ZARZĄDZENIE Nr .6.9/2017
STAROSTY ŁOWICKIEGO
z dnia .(?. grudnia 2017 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Łowickiego z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie zasad oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
i jej dokumentowania

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), w związku z art. 226 i art. 237lia §1 pkt 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666. poz. 2138
i 2255, z 2017 r. poz. 962 i 60), § 39 i § 39a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r.
Nr 108, poz. 690, z 2011 r. Nr 173, poz. 1034), zarządzam, co następuje:
§1. W „Zasadach oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i jej
dokumentowania w Starostwie Powiatowym w Łowiczu", stanowiących załącznik
do Zarządzenia Nr 33/2015 Starosty Łowickiego z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zasad
oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i jej dokumentowania, zwanych dalej
Zasadami, wprowadzam następujące zmiany:
1) punkt 3.5. otrzymuje brzmienie:
„3.5. Szacowanie ryzyka odbywa się w kartach oceny ryzyka, których wzory stanowią
Załączniki Nr 1 - 8 do niniejszych Zasad.";
2) załącznik nr 1 do Zasad otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia;
3) załącznik nr 2 do Zasad otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego
zarządzenia;
4) załącznik nr 3 do Zasad otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego
zarządzenia;
5) załącznik nr 4 do Zasad otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego
zarządzenia;
6) załączniki nr 5-8 do Zasad otrzymują brzmienie odpowiednio jak w załącznikach nr 5-8
do niniejszego zarządzenia.
§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Łowickiego.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ...w. grudnia 2017 r.
Konsultacji z Przedstawicielem pracowników
Starostwa Powiatowego
;o w Łowiczu
dokonano w dniu .. i... grudnia 2017 r.

S E KR E' ’A R Z
POWIATU ł
CKIEGO
Jixinna \Jaroa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr&?./2017
Starosty Łowickiego
z d nia ..... r.. grudnia 201 7 r.

Załącznik Nr 1
do „Zasad oceny ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy i jej dokumentowan
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu”

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

WYKAZ STANOWISK:
- STAROSTA
- WICESTAROSTA
- CZŁONEK ZARZĄDU
- SEKRETARZ
- SKARBNIK
- GŁÓWNY KSIĘGOWY
- DYREKTOR
- Z-CA DYREKTORA
- KIEROWNIK

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
99-400Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO
Autor:
SPECJALISTA DS. BHP
1INSPEKTOR P.POŻ.
ADAM PIERZCHAŁA

Stanowisko pracy:
KADRA ZARZĄDZAJĄCA
- STAROSTA
- WICESTAROSTA
- CZŁONEK ZARZĄDU
- SEKRETARZ
-SKARBNIK
- GŁÓWNY KSIĘGOWY
- DYREKTOR
- Z-CA DYREKTORA
- KIEROWNIK

