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1/ Definicje  ogólne  

Charakterystyka stanowiska pracy  

Działania korygujące 

Działania zapobiegawcze 

Instrukcja 

Kierownictwo najwyższego szczebla 

Krotność k 

Miejsce pracy 

Monitorowanie 

Narażenie (ekspozycja) 

Ocena ryzyka zawodowego 

Przedsiębiorstwo 

Podwykonawca 

Pracownicy starsi 

Procedura 

Ryzyko zawodowe 

Ryzyko resztkowe 

Stanowisko pracy stacjonarne 

Stanowisko pracy niestacjonarne 

Stanowiska o stałych warunkach pracy 

Stanowiska o zmiennych warunkach pracy 

Stanowiska pracy jednozawodowe 

Stanowiska pracy wielozawodowe 

Sytuacja zagrażająca 

Środki ochrony 

Środowisko pracy 

Zarządzanie ryzykiem zawodowym 

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe 

Zagrożenie 

 

Charakterystyka stanowiska pracy -- zespół cech określających (opisujących) obszar 

stanowiska pracy.  

 

Działania korygujące -- działania podjęte w celu usunięcia przyczyn istniejącej niezgodności 

lub innej niepożądanej sytuacji oraz w celu niedopuszczenia do ich ponownego wystąpienia 

 

Działania zapobiegawcze -- działania podjęte w celu usunięcia przyczyn potencjalnej 

niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji oraz w celu niedopuszczenia do ich wystąpienia  

Identyfikacja zagrożenia proces rozpoznawania, czy zagrożenie istnieje, oraz określania jego 

charakterystyk.  



Instrukcja -- dokument zawierający szczegółowy opis wymagań na określonym stanowisku 

pracy lub w czasie pojedynczej operacji technologicznej, np. instrukcja bezpieczeństwa 

i higieny pracy  

 

Kierownictwo najwyższego szczebla - osoba lub grupa osób, które na najwyższym  szczeblu 

zarządzania kierują przedsiębiorstwem i je nadzorują, określają przepisy i wymagania oraz 

wyznaczają cele ogólne i szczegółowe dla przedsiębiorstwa. Kierownictwo średniego szczebla 

to osoby zatrudnione na pozostałych stanowiskach kierowniczych. W normach PN-N-

18001:2004 oraz PN-N-18004:2001 kierownictwo najwyższego szczebla jest określane jako 

najwyższe kierownictwo.  

 

Krotność k - stosunek wartości wielkości charakteryzującej narażenie i dopuszczalnej wartości 

tej wielkości, określonej przez NDN lub NDS 

 

                                          Ps                         

                            K=    ----------                           

lub                                   NDN 

 

                                          Ps                         

                            K=    ----------                                 

               NDS 

 

 

Gdzie Ps    to wartość wielkości charakteryzującej narażenie 

 

Miejsce pracy - miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp  

w związku z wykonywaniem pracy. 

 

Monitorowanie - bieżące działania mające na celu sprawdzanie, czy stosowane środki 

ochronne i zapobiegawcze, jak również stosowane rozwiązania organizacyjne spełniają 

przyjęte wymagania. Proces monitorowania pozwala projektować i wprowadzać działania 

korygujące i zapobiegawcze, powstrzymujące lub ograniczające wpływ czynników 

niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia człowieka.  

 

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-  

 

Ocena ryzyka zawodowego -- proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego 

dopuszczalności  

 

Przedsiębiorstwo -- grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień 

i powiązań, np. spółka, korporacja, firma, instytucja i zakład. W normach PN-N-18001:2004 

oraz PN-N-18004:2001 przedsiębiorstwo określane jest jako organizacja  

 

Podwykonawca -- osoba lub inna organizacja wykonująca usługi dla organizacji zgodnie 

z uzgodnionymi wymaganiami, ustaleniami i warunkami(tam, gdzie ma to zastosowanie, 

termin podwykonawca może być utożsamiany z terminem dostawca).  

 

  



 

 

 

 

 

Pracownicy starsi - osoby aktywne zawodowo, które z uwagi na osiągnięty wiek (powyżej 50. 

roku życia) mogą mieć określone problemy w wypełnianiu wykonywanych obowiązków 

pracowniczych w wyniku obniżającej się z upływem lat wydolności psychofizycznej 

i wydolności fizycznej, szczególnie w środowisku gorącym, koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

szybkości reakcji motorycznej itp. oraz zachodzących procesów starzenia i powszechnie 

występujących w tym wieku schorzeń przewlekłych.  

