeganie przepisów oraz 
sprawne urządzenia ppoŜ. 

PoraŜenie prądem 
elektrycznym do               
1 kV 

Urządzenia zasilane 
prądem elektrycznym PoraŜenie, śmierć 

Przestrzeganie przepisów, 
ochrona przeciwporaŜeniowa, 
pomiary instalacji. 

Skaleczenia 
Zszywki i spinacze 
pozostawione w 
ksiąŜkach, kartach 

Drobne skaleczenia WzmoŜona uwaga. 

PrzeciąŜenie układu 
ruchu 

Wyjmowanie, wkładanie 
na miejsce i przenoszenie 
ksiąŜek, wchodzenie na 
drabiny. 

Choroby układu 
ruchu, bóle 
kręgosłupa, barków i 
nadgarstków. 

Przestrzeganie przepisów i 
norm, urządzenia wspomagające 
transport, szkolenia, 
ograniczenia ekspozycji. 
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Mikroorganizmy oraz 
wytwarzane przez nie 
produkty 

Kurz, bakterie i grzyby 
pozostające w papierowej 
dokumentacji 

Alergia, 
podraŜnienie i 
choroby górnych 
dróg oddechowych, 
choroby skóry 

Środki ochrony indywidualnej, 
klimatyzacja (wentylacja 
mechaniczna, nawiewno -
wywiewna) 

Zapylenie Pył, kurz z ksiąŜek 

PodraŜnienie 
górnych dróg 
oddechowych, 
choroby układu 
oddechowego 

Środki ochrony indywidualnej, 
klimatyzacja (wentylacja 
mechaniczna, nawiewno -
wywiewna), odkurzanie 

Regały Uderzenie, uszkodzenie, 
skaleczenie 

MoŜliwość 
przewrócenia regału, 
przygniecenie 
pracownika. Upadek 
składowanego 
materiału, 
przygniecenie, 
uderzenie 

CięŜar składowanego materiału 
dostosowany do wytrzymałości 
regału Regał zabezpieczony 
przed przewróceniem Stabilne 
układanie przedmiotów, z 
uwzględnieniem połoŜenia ich 
środka cięŜkości, zapobiegające 
ich wywróceniu lub spadnięciu 
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Charakterystyka stanowiska pracy 

1. Czas pracy: 8 godzin dziennie – praca w systemie jednozmianowym. Praca w szkole. 

2. ZaleŜnie od rodzaju wykonywanych czynności praca wykonywana w pozycji stojącej 

oraz wymuszonej pochylonej lub na klęczkach. 

3. Okresowe poruszanie się po schodach, ciągach komunikacyjnych. 

4. Zmienne warunki oświetlenia: naturalne sztuczne, przebywanie w pomieszczeniach o 

niedostatecznym oświetleniu. 

5. MoŜliwość wystąpienia zmiennego mikroklimatu na niektórych stanowiskach pracy - 

zbyt wysoka lub niska temperatura w pomieszczeniach, niewłaściwa wilgotność i ruch 

powietrza (przeciąg). 

6. Dorywcze dźwiganie i przenoszenie cięŜarów:  

− Kobiety do 20 kg. 

7. MoŜliwość poraŜenia prądem elektrycznym podczas obsługi urządzeń zasilanych 

energią elektryczną. (odkurzacz) 

8. Okresowa moŜliwość pracy na wysokości w przypadku wykonywania czynności 

związanych z utrzymaniem porządku.  

(mycie okien, ścierania kurzu na meblach, regałach, stolikach) 

9. MoŜliwy kontakt z substancjami chemicznymi i toksycznymi. 

10. MoŜliwość przebywania w zmiennych warunkach atmosferycznych i temperaturze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy 31ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy 31



CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄśLIWE MOGĄCE WYSTĄPIĆ NA STANOWISKU 

PRACY. 

Zgodnie z Polską Normą PN-08052 „Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w 

procesie pracy. Klasyfikacja.” Podczas wykonywania pracy na stanowisku woźnej mogą 

wystąpić: 

1. Czynniki fizyczne: 

− Oświetlenie 

− zmienny mikroklimat 

− napięcie w obwodzie elektrycznym, 

− pył. 
 

2.    Czynniki psychofizyczne: 

− obciąŜenie fizyczne statyczne oraz dynamiczne w przypadku dźwigania i przenoszeniu 

cięŜarów. 
 

3.    Czynniki chemiczne: 

− moŜliwy kontakt z substancjami Ŝrącymi, trującymi i toksycznymi, 

 

Ponadto, podczas wykonywania pracy mogą wystąpić uciąŜliwości związane z pracą 

na wysokości, oraz uciąŜliwości związane z wymuszoną pozycją ciała oraz niewłaściwą 

organizacją pracy. 
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Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku woźnej na podstawie listy wymagań 

ogólnych. 

Stanowisko: 

woźna 

Liczba stanowisk pracy  

w zakładzie: 

Ilość zmian roboczych: 1 

Wymagania ogólne 

InstruktaŜ ogólny Przed dopuszczeniem do pracy TAK 

InstruktaŜ stanowiskowy Przed dopuszczeniem do pracy TAK 

Szkolenie z 

zakresu bhp 

 

 szkolenie okresowe 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy TAK 

Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy TAK Profilaktyczne 

badania lekarskie Okresowe Wg zaleceń lekarza sprawującego opiekę TAK 

Wysokość Minimum 2,5 m TAK 

Podłoga 
Równa, nieśliska, niepyląca i bez progów 

między pomieszczeniami 
TAK 

Oświetlenie naturalne Boczne 1 m2 okna na 8 m2 podłogi TAK 

Oświetlenie sztuczne Wymagane natęŜenie oświetlenia TAK 

Wentylacja Naturalna TAK 

Pomieszczenie 

pracy 

 

 

 

 

 

 
Temperatura Nie niŜsza niŜ 18° C TAK 

Kubatura 

Minimum 1 3 m2 wolnej objętości 

pomieszczenia nie zajętej przez 

urządzenia na 1 pracownika 

TAK 

Powierzchnia 

Minimum 2 m2 wolnej powierzchni 

podłogi nie zajętej przez urządzenia na  

1 pracownika 

TAK 

Szerokość przejść między 

urządzeniami i szafami 
Minimum 0,75 m dla 1 pracownika TAK 

Przekroczenie NDS na stanowisku pracy NIE 

Stanowisko pracy 

 

 

 

 

 

Pomiary czynników 

szkodliwych Przekroczenie NDN na stanowisku pracy NIE 
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Szacowanie ryzyka zawodowego związanego z czynnikami niebezpiecznymi i uciąŜliwymi. 
 