Przyjęta metoda oceny ryzyka zawodowego:
- czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia - wg PN-N-18002.
Przyjęty akceptowalny poziom ryzyka - PN-N-18002 - kategoria - średnie.
INFORMACJE O STANOWISKU PRACY
A. Opis stanowiska pracy:
Stanowiska pracy zlokalizowane są w pomieszczeniach pracy stałej. Osoby zatrudnione na
w/w stanowiskach wykonują czynności zarządzania w Starostwie oraz w poszczególnych
wydziałach Starostwa Powiatowego w Łowiczu i są odpowiedzialne za stały nadzór nad
wszystkimi pracownikami, za przydzielanie i wyznaczanie obowiązków - zgodnie z zakresem
obowiązków, przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego dla osób nowozatrudnionych
i przenoszonych na inne stanowiska. Wykonują także czynności typowej pracy biurowej
przy pomocy komputerów oraz środków techniki biurowej. Praca związana jest
z prowadzeniem dokumentacji elektronicznej i papierowej, kontaktami z klientami oraz w razie
potrzeby wyjazdami w delegacje służbowe. Komunikowanie się z interesantami może odbywać
się poprzez kontakt osobisty lub za pomocą telefonu, maila, faxu. W związku z zakresem
obowiązków, wykonują czynności dotyczące prowadzonej działalności poza siedzibą urzędu w celu wizyt w urzędach i innych instytucjach oraz w związku z potrzebą bezpośredniego
kontaktu z przedstawicielami innych podmiotów. Konieczne jest wtedy korzystanie
z samochodów służbowych lub innych środków transportu.
Stanowiska pracy zostały urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności
oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Wymiary wolnej powierzchni stanowiska
pracy zapewniają pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy
w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Pomieszczenia pracy spełniają
parametry dotyczące pomieszczeń pracy stałej, są ogrzewane - temperatura pomieszczeń nie
jest niższa niż +18°C. Instalacja elektryczna sprawna - wynik badania pozytywny. W obrębie
stanowiska pracy nie występują przekroczenia NDN i NDS czynników szkodliwych dla zdrowia.
Stanowisko pracy oświetlone jest światłem dziennym, uzupełnione światłem elektrycznym spełniającym wymogi. Zabezpieczenie pożarowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Drogi ewakuacyjne
wyznaczone
i
oznakowane
zgodnie
z
PN-92/N-011256/02.
Wentylacja
w pomieszczeniach spełnia wymogi - sprawna. Pracownikom zapewniono pierwszą pomoc
przedlekarską poprzez możliwość skorzystania z wyposażonej w środki opatrunkowe apteczki
pierwszej pomocy (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bhp; Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. z późn. zm.),__________________
i

B. Lokalizacja stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe w urzędzie.
C. Granice obiektu:
Pomieszczenia biurowe w budynkach Starostwa____________________
D. Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania:
1.

Przygotowanie stanowiska pracy - wg potrzeb

2.

Praca przy komputerze - powyżej 4 godzin na zmianę

3.

Kontakt z klientami lub wykonywanie innych prac biurowych - wg potrzeb

4.

Wydawanie poleceń i uzgadnianie dokumentów z pracownikami - wg potrzeb
5. Przemieszczanie się między urzędem a urzędami i przedstawicielami innych firm,
samochodami służbowymi i innymi środkami transportu - wg potrzeb
E. Stosowane materiały i środki pracy:
1.

komputery, telefony, fax, ksero, niszczarka dokumentów

2.

papier, druki, formularze

3.

środki pracy biurowej

4.

samochody służbowe, inne środki transportu

5.

urządzenia zasilane prądem elektrycznym o napięciu 230 V
F. Osoby pracujące na stanowisku

1.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA
G. Wymagany poziom wykształcenia, doświadczenia i zdolności użytkownika oraz
wymagane uprawnienia
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. _________ ________________
Szkolenia z zakresu bhp - wstępne - instruktaż ogólny, szkolenia okresowe.
Badania lekarskie w zakresie dotyczącym wszystkich pracowników stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracy - wstępne, okresowe, kontrolne.
H. Inne wymagania dotyczące osób zatrudnionych na stanowisku
_________
kobiety w ciąży, młodociani, itp.______________________________________
Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wykazu prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących
dziecko piersią (Dz.U. poz. 796)._________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - w związku z obsługą monitora ekranowego łączny czas pracy do 8 godz. /dobę,
jednak po każdych 50 minutach pracy 10 minut przerwy wliczanej do czasu pracy na wykonanie innych
czynności służbowych.____________________________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - niepodnoszenie ciężarów przekraczających 3 kg przy pracy stałej i 5 kg przy pracy
dorywczej
Dla kobiet karmiących -. niepodnoszenie ciężarów przekraczających 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy
pracy dorywczej._________________________________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - praca w pozycji stojącej łącznie do 3 godzin w czasie zmiany roboczej, przy czym
czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie
powinna nastąpić 15 minutowa przerwa______________________________________________________
Dla kobiet w ciąży zabroniona praca:
- w pozycji wymuszonej
- ręcznego przenoszenie materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych
dla zdrowia______________________________________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - nieprzekraczanie hałasu (LEx.b h)> 65 dB

w

ciągu zmiany roboczej.