 

Procedura -- dokument zawierający szczegółowy opis działania lub procesu, np. procedura 

oceny ryzyka zawodowego.  

 

Ryzyko zawodowe - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń powodujących 

straty. Są one związane z wykonywaną pracą. Dotyczy to w szczególności wystąpienia u 

pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych 

występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Według wytycznych 

Międzynarodowej Organizacji Pracy (IL0-0SH 2001) ryzyko zawodowe jest definiowane jako: 

,,kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości urazu 

lub pogorszenia stanu zdrowia pracowników powodowanego tym zdarzeniem;  

 

Ryzyko resztkowe - ryzyko pozostające po zastosowaniu środków bezpieczeństwa  

 

Stanowisko pracy -- przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, 

w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę.  

 

Stanowisko pracy stacjonarne - stanowisko pracy o stałej (zarówno w rozumieniu 

geograficznym, jak i na terenie zakładu pracy) lokalizacji miejsca wykonywania pracy  

 

Stanowisko pracy niestacjonarne - stanowisko pracy o zmieniającej się (w rozumieniu 

geograficznym i/ lub na terenie zakładu pracy) lokalizacji miejsca wykonywania pracy.  

 

Stanowiska o stałych warunkach pracy - stanowiska, na których pracownicy wykonują te 

same powtarzalne czynności, na tym samym stacjonarnym stanowisku pracy w warunkach 

stałego narażenia na te same zagrożenia  

 

Stanowiska o zmiennych warunkach pracy -- stanowiska, na których pracownicy wykonują 

te same powtarzalne czynności, ale okresowo zmieniają warunki wykonywania pracy, co 

powoduje zmianę zagrożenia. Może to być wynikiem zmiany miejsca pracy, zmiany warunków 

pogodowych oraz rodzaju wykonywanych prac  

 

Stanowiska pracy jednozawodowe - stanowiska, na których pracownicy wykonują te same 

powtarzalne czynności, charakterystyczne dla danego zawodu.  

 

Stanowiska pracy wielozawodowe - stanowiska, na których pracownicy w zależności od 

potrzeb wykonują powtarzalne czynności charakterystyczne dla różnych zawodów, 

np. magazynier w magazynie kształtowników stalowych, wykonujący operacje cięcia prętów 

na odcinki o określonej długości, na pile ramowej.  

 

Sytuacja zagrażająca -- każda sytuacja, w której pracownik jest narażony na działanie co 

najmniej jednego czynnika stwarzającego zagrożenie.  

 



Środki ochrony -- środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej lub inne środki 

techniczne lub organizacyjne) stosowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego.  

 

Środowisko pracy -- warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, 

chemicznymi i biologicznymi), w których odbywa się proces pracy.  

 

Zarządzanie ryzykiem zawodowym -- ciągły proces oceny oraz eliminowania lub co najmniej 

ograniczania ryzyka zawodowego.  

 

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe - niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną 

pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia.  

 

Zagrożenie -- stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę.  

 

 

2/ Pojęcie ryzyka zawodowego (definicje) 

„RYZYKO ZAWODOWE” - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń 

związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia 

u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych 

występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy ( § 2 pkt.7 OPBHP oraz 

PN-N-18001:2004) 

Środowisko pracy to warunki środowiska materialnego (określonego czynnikami fizycznymi, 

chemicznymi i biologicznymi), w których odbywa się proces pracy, natomiast zagrożenie to 

stan środowiska pracy, który może spowodować wypadek lub chorobę.  

Powstanie określonego ryzyka na stanowisku pracy jest związane z występowaniem zagrożeń, 

przy czym ryzyko to ponosi pracownik w związku z wykonywanymi zadaniami. 

Sytuacja zagrażająca to każda sytuacja, w której pracownik jest eksponowany na jeden lub 

więcej czynników stwarzających zagrożenie.  