Lp. Zdarzenie Przyczyna zagroŜenia Skutki 
zdarzenia 

Prawdopo- 
dobieństwo 

Skutki Ryzyko 
oszacowane 

1. 

Poślizgnięcie, 
upadek i 
uderzenie w 
pomieszczeniu 

− śliska powierzchnia 
podłogi, 

− nie usuwanie rozlanych 
cieczy i wilgoci, 

− niewłaściwe 
umocowanie wykładziny 
do podłoŜa 

− niezabezpieczone 
przewody uŜytkowanych 
urządzeń,  

− niewłaściwe 
rozmieszczenie 
wyposaŜenia w 
pomieszczeniu, 

− nieporządek w 
pomieszczeniu pracy, 

− niewłaściwe obuwie. 
− nieuwaga podczas 

poruszania się po 
pomieszczeniu. 

Złamanie 
kończyn, ogólne 
potłuczenia, 
zwichnięcia, 
poparzenia. 

prawdopo-
dobne małe małe 

(pomijalne) 

2. 

Schorzenia 
spowodowane 
róŜnicą 
temperatur 

− zmienny mikroklimat 
podczas wykonywania 
obowiązków – praca w 
pomieszczeniach o 
zmiennej temperaturze 

przeziębienie, 
grypa, angina, 
zapalenie płuc 

mało 
prawdopo-

dobne 
małe małe 

(pomijalne) 

3. 

Oblanie 
gorącymi i 
szkodliwymi 
płynami 

− nadmierne napełnianie 
naczyń np. gorącą wodą 

− niewłaściwe dobranie 
naczynia 

− pęknięcie naczynia 
podczas napełniania, 

− potrącenie napełnionego 
naczynia stojącego na 
biurku 

− potrącenie przez inna 
osobę. 

− nieuwaga, pośpiech 

poparzenie 
dłoni, rąk, 
korpusu, 
kończyn 
dolnych 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe 

(pomijalne) 
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4. 

Pojawienie się 
napięcia przy 
urządzeniach 
zasilanych 
elektrycznie, 
poraŜenie 
prądem. 

− brak skutecznej ochrony 
przeciwporaŜeniowej, 

− uszkodzone gniazdka, 
wtyczki, przewody, 
włączniki, 

− zalanie urządzeń pod 
napięciem wszelkimi 
płynami. 

− samodzielne naprawy 
instalacji, urządzeń, 

− brak skutecznej kontroli 
i reagowania na sytuację 
groŜącą wypadkiem. 

poraŜenie 
prądem 
elektrycznym, 
do śmierci 
włącznie 

mało 
prawdopo-

dobne 
duŜe średnie 

(akceptowalne) 

5. 
Skaleczenia, 
zadrapania, 
ukłucia, zranienia. 

− nieprawidłowe 
− posługiwanie się 
− narzędziami pracy. 
− uŜywanie uszkodzonych 
− narzędzi nieprawidłowo 

osadzone narzędzia na 
trzonkach, nieostroŜność 

− podczas wykonywania 
pracy. 

− pośpiech, Ŝarty, zabawy. 

− rany cięte i 
kłute,  

− otarcia, 
zranienia 
dłoni, i 
tułowia. 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe 

(pomijalne) 

6. 

Nadmierne 
obciąŜenie układu 
mięśniowo -
szkieletowego 

− niewłaściwa pozycja 
przy pracy,  

− brak przerw w pracy, 
− dźwiganie cięŜarów 

ponad dopuszczalne 
normy. 

szybkie 
zmęczenie, 
moŜliwość 
powstania 
zwyrodnień. 

mało 
prawdopo-

dobne 
małe małe 

(pomijalne) 

7. 

ZagroŜenia 
spowodowane 
niebezpiecznym 
zachowaniem się 
pracownika. 

− niedostateczna 
koncentracja uwagi 
podczas pracy 

− brak ostroŜności 
− nadmierny pośpiech 
− niewłaściwe metody 

pracy 
− lekcewaŜenie przepisów 

i zasad bhp 
− alkohol, narkotyki 

opisano w 
pozycjach 1-6 

mało 
prawdopo-

dobne 
duŜe średnie 

(akceptowalne) 

8. 

Poślizgnięcie się, 
upadek podczas 
prac 
porządkowych 

Śliska powierzchnia 
podłogi 

Złamania 
kończyn, urazy 
kręgosłupa, 
ogólne 
potłuczenia 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe 

(pomijalne) 
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9. 

Upadek podczas 
wykonywania 
prac 
porządkowych na 
terenie szkoły 
(otoczenie 
szkoły) 

Nierówności terenu, dziury 
w chodniku, błoto. 

Złamania 
kończyn, urazy 
kręgosłupa, 
ogólne 
potłuczenia 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe 

(pomijalne) 

10. 

Upadek z 
wysokości np. 
podczas mycia 
okien. 

Brak zabezpieczenia 
drabiny przed poślizgiem. 
Stosowanie drabin 
uszkodzonych, brak 
zabezpieczeń drabin przed 
złoŜeniem lub rozłoŜeniem 
się Śliska powierzchnia 
podłogi (wewnątrz 
pomieszczenia). 
Nierówności terenu na 
zewnątrz budynku. 

Złamanie 
kończyn, urazy 
kręgosłupa, 
urazy głowy, 
ogólne 
potłuczenia 
Śmierć. 

mało 
prawdopo-

dobne 
duŜe średnie 

(akceptowalne) 

11. 