Nie zatrudnia się młodocianych.
I. Inne osoby narażone na ryzyko
1•

Współpracownicy.
3

J. Niedogodności i niebezpieczne zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej
pracy
Wypadki
1. - wg rejestru wypadków
2. - wg rejestru wypadków
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K. Identyfikacja zagrożeń
Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi

1.

2.

3.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

Prąd elektryczny
o napięciu do 1kV

Pożar

Źródłem zagrożenia mogą być źle umocowane do podłoża wykładziny
podłogowe, szczególnie w miejscach łączenia, luźne listwy na styku
wykładzin. Zagrożeniem może być upadek ze schodów w ciągach
komunikacyjnych. Zagrożenie mogą powodować luźno ułożone przewody
zasilające i robocze komputerów oraz środków techniki biurowej w związku
z możliwością zaczepienia o nie w czasie przemieszczania się w
pomieszczeniu między stanowiskami pracy.

Źródłem zagrożenia mogą być uszkodzone urządzenia zasilane energią
elektryczną, przewody elektryczne w wyniku ich przygniecenia lub
przecięcia w miejscach niewłaściwie zabezpieczonych oraz w przypadku
stosowania przedłużaczy znajdujących się w ciągach komunikacyjnych.

Źródłem zagrożenia mogą być zwarcia w instalacji elektrycznej
stosowanych urządzeń zasilanych energią elektryczną a także możliwość
zaprószenia ognia przez osoby postronne.

Skutkiem upadku mogą być
urazy kończyn (skręcenia
stawów, zwichnięcia,
złamania lub stłuczenia)
powodujące krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawne nawierzchnie ciągów
komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
ład i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności

Porażenie prądem
elektrycznym może
powodować ciężkie obrażenia
wewnętrzne oraz duże
prawdopodobieństwo śmierci.

sprawność techniczna urządzeń,
potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona
przeciwporażeniowa instalacji i
urządzeń elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje
szkolenie pracowników

W wyniku pożaru należy
liczyć się z ofiarami
śmiertelnymi, oparzeniami lub
ciężkimi obrażeniami ciała.

wyposażenie pomieszczeń pracy
w niezbędną ilość sprawnego
podręcznego sprzętu gaśniczego
z aktualnymi badaniami
znajomość instrukcji postępowania
na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg
ewakuacji w budynkach
wyznaczenie miejsc do palenia
tytoniu i nadzór nad przestrzeganiem
zasad niepalenia tytoniu przez
pracowników w miejscu pracy
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Lp.

4.

5.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Skutkiem uderzenia lub
upadku w wyniku zaczepienia
o przedmioty mogą być
stłuczenia lub przygniecenia
kończyn i lekkie obrażenia
całego ciała, powodujące
krótkotrwałą niezdolność
do pracy.

przestrzeganie norm dotyczących
wolnej, niezastawionej powierzchni
przestrzeganie wymiarów szerokości
przejść między elementami
wyposażenia stanowiska pracy
porządek w obrębie stanowiska
pracy
zachowanie ostrożności

Uderzenie
o nieruchome
elementy
wyposażenia

Źródłem zagrożenia mogą być elementy wyposażenie stanowiska pracy,
ograniczona powierzchnia stanowisk pracy w niektórych pomieszczeniach,
pośpiech pracownika, niedostateczna koncentracja uwagi na
wykonywanych czynnościach.

Wypadek
komunikacyjny

Zagrożenie dotyczy pracowników wykonujących czynności służbowe poza
siedzibą zakładu pracy i związane jest z koniecznością przemieszczania się
do miejsca wykonania czynności.
Przyczyną zagrożenia są samochody służbowe. Zagrożenie wiąże się z
możliwością spowodowania lub uczestniczenia w wypadku komunikacyjnym
służbowymi ewentualnie prywatnymi samochodami i innymi środkami
transportu.