Aby ocenić poziom ryzyka podczas wykonywania określonej pracy, konieczna jest 

Identyfikacja czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz ewentualnych 

zagrożeń, jakie te czynniki powodują 

 

3/Elementy ryzyka  ( składowe) 

 

 

  



4/Równowaga ryzyka 

 

 

 

4/ Elementy prawdopodobieństwa urazu lub utraty zdrowia 

 

Trzy wzajemnie przenikające się elementy wpływające na wartość 

prawdopodobieństwa. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia urazu jest związane z wystąpieniem zdarzenia 

zagrażającego, o którym wnioskuje się na podstawie:  

• niezawodności elementów układu człowiek--maszyna--środowisko,  

• informacji o wypadkach, zdarzeniach wypadkowych i chorobach zawodowych oraz 

danych o ich skutkach  

• analizy porównawczej ryzyka dla podobnych prac lub stanowisk pracy:  

• wniosków z danych statystycznych  

 

Prawdopodobieństwo to ma dominujące znaczenie w zakresie szacowania elementów ryzyka 

zawodowego związanego z zagrożeniami mającymi charakter urazowy (głównie  

z zagrożeniami mechanicznymi)  

Rozpatrzenie wszystkich elementów prawdopodobieństwa zdarzenia ma decydujące znaczenie 

dla ustalenia wszystkich przyczyn wypadku.  

  



Częstość i czas trwania ekspozycji:  

• częstotliwość dostępu do stref zagrożenia (np. w warunkach normalnej pracy czy 

doraźnie):  

• łatwość dostępu do stref niebezpiecznych  

• charakter dostępu do stref zagrożenia,  

• czas, jaki musi spędzać pracownik w strefach zagrożenia  

• liczbę osób narażonych, które muszą operować w strefach zagrożenia.  

 

Częstotliwość i czas trwania ekspozycji mają zasadnicze znaczenie podczas oceny ryzyka 

związanego z narażeniem na czynniki szkodliwe (np. czynniki chemiczne) lub na czynniki 

uciążliwe (np. wymuszona pozycja ciała).  

 

Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody zależy m.in. od:  

• sposobu obsługi urządzenia (obsługa bezpośrednia, sterowanie automatyczne):  

• prędkości pojawienia się zagrożenia, czasu na analizę zagrożenia (nagle, szybko, 

powoli)  

• stopnia wyszkolenia pracowników (osoba wykwalifikowana, niewykwalifikowana)  

• świadomości ryzyka (informacji ogólnych, bezpośrednich obserwacji urządzeń 

wskazujących i sygnalizujących, znaków ostrzegawczych)  

• doświadczenia praktycznego i wiedzy (wiedza o maszynie, większa wyobraźnia 

i umiejętność przewidywania sytuacji niebezpiecznych)  

• ludzkich możliwości uniknięcia szkody (zwinność, możliwość wycofania się lub 

ucieczki, refleksu ) 

 

Analizę ryzyka dla obiektów technicznych powinny uzupełniać metody oceny niezawodności 

ludzkiej. Ustalanie błędów ludzkich podczas podejmowania decyzji iw trakcie realizacji zadań 

ujmuje się w kategoriach prawdopodobieństwa 

 

5/ Prawne podstawy oceny ryzyka zawodowego ( przepisy prawa dotyczące ORZ) 

Ocenę ryzyka zawodowego powinien przeprowadzać każdy pracodawca bez względu na 

wielkość i rodzaj prowadzonej działalności. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie zostały 

określone w art. 226 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego brzmieniem pracodawca:  

• ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje 

niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;  

• informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 

pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.  

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy, 

szczególnie przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą 

organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie 

i szkolenie pracowników (§ 39 ust. l Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy). 

  



Zgodnie z $ 39 ust. 2 ROPBHP obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny 

pracy powinien być realizowany na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania 

wypadkom i chorobom związanym z pracą, w szczególności przez:  

• zapobieganie zagrożeniom,  

• przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być 

wykluczone 

• likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania,  

• dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, szczególnie 

przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn 

i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy - 

z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej 

i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy 

na zdrowie pracowników,  

• stosowanie nowych rozwiązań technicznych,  

• zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji 

i innych materiałów - bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi,  

• nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony 

indywidualnej  

• instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

Uszczegółowienie zawartych w art. 226 Kodeks pra(7 ustawowych obowiązków pracodawcy 

dotyczących oceny ryzyka zawodowego stanowią przepisy § 39a ROPBHP . Zgodnie z nimi:  

• Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące podczas wykonywanych prac, 

w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych 

substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych 

oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się 

wszystkie czynniki środowiska pracy występujące w trakcie wykonywanych prac oraz 

sposoby wykonywania prac  

• Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody 

oraz  

organizacja pracy powinny:  

o zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników; 

o być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich 

poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.  

• Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych 

niezbędnych środków profilaktycznych. Jednocześnie przepis określa treść dokumentu 

potwierdzającego przeprowadzenie oceny, którego zasady sporządzania zostaną 

szczegółowo omówione w rozdziale 17. podręcznika -- Dokumentowanie wyników 

oceny ryzyka zawodowego.  

 

Zgodnie z przepisem art. 237il' $ 1 pkt 2 Kodeksu pracy pracodawca konsultuje z pracownikami 

lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 

w tym m.in. dotyczące oceny ryzyka zawodowego występującego podczas wykonywania 

określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku.  

 

Dla pewnej grupy czynników oraz prac ustawodawca opracował szczegółowe wymagania 

dotyczące oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego, co w dużej mierze wynikało 

z konieczności dostosowania polskiego prawa do wymagań prawa wspólnotowego.  

  



Wymagania te zostały określone m.in. w:  

• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych 

(Dz.U. 2005 nr 11, poz. 86 z późn. zm.);  

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 maja 2010 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na 

promieniowanie optyczne  t.j. Dz.U. 2013. poz. 1619;  

• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych 

czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81, poz. 716 z późn. 

zm.);  

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub 

drgania mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157. poz. 1318;  

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 

nr 26, poz. 313 z późn. zm.);  

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999  w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, 

w tym wybuchowych , ze złomu metali (Dz.U. 2000 nr 3, poz. 36);  

• Rozporządzeniu Ministra  Zdrowia z dnia 6 czerwca 20]3 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi 

narzędziami używanymi przy udzielaniu  świadczeń zdrowotnych (Dz.U. 2013, poz. 

696)  

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 20]0 r. w sprawie minimalnych 

wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. związanych z możliwością  

wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138, poz. 931).  

 

Ogólne wytyczne postępowania podczas przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego na 

stanowiskach pracy określa norma PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania 

bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. 

 

6/ Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego 

Rozp. OPBHP § 39a. (32)  

  3. Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych 

niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka 

zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:   

1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:   

a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,  

b) wykonywanych zadań,  

c) występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników 

środowiska pracy,  

d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,  

e) osób pracujących na tym stanowisku;  

2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska    

pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;  

3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny 

 



6/ Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego 

Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu warunków pracy w celu 

stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem powstawania 

wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Ocena przeprowadzana jako proces ciągły 

powinna dać podstawy do planowania i podjęcia działań zmierzających do likwidacji lub 

ograniczenia zagrożeń występujących w środowisku pracy, poprawy warunków pracy oraz 

ochrony życia i zdrowia pracowników.  

 

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, 

w określonych warunkach, ochrony zdrowia i życia pracowników w pracy. 

 

Można to osiągnąć przede wszystkim przez wyeliminowanie zagrożeń związanych z pracą, 

a jeżeli to niemożliwe - przez odpowiednie ograniczenie ryzyka zawodowego związanego 

z tymi zagrożeniami.  

Aby podejmowane działania profilaktyczne przyniosły oczekiwane rezultaty, w ocenie ryzyka 

należy uwzględnić wszystkie czynniki środowiska pracy oraz sposoby wykonywania prac, 

które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.  

 

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w celu umożliwienia pracodawcy i osobom 

zaangażowanym w działania związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia: 

•  zidentyfikowania zagrożeń związanych z pracą oraz oszacowanie i wyznaczenie 

dopuszczalności związanego z nimi ryzyka zawodowego, a w następstwie - 

zastosowanie odpowiednich środków ochrony, z uwzględnieniem obowiązujących 

wymagań  

•  sprawdzenia, czy stosowane obecnie środki ochrony przed zagrożeniami w miejscu  

pracy są odpowiednie;  

• -ustalania priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania  

ryzyka zawodowego;  

•  wykazania, zarówno pracownikom lub ich przedstawicielom, jak i organom nadzoru 

oraz kontroli, że przeprowadzono identyfikację zagrożeń i zastosowano właściwe 

środki ochrony, eliminujące lub ograniczające ryzyko zawodowe związane 

z zagrożeniem 

• właściwego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy 

dostosowanych do możliwości psychofizycznych pracowników; 

• zapewnienia, że stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także zmiany 

technologii oraz metod i organizacji pracy, podejmowane w celu ograniczenia ryzyka 

zawodowego, służą poprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.  

 