Zranienia 
palców dłoni np. 
podczas prac 
porządkowych 

Ostre krawędzie 
materiałów, szkła,  puszek 

Skaleczenia, 
przecięcia skóry 
dłoni, palców 
zakaŜenia 

mało 
prawdopo- 

dobne 
średnie małe 

(pomijalne} 
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Charakterystyka stanowiska pracy 

Lokalizacja stanowiska pracy: 

Kuchnia szkoły. 
 

Zakres wykonywanych prac  

Przygotowanie produktów do sporządzania potraw dla potrzeb szkoły. Mycie zastaw 

stołowych, naczyń. Utrzymywanie porządku w kuchni. 
 

System organizacji pracy: 

Praca w systemie jednozmianowym. 
 

Czynniki niebezpieczne: 

� zagroŜenia związane z elementami wirującymi i luźnymi. 

� zagroŜenia związane ze złym stanem technicznym instalacji elektrycznej (poraŜenie 

prądem elektrycznym), 

� zagroŜenie związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu, 

� zagroŜenia związane z właściwościami fizycznymi materiałów (ostre krawędzie, śliskie 

powierzchnie, temperatura gotow,ych wyrobów, gorąca woda), 

� zagroŜenia poparzeniem 

� niewłaściwe składowanie gotowych wyrobów. 
 

Czynniki fizyczne: 

� hałas, nieprawidłowe oświetlenie, wibracja. 
 

Czynniki chemiczne: 

� substancje konserwujące produkty spoŜywcze, 

� inne substancje chemiczne. 
 

Czynniki uciąŜliwe: 

� praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych. 

� obciąŜenia rąk i nóg. 
 

Czynniki biologiczne 

� mikroorganizmy i wytwarzane przez nie substancje (pałeczki Salmonella. Shigella, 

pałeczki okręŜnicy, laseczki jadu kiełbasianego, gronkowiec złocisty, mykotoksyny), 

� makroorganizmy (owady i gryzonie). 
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Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku kucharki i pomocy kuchennej na podstawie 

listy wymagań ogólnych. 
 

Stanowisko: kucharka, 

pomoc kuchenna 

Liczba stanowisk pracy  

w zakładzie: 

Ilość zmian roboczych: 1 

Wymagania ogólne 

InstruktaŜ ogólny Przed dopuszczeniem do pracy TAK 

InstruktaŜ stanowiskowy Przed dopuszczeniem do pracy TAK 
Szkolenie z zakresu 

bhp 

Szkolenie okresowe 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy TAK 

Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy TAK Profilaktyczne 

badania lekarskie 

 Okresowe 
Wg zaleceń lekarza sprawującego 

opiekę 
TAK 

Wysokość Minimum 2,5 m TAK 

Podłoga 
Równa, nieśliska, niepyląca i bez 

progów między pomieszczeniami 
TAK 

Oświetlenie naturalne Boczne 1 m2 okna na 8 m2 podłogi TAK 

Oświetlenie sztuczne Wymagane natęŜenie oświetlenia TAK 

Wentylacja Naturalna TAK 

Pomieszczenie pracy 

Temperatura Nie niŜsza niŜ 1 8° C TAK 

Kubatura 

 

Minimum 1 3 m2 wolnej objętości 

pomieszczenia nie zajętej przez 

urządzenia na 1 pracownika 

TAK 

Powierzchnia 

Minimum 2 m2 wolnej powierzchni 

podłogi nie zajętej przez urządzenia na 1 

pracownika 

TAK 

Szerokość przejść 

między urządzeniami i 

szafami 

Minimum 0.75 m dla 1 pracownika, TAK 

Przekroczenie NDS na stanowisku pracy NIE 

Stanowisko pracy 

Pomiary czynników 

szkodliwych Przekroczenie NDN na stanowisku 

pracy 
NIE 
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Szacowanie ryzyka zawodowego związanego z czynnikami niebezpiecznymi i uciąŜliwymi. 

Lp. Zdarzenie Przyczyna zagroŜenia Skutki 
zdarzenia 

Prawdopo- 
dobieństwo 

Skutki Ryzyko 
oszacowane 

1. Poślizgnięcie, 
upadek i uderzenie 
w pomieszczeniach i 
na stanowisku pracy 
na schodach 
i w ciągach 
komunikacyjnych 

− Śliska powierzchnia 
podłogi, 

− nie usuwanie rozlanych 
cieczy i wilgoci, 

− nierówne i wyszczerbione 
stopnie schodowe posadzki, 
nawierzchnie, 

− niewłaściwie umocowane 
wykładziny do podłoŜa, 

− uszkodzona instalacja 
oświetleniowa  

− nie zabezpieczone 
przewody uŜytkowanych 
urządzeń, 

− niewłaściwie rozmieszczone 
wyposaŜenie w 
pomieszczeniach 

− nieporządek w 
pomieszczeniu i na 
stanowisku pracy 

− niewłaściwe obuwie 
− nieuwaga podczas 

poruszania się 

Urazy 
kończyn, 
potłuczenia, 
złamania, 
zwichnięcia, 
poparzenia 

mało 
prawdopo-

dobne 
małe małe 

(pomijalne) 

2. Schorzenia 
spowodowane pracą 
w zmiennym 
mikroklimacie 

− praca w zmiennych 
warunkach 
atmosferycznych i 
temperaturze, w 
pomieszczeniach pracy z 
moŜliwością wystąpienia 
przeciągów 

Przeziębienia, 
grypa, angina, 
zapalenie płuc prawdopo-

dobne małe 
małe 

(pomijalne) 

3. pojawienie się 
napięcia przy 
urządzeniach 
zasilanych 
elektrycznie i 
podczas naprawy 
urządzeń 

− brak skutecznej ochrony 
przeciwporaŜeniowej  

− uszkodzenie gniazdka, 
wtyczki, przewodu, 
wyłącznika  

− naprawianie urządzeń 
zasilanych elektrycznie oraz 
oświetlenia bez odłączenia 
zasilania 

− brak skutecznej kontroli i 
zakładowego systemu 
reagowania na 
występowanie 
nieprawidłowości 