Skutkiem może być śmierć
lub uszkodzenia całego ciała
w różnym stopniu.

przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego
stosowanie „zasady ograniczonego
zaufania" do innych uczestników
ruchu drogowego
przestrzeganie terminów i zakresu
obsługiwania technicznego
samochodów służbowych,
wzmożona ostrożność

Źródłem zagrożenia może być wrząca woda w czasie przygotowania
gorących napojów.

Skutkiem mogą być
oparzenia nieosłoniętych
części ciała, powodujące
oszpecenia i krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

Skutkiem mogą być drobne
skaleczenia

wzmożona uwaga
zachowanie ostrożności

6.

Gorące płyny

7.

Skaleczenia, zakłucia Źródłem zagrożenia są zszywki i spinacze pozostawione w aktach

8.

Zagrożenie
przemocą
ze strony pracownika
lub klienta

Zagrożenie związane jest z możliwym konfliktem z pracownikiem/klientem w Skutkiem mogą być urazy
wyniku jego niezadowolenia ze sposobu załatwienia sprawy. Dotyczyć może ciała a przede wszystkim
stres pracownika.
obelg lub użycia przemocy fizycznej.

stosowanie umeblowania
oddzielającego pracownika
od interesanta,
umiejętność rozładowania sytuacji
konfliktowych

Zagrożenie czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi
9.

Przeciążenie
narządu wzroku

Zagrożenie związane jest z koniecznością stałej pracy z użyciem
monitora ekranowego.

Skutkiem może być
zmęczenie wzroku
pracownika powodujące
osłabienie wzroku.

oświetlenie spełniające wymogi
Polskiej Normy
okulary korekcyjne - wg potrzeb
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Lp.

10.

Zagrożenie

Zagrożenia związane
z niedostatecznym
oświetleniem lub
zjawiskiem olśnienia
przykrego

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Są to warunki środowiska pracy, w których mogą nie być spełnione
określone normą wymagania dotyczące oświetlenia miejsca pracy.

Możliwe skutki
zagrożenia
Skutkami zagrożenia mogą
być:
z m ę c z e n ie oczu, co objawia
się:
bólami głowy,
łzawieniem i
zaczerwienieniem powiek
i spojówek,
zmniejszeniem zdolności
akomodacji,
zmniejszeniem ostrości
widzenia, wrażliwości
na kontrasty i szybkości
spostrzegania,
zm ę c ze n ie n erw o w e

co objawia się:
uczuciem niechęci i
ogólną ociężałością,
tendencjami do bólu
głowy i nudności,
bezsennością i utratą
apetytu.

11.

Mikroklimat
umiarkowany

Są to warunki środowiska pracy, które mają bezpośredni wpływ
na dobre samopoczucie oraz wydajność pracowników. Objawami
niewłaściwych warunków mikroklimatu, szczególnie niedostatecznej
(mniejszej niż 40% wilgotności powietrza) może być występowanie
objawów uczucia suchości oczu oraz nadmiernej suchości skóry.

12.

Przeciążenie strun
głosowych

Zagrożenie związane jest z koniecznością prowadzenia rozmów
z klientami.

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

wykonany pomiar natężenia
i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów
według przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia
nad stanowiskiem pracy
doświetlenie miejscowe za pomocą
lampy dodatkowej (dotyczy
klawiatury komputera) na niektórych
stanowiskach pracy
żaluzje lub zasłony ograniczające
ilość światła
(spełniono parametry dotyczące
natężenia i równomierności oświetlenia,
nie zachodzi potrzeba uwzględniania
zagrożenia)

Zagrożenie istniejące przez
cały okres wykonywania tego
rodzaju pracy, szczególnie
przy działającym centralnym
ogrzewaniu - może
powodować w dalekiej
konsekwencji choroby i
zmniejszenie wydajności
pracy.

Minimalna temperatura
w pomieszczeniach pracy
admin-biurowych 18 st. C
zachowanie temperatury powietrza
w pomieszczeniu w granicach
20 - 24 °C zimą i 23 - 25 0C latem
utrzymanie wilgotności względnej
powietrza w pomieszczeniu
w granicach 40 - 50% dla
zmniejszenia pola
elektrostatycznego przed monitorem

Nieumiejętne operowanie
głosem spowodować może
przeciążenie i choroby strun
głosowych.