− niewłaściwy sposób 
podłączania instalacji 
elektrycznej 

− watowane bezpieczniki 
− niestosowanie środków 

ochrony indywidualnej 

PoraŜenie 
prądem 
elektrycznym 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe 

(pomijalne) 
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4. Nadmierne 
obciąŜenie układu 
mięśniowo- 
szkieletowego 

− niewłaściwa pozycja 
przy pracy 

− nieergonomiczna 
konstrukcja stanowiska 
pracy 

− nieprawidłowe wyposaŜenie 
stanowiska pracy 

− niewłaściwe przenoszenie 
przedmiotów 

− dźwiganie i przenoszenie 
cięŜarów ponad 
dopuszczalne normy 

− nieprawidłowe podnoszenie 
cięŜarów z podłogi 

− przenoszenie przedmiotów, 
których gabaryty zasłaniają 
widoczność 

− brak przerw w pracy 
− wykonywanie pracy z 

przeciwwskazaniami 
lekarskimi 

Szybkie 
zmęczenie, 
urazy 
kręgosłupa, 
kończyn, 
przygniecenia, 
stłuczenia, 
moŜliwość 
powstania 
zwyrodnień, 
choroby 
zawodowe 

mało 
prawdopo-

dobne 
duŜe średnie 

(akceptowalne) 

5. skaleczenia, ukłucia − nieprawidłowe 
posługiwanie się 
narzędziami 

− uŜywanie uszkodzonych 
narzędzi  

− brak rękawic ochronnych 
− nieostroŜność i pośpiech 
Ŝarty, zabawy 

Rany cięte i 
kłute rąk, 
tułowia 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe 

(pomijalne) 

6. Nadmierne 
zapylenie 

− brak skutecznie działającej 
wentylacji 

− przekroczenie 
dopuszczalnego stęŜenia 
zapylenia 

− niestosowanie 
indywidualnych ochron 
dróg oddechowych 

− brak wyciągów 
stanowiskowych 

Schorzenia 
dróg 
oddechowych 

mało 
prawdopo-

dobne 
małe małe 

(pomijalne) 

7. Oblanie gorącymi 
płynami podczas 
przenoszenia 
wypełnionych 
naczyń 

Niedostateczna wytrzymałość 
uchwytów garnków, nadmierne 
napełnianie naczyń 

Oparzenie 
korpusu, 
kończyn 
dolnych mało 

prawdopo-
dobne 

duŜe średnie 
(akceptowalne) 

8. Zaprószenie oka − brak wyposaŜenia w środki 
ochrony indywidualnej 

− nie uŜywanie ww. środków 
przez pracownika 

− nieostroŜność i pośpiech 

Uraz oka, 
ślepota mało 

prawdopo-
dobne 

duŜe średnie 
(akceptowalne) 
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9. Zatrucie się 
środkami 
chemicznymi 

− brak skutecznej wentylacji 
w pomieszczeniu, gdzie 
uŜywane są środki 
chemiczne 

− nie uŜywanie środków 
ochronnych 

− stosowanie środków o 
właściwościach trujących 

− nieostroŜność 

Mdłości, złe 
samopoczucie, 
podraŜnienie 
dróg 
oddechowych, 
utrata 
przytomności , 
zatrucie 
śmiertelne 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie mało 

(pomijalne) 

10. Skaleczenie ostrymi 
krawędziami 

− nie stosowanie rękawic 
ochronnych  

− nieuwaga 

Przerwanie 
ciągłości skóry 

mało 
prawdopo-

dobne 
duŜe średnie 

(akceptowalne) 

11. Eksploatowanie 
narzędzi 
powodujących 
nadmierny hałas i 
wibrację 

− uŜywanie narzędzi 
− wyeksploatowanych 
− ponadnormatywny czas 

ekspozycji na hałas 
− nie stosowanie 

indywidualnych ochron 
słuchu 

Osłabienie 
słuchu , 
choroby 
narządu 
słuchu, 
zwyrodnienia 
w narządzie 
kostnym 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe 

(pomijalne) 

12. Zatrucie (uduszenie) Ulatniający się gaz Toksyczne 
uszkodzenie 
narządów 
wewnętrznych 

mało 
prawdopo-

dobne 
duŜe średnie 

(akceptowalne) 

13. Poparzenie 
termiczne 

Gorące powierzchnie: 
pieca, patelni, form z ciastami, 
gorący tłuszcz do smaŜenia itp. 

Kalectwo, 
poparzenie prawdopo-

dobne duŜe średnie 
(akceptowalne) 

14. Pochwycenie 
przez obracające się 
elementy 

Maszynka do mielenia mięsa Urazy rąk, 
złamania, 
zmiaŜdŜenia 

mało 
prawdopo-

dobne 
duŜe średnie 

(akceptowalne) 

15. Mikroklimat gorący Praca przy piecu, patelni 
Omdlenia, 
wyczerpanie, 
udar 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe 

(pomijalne) 

16. PoŜar Patelnia z tłuszczem, piec 
Poparzenie, 
śmierć, 
kalectwo 

mało 
prawdopo-

dobne 
duŜe średnie 

(akceptowalne) 

17. Wybuch gaz (propan - butan) Śmierć. 
kalectwo 

mało 
prawdopo-

dobne 
duŜe średnie 

(akceptowalne) 
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Charakterystyka stanowiska pracy. 
Lokalizacja stanowiska pracy: 

Pomieszczenia szkoły,  oraz teren bezpośrednio przyległy. 
 

Zakres wykonywanych prac: 

Prace porządkowe w obrębie budynków. Naprawa i konserwacja sprzętu będącego na 

wyposaŜeniu szkoły (ławki, krzesła, itp.) 
 

System organizacji pracy: 

Praca w systemie jednozmianowym. 
 

Czynniki niebezpieczne: 

� zagroŜenia związane ze złym stanem technicznym instalacji elektrycznej, (poraŜenie 

prądem elektrycznym), 

� zagroŜenie związane z przemieszczaniem się ludzi, 

� zagroŜenia związane z właściwościami fizycznymi materiałów (ostre krawędzie, śliskie 

powierzchnie). 
 