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy
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Lp.

13.

14.

Zagrożenie

Obciążenie fizyczne
statyczne

Obciążenie
psychonerwowe

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Zagrożenie związane jest z koniecznością wykonywania przez pracownika
czynności przeważnie w pozycji siedzącej.

Zagrożenie powoduje
obciążenie układu kostno
szkieletowego oraz mięśni
obręczy barkowej i kończyn
górnych przy wykonywaniu
czynności w pozycji
siedzącej. Skutkiem mogą
być schorzenia układu kostno
szkieletowego (kręgosłupa)
i mięśniowego człowieka.

naprzemienne wykonywanie pracy
przy komputerze ze zwykłymi
czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy
w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby,
na życzenia pracownika w podnóżek
stosowanie 5 min przerwy
po godzinie nieprzerwanej pracy
przy monitorze ekranowym

Skutkiem długotrwałego
obciążenie stresem mogą być
choroby układu nerwowego
oraz choroby serca.

odpowiednia jakość
oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat
występującej sytuacji i sposobu jej
pokonania (system podpowiedzi
w programie)
stosowanie przez pracownika
odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę
biologiczną
szkolenia z umiejętności
rozładowania sytuacji konfliktowych

Zagrożeniem jest stres związany z:
odpowiedzialnością za podejmowane decyzje,
czynnościami wykonywanymi za pomocą komputerów,
a w związku z tym obawą o utratę wprowadzanych danych,
narzuconym tempem pracy,
sytuacjami konfliktowymi z współpracownikami i przełożonymi.
Zagrożenie związane jest z zaabsorbowaniem umysłu pracownika
problemem do rozwiązania i nieświadome przedłużenie wysiłku
umysłowego na czas poza godzinami pracy.
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KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Stanowisko: KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Lp.

Typ zagrożenia

Stosow ane środki o g ran iczające ryzyko zaw o d o w e

O szaco w an ie ryzyka
z uw zględnieniem
stosow anych
śro d kó w
o g raniczających
ryzyko.
D o p uszczalność
ryzyka.

1

2

3

4

Z alecenia d otyczące
niezbędnych działań

5

Z a g ro ż e n ie c z y n n ik a m i n ie b e z p ie c z n y m i

1.

2.

3.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

sprawne nawierzchnie ciągów komunikacyjnych na zewnątrz i P - prawdopodobne
wewnątrz budynków
S - mała
ład i porządek
MAŁE
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności
Dopuszczalne

Prąd elektryczny o napięciu
do 1kV

sprawność techniczna urządzeń, potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona przeciwporażeniowa instalacji i urządzeń
elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje
szkolenie pracowników

Pożar

wyposażenie pomieszczeń pracy w niezbędną ilość
sprawnego podręcznego sprzętu gaśniczego z aktualnymi
badaniami
znajomość instrukcji postępowania na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacji w budynkach
wyznaczenie miejsc do palenia tytoniu i nadzór nad
przestrzeganiem zasad niepalenia tytoniu przez pracowników
w miejscu pracy

P - mało
prawdopodobne
S - duża
ŚREDNIE

Zalecany stały nadzór nad
stanem ciągów
komunikacyjnych.

Konieczne systematyczne
prowadzenie pomiarów
ochrony przeciwporażeniowej

Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - duża
ŚREDNIE

Dopuszczalne

Okresowe szkolenia
pracowników w zakresie
ochrony ppoż.
i ewakuacji.

9

4.

5.

6.

3

2

1

Uderzenie o nieruchome
elementy wyposażenia

Wypadek komunikacyjny

Gorące płyny

przestrzeganie norm dotyczących wolnej, niezastawionej
powierzchni,
przestrzeganie wymiarów szerokości przejść między
elementami wyposażenia stanowiska pracy,
porządek w obrębie stanowiska pracy,
zachowanie ostrożności,

4
P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

P - mało
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
prawdopodobne
stosowanie „zasady ograniczonego zaufania" do innych
S - duża
uczestników ruchu drogowego,
przestrzeganie terminów i zakresu obsługiwania technicznego ŚREDNIE
samochodów służbowych,
Dopuszczalne
wzmożona ostrożność

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

5

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Wskazane okresowe
szkolenia pracowników w
zakresie sposobu wykonania
czynności - szkolenia BHP

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

7.