Czynniki fizyczne: 

� nieprawidłowe oświetlenie, 

� hałas. 
 

Czynniki chemiczne: 

� szkodliwe substancje słuŜące do mycia, dezynsekcji rozpuszczalniki i inne płyny i pasty 

słuŜące do utrzymania czystości w pomieszczeniach szkoły oraz na terenie bezpośredni 

przyległym do budynku szkoły. 

� substancje toksyczne i Ŝrące. 
 

Czynniki uciąŜliwe: 

� praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych, 

� obciąŜenie fizyczne. 
 

Czynniki biologiczne: 

� materiały pochodzenia roślinnego i zwierzęcego przedostające się na teren boiska 

szkolnego oraz terenu przyległego do szkoły na oponach samochodowych oraz odchody 

pozostawiane przez bezpańskie zwierzęta, 

� bezpańskie zwierzęta, gryzonie przedostające się na teren szkoły. 
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Szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku robotnika gospodarczego na podstawie listy 

wymagań ogólnych. 

Stanowisko: 

robotnik gospodarczy 

Liczba stanowisk 

pracy  w zakładzie: 
Ilość zmian roboczych: 1 

Wymagania ogólne 

InstruktaŜ ogólny Przed dopuszczeniem do pracy TAK 

InstruktaŜ 

stanowiskowy 
Przed dopuszczeniem do pracy TAK 

Szkolenie  

z zakresu bhp 

szkolenie okresowe 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy TAK 

Wstępne Przed dopuszczeniem do pracy TAK Profilaktyczne badania 

lekarskie Okresowe Wg zaleceń lekarza sprawującego opiekę TAK 

Wysokość Minimum 2.5 m TAK 

Podłoga 
Równa, nieśliska, niepyląca i bez progów 

między pomieszczeniami 
TAK 

Oświetlenie naturalne Boczne 1 m2 okna na 8 m2 podłogi TAK 

Oświetlenie sztuczne Wymagane natęŜenie oświetlenia TAK 

Wentylacja Naturalna TAK 

Pomieszczenie pracy 

 

 

 

Temperatura Nie niŜsza niŜ 1 8° C TAK 

Kubatura 

Minimum 13 m2 wolnej objętości 

pomieszczenia nie zajętej przez 

urządzenia na 1 pracownika 

TAK 

Powierzchnia 

Minimum 2 m2 wolnej powierzchni 

podłogi nie zajętej przez urządzenia na 1 

pracownika 

TAK 

Szerokość przejść 

między urządzeniami i 

szafami 

Minimum 0.75 m dla 1 pracownika, TAK 

Przekroczenie NDS na 

stanowisku pracy 
NIE 

Stanowisko pracy 

 

 

Pomiary czynników 

szkodliwych 
Przekroczenie NDN na stanowisku pracy NIE 
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Szacowanie ryzyka zawodowego związanego z czynnikami  niebezpiecznymi i uciąŜliwymi. 

Lp. Zdarzenie Przyczyna zagroŜenia Skutki 
zdarzenia 

Prawdopo- 
dobieństwo 

Skutki Ryzyko 
oszacowane 

1. Poślizgnięcie się, 
upadek podczas 
prac porządkowych 

Śliska powierzchnia 
podłogi 

Złamania 
kończyn. 
urazy 
kręgosłupa, 
ogólne 
potłuczenia 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe (pomijalne) 

2 Upadek podczas 
wykonywania 
prac porządkowych 
na terenie szkoły 
(otoczenia szkoły) 

Nierówności terenu, 
dziury w chodniku, 
błoto. 

Złamania 
kończyn, urazy 
kręgosłupa, 
potłuczenia 

prawdopo-
dobne małe małe (pomijalne) 

3. Upadek z 
wysokości 

Brak zabezpieczenia 
drabiny przed 
poślizgiem. Stosowanie 
drabin uszkodzonych, 
brak zabezpieczeń 
drabin przed złoŜeniem 
lub rozłoŜeniem się 
Śliska powierzchnia 
podłogi (wewnątrz 
Pomieszczenia). 
Nierówności terenu na 
zewnątrz budynku. 

Złamanie 
kończyn, urazy 
kręgosłupa, 
urazy głowy, 
potłuczenia. 
Śmierć mało 

prawdopo-
dobne 

duŜe średnie 
(akceptowalne) 

4. Zranienia palców 
dłoni np. podczas 
prac porządkowych 

Ostre krawędzie 
materiałów, szkła, 
puszek 

Skaleczenia, 
przecięcia skóry 
dłoni, palców 
zakaŜenia 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe (pomijalne) 

5. Nadmierne 
obciąŜenie układu 
mięśniowo -
kostnego 

Długotrwała praca w 
pozycji wymuszonej 

Zmęczenie, 
moŜliwość 
powstania 
zwyrodnień 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe (pomijalne) 

6. Potrącenie przez 
ruchome obiekty 

pojazdy samochodowe Śmierć. 
kalectwo, 
potłuczenie 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe (pomijalne) 

7. Agresja ludzi Nietrzeźwi przechodnie, 
agresywne grupy 
młodzieŜy 

Śmierć, 
kalectwo, 
potłuczenie 

mało 
prawdopo- 

dobne 
 małe 

(pomijalne) 

8. 
 
 

Agresja zwierząt Psy, koty Rany - 
pogryzienia, 
zadrapania 

mało 
prawdopo- 

dobne średnie 
małe 

(pomijalne) 

9. 
 

Zapylenie Pył z ulicy PodraŜnienie 
dróg 
oddechowych 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe (pomijalne) 

10 
 

Zmienne warunki 
atmosferyczne 

Praca na wolnym 
powietrzu 

Przegrzanie, 
udar cieplny, 
przeziębienie 

mało 
prawdopo-

dobne 
średnie małe (pomijalne) 

 

ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy 46ZSO im. Papieża Jana Pawła II w Koprzywnicy 46



Karta informacji o zagroŜeniach na stanowisku robotnika 

gospodarczego/konserwatora. 
 

ZagroŜenie 
CięŜkość 

następstw 
Prawdopodobieństwo Ryzyko 

Upadek na tym samym poziomie 

(potknięcie się, poślizgnięcie itp.) 
Mała Prawdopodobne 

Małe  

(pomijalne) 

Upadek na niŜszy poziom 

(upadek z wysokości) 
Średnia Prawdopodobne 

Średnie 

(akceptowalne) 

Uderzenie przygniecenie Średnia Prawdopodobne 
Średnie 

(akceptowalne) 

Uderzenie pracownika o 

nieruchome czynniki materialne. 
Mała Prawdopodobne 

Małe  

(pomijalne) 

PoŜar Średnia Prawdopodobne 
Średnie 

(akceptowalne) 

PoraŜenie prądem elektrycznym 

do 1 kV 
Średnia Mało prawdopodobne 

Średnie 

(akceptowalne) 

Skaleczenia Mała Prawdopodobne 
Małe  

(pomijalne) 

PrzeciąŜenie układu ruchu Mała Prawdopodobne 
Małe  

(pomijalne) 

Mikroorganizmy oraz 

wytwarzane przez nie produkty 
Mała Mało prawdopodobne 

Małe 

(pomijalne) 

Zapylenie Mała Mało prawdopodobne 
Małe  

(pomijalne) 

Regały Średnia Mało prawdopodobne 
Średnie 

(akceptowalne) 
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Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku palacz kotłowni na gaz ziemny 
 

Identyfikacja zagrożeń 

Zagrożenie – czynnik 
niebezpieczny, szkodliwy, uciążliwy 

Źródło zagrożenia Możliwe skutki 

Zatrucie tlenkiem węgla (CO). Gaz powstający w wyniku 
niezupełnego spalania się gazu 
ziemnego. 

Zatrucie mogące spowodować: 
 uszkodzenie ośrodkowego 

układu nerwowego oraz układu 
naczyniowo-sercowego, 

 śmierć osoby zatrutej. 
Poparzenie termiczne. Gorące elementy kotła grzewczego. Uszkodzenia skóry, zwłaszcza dłoni. 
Wybuch/pożar. Ulatniający się gaz ziemny 

zasilający kocioł grzewczy. 
Poparzenia skóry, uszkodzenia 
narządu wzroku. W skrajnych 
przypadkach śmierć w wyniku 
doznanych ciężkich wewnętrznych i 
zewnętrznych obrażeń ciała. 

Prażenie prądem elektrycznym. Instalacja elektryczna, urządzenia 
zasilane energią elektryczną. 

Poparzenia, zwęglenia skóry, 
uszkodzenia narządu wzroku. W 
skrajnych przypadkach śmierć na 
skutek porażenia prądem 
elektrycznym. 

Uderzenie o nieruchome przedmioty. Urządzenia i narzędzia stanowiące 
wyposażenie kotłowni. 

Urazy – najczęściej głowy oraz 
kończyn górnych i dolnych. 

Upadek, utrata równowagi na tym 
samym poziomie. 

Nierówne, śliskie powierzchnie 
podłóg; schody, progi na ciągach 
komunikacyjnych; śmiecie leżące 
na drodze. 

Urazy – najczęściej głowy, 
złamania, zwichnięcia kończyn, 
stłuczenia ciała. 

Hałas. Praca pomp, silników (zwłaszcza 
wentylatorów). 

Uszczerbek słuchu. 

Ostre, szorstkie krawędzie. Wystające krawędzie wyposażenia 
technicznego kotłowni, użytkowane 
narzędzia ręczne. 

Skaleczenia, otarcia najczęściej 
dłoni. 

Stres. Możliwością popełniania błędów 
przy czynnościach podejmowanych 
w warunkach normalnej, a 
szczególnie awaryjnej pracy kotła. 

Choroby układu krążenia, 
zmęczenie, brak koncentracji. 
W konsekwencji palacz może 
stworzyć zagrożenie dla życia i 
zdrowia własnego oraz innych osób 
przebywających w zakładzie lub 
jego okolicy. 

Znużenie. Monotonna praca, zwłaszcza w 
porze zimowej.Zagrożenie zwiększa 
się wraz ze stażem pracy na 
stanowiskach wymagających pracy 
na zmiany bądź pracy w nocy. 

Brak koncentracji, zwiększone 
prawdopodobieństwo popełnienia 
błędu mogącego skutkować awarią 
lub wypadkiem prowadzącym do 
poważnych obrażeń ciała.  
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KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY Data 24.10.2011 r.
Stanowisko pracy: Palacz w kotłowni zasilanej gazem ziemnym Liczba 

narażonych 
..........1............. 

Sporządził zespół: 
Beata Dębowska..................................................
Stanislaw Juda..................................................... 

Charakterystyka stanowiska pracy: 
Obowiązkiem palacza jest nadzór i obsługa kotłów na gaz ziemny i instalacji grzewczej znajdującej się 
wewnątrz pomieszczeń kotłowni. W ramach swoich zadań palacz powinien: 
 obserwować wskazania przyrządów kontrolno pomiarowych, 
 meldować przełożonemu o zaburzeniach w pracy kotła bądź instalacji grzewczej, 
 wyłączyć kocioł w przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy.  

Kotłownia wyposażona jest w kocioł wysokotemperaturowy z zamknięta komorą spalania o mocy 
cieplnej 48 kW. 
Palacza wyposażono w: 
 fartuch ochronny, 
 rękawice ochronne, 
 obuwie ochronne, 
 maskę przeciwgazową. 

Palacz ma do dyspozycji: 
 instrukcję bezpiecznej obsługi kotła, 
 schematy techniczne instalacji, 
 instrukcję przeciwpożarową, 
 podręczny sprzęt ppoż. 

Dokumenty odniesienia: 
 rozp. MI z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, ze zm.); 
 rozp. MG,PiPS z 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828, ze zm.); 

 PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o 
gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania; 

 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach. 