Skaleczenia, zakłucia

wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

8.

Zagrożenie przemocą ze
strony pracownika

umiejętność rozładowania sytuacji konfliktowych
wzmożona uwaga

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne
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1

2

3

4

5

Z a g ro ż e n ie c z y n n ik a m i s z k o d liw y m i i u c ią ż liw y m i

9.

Przeciążenie narządu wzroku

oświetlenie spełniające wymogi Polskiej Normy
okulary korekcyjne i ochronne

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

10.

11.

12.

Zagrożenia związane z
niedostatecznym oświetleniem
lub zjawiskiem olśnienia
przykrego

Mikroklimat umiarkowany

Przeciążenie strun głosowych

wykonany pomiar natężenie i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia nad stanowiskiem pracy
doświetlenie miejscowe za pomocą lampy dodatkowej
(dotyczy klawiatury komputera) na niektórych stanowiskach
pracy
żaluzje lub zasłony ograniczające ilość światła
zachowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu w
granicach 20 - 24 °C zimą i 2 3 - 25 °C latem
utrzymanie wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu
w granicach 40 - 50% dla zmniejszenia pola
elektrostatycznego przed monitorem

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

13.

Obciążenie fizyczne statyczne

naprzemienne wykonywanie pracy przy komputerze ze
zwykłymi czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby, na życzenia pracownika w
podnóżek
stosowanie 5 min przerwy po godzinie nieprzerwanej pracy
przy monitorze ekranowym

P - mało
prawdopodobne
S - średnia
MAŁE
Dopuszczalne

Zapewnienie przestrzegania
ustaleń rozporządzenia
dotyczącego wymagań dla
stanowisk pracy
wyposażonych w monitory
ekranowe.

14.

Obciążenie psychonerwowe

odpowiednia jakość oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat występującej sytuacji i
sposobu jej pokonania (system podpowiedzi w programie)
stosowanie przez pracownika odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę biologiczną
szkolenia z umiejętności rozładowania sytuacji konfliktowych

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

Opracował: Specjalista ds. BHP i Inspektor P.POŻ. Adam Pierzchała
Konsultacji z Przedstawicielem pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu
dokonano w dniu
grudnia 2017 r.

SEKRE ' A R Z
POWIATU
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Załącznik Nr 2
do „Zasad oceny ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy i jej dokumentowali
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu”

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
DLA PRACOWNIKÓW
ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH

WYKAZ STANOWISK:
-

GŁÓWNY SPECJALISTA
INSPEKTOR
PODINSPEKTOR
KANCELISTA
GEOLOG POWIATOWY
STARSZY INFORMATYK
POMOC ADMINISTRACYJNA

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
99-400Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO
Autor:
SPECJALISTA DS. BHP
I INSPEKTOR P.POŻ
ADAM PIERZCHAŁA

Stanowisko pracy:
Pracownik administracyjno - biurowy.

Przyjęta metoda oceny ryzyka zawodowego:
- czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia - wg PN-N-18002.
Przyjęty akceptowalny poziom ryzyka - PN-N-18002 - kategoria - średnie.