 PN-N-18002; 
 zakładowy regulamin pracy; 
 instrukcje: 

o obsługi technicznej kotła, 
o bezpieczeństwa pożarowego. 

Lp. Zagrożenie Źródło zagrożenia Ciężkość szkód Prawdopodo- 
bieństwo 

Oszacowanie 
ryzyka 

Działania profilaktyczne 

1. Zatrucie tlenkiem
węgla (CO). 

 Tlenek węgla (popularnie 
nazywany czadem) 
powstający w wyniku 
niezupełnego spalania się 
gazu ziemnego. 

Bardzo duża Mało prawdopodobne
Średnie – 

dopuszczalne

Odbycie szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bhp (ze 
szczególnym naciskiem na: 
 objawy mogące świadczyć o nieprawidłowościach związanych z 

niepełnym spalaniem się gazu – m.in. żółty kolor płomienia gazu, 
 zasady używania masek przeciwgazowych). 
Przestrzeganie zasad eksploatacji kotła (instrukcja producenta, 
instrukcja zakładowa obsługi kotła). Kontrole prawidłowości 
funkcjonowania grawitacyjnej wentylacji nawiewno-wywiewnej. 
W żadnym przypadku nie wolno przesłaniać otworów 
grawitacyjnych! 

2. Poparzenie termiczne. Gorące elementy kotła 
grzewczego. 

Duża Prawdopodobne 
Średnie – 

dopuszczalne

Wykonywanie czynności obsługowych zgodnie z instrukcją obsługi 
kotła. Stosowanie odzieży ochronnej. Zachowanie ostrożności. 
Dodatkowe szkolenia z pokazaniem elementów kotła, których 
dotknięcie może grozić poparzeniem. 
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3. Pożar/wybuch. Ulatniający się gaz ziemny 
zasilający kocioł grzewczy. 

Bardzo duża Mało prawdopodobne
Średnie – 

dopuszczalne

Regularne przeglądy kotła i instalacji grzewczej (zwłaszcza zaworów 
odcinających dopływ gazu i sygnalizatorów stężenia gazu w 
powietrzu) oraz instalacji i urządzeń zasilanych energią elektryczną 
(m.in. sprawność głównego wyłącznika usytuowanego na zewnątrz 
pomieszczenia kotłowni). Stosowanie urządzeń, instalacji i łączników 
w wykonaniu przeciwwybuchowym, sytuowanie ich poza strefami 
zagrożenia wybuchem. Oznakowanie zagrożonej strefy znakami 
zakazu używania otwartego ognia. 

4. Prażenie prądem
elektrycznym. 

 Instalacje elektryczne, 
urządzenia zasilane energią 
elektryczną. Duża Mało prawdopodobne

Średnie – 
dopuszczalne

Zapewnienie ochron przeciwporażeniowych przed dotykiem 
pośrednim i bezpośrednim. Regularne pomiary skuteczności ochron 
przeciwporażeniowych. Przestrzeganie zakazu wykonywania prac 
przy maszynach, urządzeniach i instalacjach przez palaczy i inne 
osoby nieupoważnione. 

5. Uderzenie o
nieruchome 
przedmioty. 

 Urządzenia i narzędzia
stanowiące wyposażenie 
kotłowni. Mała Prawdopodobne 

Małe – 
dopuszczalne

Zapewnienie prawidłowych przejść i dojść do pomieszczenia 
kotłowni oraz w jej wnętrzu. Prawidłowe posadowienie kotła – 
zachowanie odległości od elementów stałych (ściany) umożliwiającej 
swobodny i bezpieczny dostęp podczas czynności obsługowych. 
Zalecenie ostrożności. 

6. Upadek, utrata
równowagi na tym
samym poziomie. 

 
 
Nierówne, śliskie
powierzchnie podłóg; progi, 
schody na przejściach i 
dojściach; śmiecie leżące na 
drodze. 

Mała Prawdopodobne 
Małe – 

dopuszczalne

Stosowanie odpowiedniego obuwia roboczego. Dbałość o ład i 
porządek w miejscu pracy. Regularna kontrola stanu nawierzchni i 
usuwanie (neutralizowanie) wszelkich zanieczyszczeń mogących 
powodować poślizgnięcie. Likwidacja zbędnych progów i różnic 
poziomu nawierzchni komunikacyjnej. Oznakowanie progów i 
krawędzi schodów. 

7. Hałas. Praca pomp, silników 
(zwłaszcza wentylatorów). 

Duża Mało prawdopodobne
Średnie – 

dopuszczalne

Utrzymanie we właściwym stanie technicznym maszyn i urządzeń 
będących źródłem hałasu (regularne przeglądy/remonty). Sytuowanie 
maszyn i urządzeń hałaśliwych w wyodrębnionych i dobrze 
izolowanych akustycznie pomieszczeniach. Stosownie środków 
ochrony słuchu. 

8. Ostre, szorstkie
krawędzie. 

 Wystające krawędzie
wyposażenia technicznego 
kotłowni, użytkowane 
narzędzia ręczne. 

Mała Prawdopodobne 
Małe – 

dopuszczalne

Stosowanie odzieży ochronnej. Stosowanie sprawnych narządzi 
ręcznych. Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy. 
Ograniczenie nieuzasadnionego pośpiechu. 

9. Stres. Możliwość popełniania 
błędów przy czynnościach 
podejmowanych w 
warunkach normalnej, a 
szczególnie awaryjnej pracy 
kotła. 

Duża Mało prawdopodobne
Średnie – 

dopuszczalne

Dopuszczanie do samodzielnej pracy wyłącznie palaczy posiadający 
wymagane przygotowanie zawodowe, zapoznanych ze: 
 schematem technicznym instalacji grzewczej,  
 instrukcjami obsługi technicznej kotła i bezpieczeństwa 

pożarowego w kotłowni.  
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Prawidłowa organizacja pracy, w szczególności przestrzeganie 
wymiaru i rozkładu czasu pracy. 

10. Znużenie. Monotonna praca, zwłaszcza 
w porze zimowej.Zagrożenie 
zwiększa się wraz ze stażem 
pracy na stanowiskach 
wymagających pracy na 
zmiany bądź pracy w nocy. 

Duża Mało prawdopodobne
Średnie – 

dopuszczalne

Prawidłowa organizacja pracy, w szczególności przestrzeganie 
wymiaru i rozkładu czasu pracy. Przemienność wykonywania różnych 
czynności. 

Uwagi: Brak lub niestosowanie zabezpieczeń powoduje podwyższenie kategorii ryzyka, tzn. zwiększa prawdopodobieństwo 
zaistnienia wypadku, choroby. Zatwierdził: ...................................... 
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PODSUMOWANIE 
 

Podstawowe informacje o ryzyku zawodowym na analizowanych stanowiskach pracy: 

Istota, rodzaj ryzyka: zagroŜenia - wypadkowe, poraŜenie prądem elektrycznym,, typowe 

urazy mechaniczne jak: skaleczenia dłoni, rąk, stłuczenia, otarcia naskórka, moŜliwość 

poślizgnięcia się na drogach wewnętrznych, zewnętrznych. 

Cechy ryzyka: na poszczególnych stanowiskach pracy ryzyko kształtuje się na poziomie 

ryzyka średniego (akceptowalnego). Aktualne badania lekarskie, przeszkolenie 

pracowników w zakresie bhp i ppoŜ. oraz posiadane dokumenty upowaŜniają pracodawcę do 

kontynuowania prac na poszczególnych stanowiskach pracy. Są aktualne protokoły z 

przeprowadzonych przeglądów dopuszczających do dalszego uŜytkowania podręcznego 

sprzętu ppoŜ. 

Zapobieganie zagroŜeniu: codzienna kontrola stanowisk pracy, stanu wyposaŜenia, 

oględziny, stanu przejść i dojść do stanowisk pracy, zabezpieczeń, bezwzględne 

przestrzeganie instrukcji oraz stosowanie bezpiecznych metod pracy, instruktaŜe, szkolenia 

podnoszące u pracowników świadomość istniejącego zagroŜenia, częste kontrole 

przełoŜonych. KaŜdorazowe stwierdzenie nieprawidłowości naleŜy określić w sposób 

jednoznaczny z umiejscowieniem wystąpienia tej nieprawidłowości i niezwłocznie usunąć lub 

powiadomić przełoŜonego. 

Sposób reagowania w sytuacjach zagroŜenia: stwierdzone nieprawidłowości w czasie 

codziennej kontroli miejsc pracy przed jej podjęciem oraz w czasie pracy, niezwłocznie 

naleŜy zgłaszać do bezpośredniego przełoŜonego (pracodawcy).  

Nieprawidłowości stanowiące bezpośrednie zagroŜenie naleŜy usuwać w trybie 

natychmiastowym lub po dokonaniu zabezpieczenia miejsca (stanowiska pracy), na którym 

występuje zagroŜenie opuścić to miejsce (stanowisko pracy). W przypadku usuwania i 

wyeliminowania niebezpieczeństwa we własnym zakresie, o podjętych działaniach 

niezwłocznie naleŜy powiadomić bezpośredniego przełoŜonego. 
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OGRANICZENIE RYZYKA ZAWODOWEGO. 
 

1. Profilaktyka medyczna: 

a) badania wstępne – ogólne, okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne, w przypadku 

pozytywnych wyników badań o terminie następnych decyduje lekarz przeprowadzający 

badania. 

b) badania okresowe – w zaleŜności od wskazań lekarza, 

c) badania kontrolne (po 30 dniach niezdolności do pracy) – zakres badań lekarskich określa 

uprawniony lekarz, 

d) wizytacje stanowisk pracy przeprowadzane przez lekarza sprawującego profilaktyczną 

opiekę zdrowotną nad zakładem pracy. 
 

2.   Profilaktyka organizacyjna: 

a) szkolenia pracowników: 

szkolenia wstępne w zakresie BHP: 

− instruktaŜ ogólny przeprowadza bezpośredni przełożony lub społeczny inspektor BHP.  

− instruktaŜ stanowiskowy przeprowadza bezpośredni przełoŜony lub upowaŜniony 

przez niego pracownik . 

− szkolenie podstawowe przeprowadza się z oderwaniem od pracy w ciągu 12 miesięcy 

od podjęcia pracy na stanowisku administarcyjnym lub nauczyciela, w ciągu 6 miesięcy dla.
 

− z oderwaniem od pracy - raz na 5 lat dla nauczycieli, raz na 3 lata dla pracowników 
. − podczas narad słuŜbowych prowadzonych przez przełoŜonych pracownika, 

 

b) świadczenia profilaktyczne: 

− napoje chłodzące w przypadku, gdy temperatura na stanowiskach pracy, 

spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 25 stopni C. 
 

3.   Profilaktyka techniczna:  

a) kontrole warunków pracy: 
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Przynajmniej jeden raz w roku pracodawca lub upowaŜniona osoba dokonuje przeglądu 

warunków pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w celu wykrycia wszelkich 

nieprawidłowości, które utrudniają wykonywanie pracy oraz mogą się przyczynić do 

zaistnienia wypadków lub chorób zawodowych. 

b) badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy: 

− okresowy pomiar czynników szkodliwych na stanowisku pracy zgodnie z decyzją 

pracodawcy lub na zlecenie ekspertów i jednostek kontrolujących pracodawcę, 

− dodatkowe specjalistyczne badania lekarskie związane z wykonywaną pracą. 

c) środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze: 

Zatrudnieni pracownicy na stanowiskach fizycznych wyposaŜeni są (w zaleŜności od potrzeb) 

w odzieŜ i obuwie robocze, nakrycie głowy oraz rękawice robocze. Ponadto, pracownicy 

wyposaŜeni są w środki ochrony indywidualnej w zaleŜności od rodzaju wykonywanych 

czynności na stanowisku pracy oraz środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie 

robocze zgodnie z zakładową instrukcją gospodarowania i przydzielania pracownikom 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego. 
 
ooooooowwwwkwttkwfoiooos
w�o                                                       
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