INFORMACJE O STANOWISKU PRACY
A. Opis stanowiska pracy:
Stanowiska pracy zlokalizowane są w pomieszczeniach pracy stałej. Osoby zatrudnione na
stanowisku pracownika administracyjno-biurowego wykonują czynności typowej pracy biurowej
przy pomocy komputerów oraz środków techniki biurowej. Praca związana jest
z prowadzeniem dokumentacji elektronicznej i papierowej. Komunikowanie się z interesantami
może odbywać się poprzez kontakt osobisty lub za pomocą telefonu, maila i faxu. Stanowiska
pracy zostały urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz
psychofizycznych właściwości pracowników. Wymiary wolnej powierzchni stanowiska pracy
zapewniają pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób
bezpieczny,
z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Pomieszczenia pracy spełniają parametry dotyczące
pomieszczeń pracy stałej, są ogrzewane - temperatura pomieszczeń nie jest niższa niż +18°C.
Instalacja elektryczna sprawna - wynik badania pozytywny. W obrębie stanowiska pracy nie
występują przekroczenia NDN i NDS czynników szkodliwych dla zdrowia. Stanowisko pracy
oświetlone jest światłem dziennym, uzupełnione światłem elektrycznym - spełniającym wymogi.
Zabezpieczenie pożarowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Drogi ewakuacyjne wyznaczone
i oznakowane zgodnie z PN-92/N-011256/02. Wentylacja w pomieszczeniach spełnia wymogi sprawna. Pracownikom zapewniono pierwszą pomoc przedlekarską poprzez możliwość
skorzystania z wyposażonej w środki opatrunkowe apteczki pierwszej pomocy, znajdującej się
w sekretariacie, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bhp; Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. z późn. zm.).
B. Lokalizacja stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe w urzędzie.
C. Granice obiektu:
Pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym Starostwa
D. Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania:
1.

przygotowanie stanowiska pracy - wg potrzeb

2.

praca przy komputerze - powyżej 4 godzin na zmianę

3.

obsługa klienta lub wykonywanie innych prac biurowych - wg potrzeb

4.

uzgadnianie dokumentów z przełożonymi - wg potrzeb
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E. Stosowane materiały i środki pracy:
1.

komputery, telefony, fax, ksero, niszczarka dokumentów

2.

papier, druki, formularze

3.

środki pracy biurowej

4.

urządzenia zasilane prądem elektrycznym o napięciu 230 V
F. Osoby pracujące na stanowisku

1.

Pracownicy administracyjno-biurowi
WY KSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE - w zależności od zajmowanego stanowiska wymagane
rów nież wykształcenie wyższe kierunkowe (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
200 8 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych)
Szkolenia z zakresu bhp - wstępne - instruktaż ogólny i stanowiskowy, szkolenia okresowe.
Badania lekarskie w zakresie dotyczącym wszystkich pracowników stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracy.
G. Inne wymagania dotyczące osób zatrudnionych na stanowisku
kobiety w ciąży, młodociani, itp.
Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wykazu prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących
dziecko piersią (Dz.U. poz. 796).
Dla kobiet w ciąży - w związku z obsługą monitora ekranowego łączny czas pracy do 8 godz. / dobę,
jednak po każdych 50 minutach pracy 10 minut przerwy wliczanej do czasu pracy na wykonanie innych
czynności służbowych.
Dla kobiet w ciąży - niepodnoszenie ciężarów przekraczających 3 kg przy pracy stałej i 5 kg przy pracy
dorywczej
Dla kobiet karmiących -. niepodnoszenie ciężarów przekraczających 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy
pracy dorywczej.
Dla kobiet w ciąży - praca w pozycji stojącej łącznie do 3 godzin w czasie zmiany roboczej, przy czym
czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie
powinna nastąpić 15 minutowa przerwa
Dla kobiet w ciąży zabroniona praca:
- w pozycji wymuszonej
- ręcznego przenoszenie materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych
dla zdrowia
Dla kobiet w ciąży - nieprzekraczanie hałasu

(L

e x

.b

h)> 65 dB

w ciągu zmiany roboczej.

Nie zatrudnia się młodocianych.
H. Inne osoby narażone na ryzyko
1.

1.

Współpracownicy.
Niedogodności i niebezpieczne zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej
pracy
Wypadki
- wg rejestru wypadków

2.

- wg rejestru wypadków
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J. Identyfikacja zagrożeń
Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi

1.

2.

3.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

Prąd elektryczny
o napięciu do 1kV

Pożar

Źródłem zagrożenia mogą być żle umocowane do podłoża wykładziny
podłogowe, szczególnie w miejscach łączenia, luźne listwy na styku
wykładzin. Zagrożeniem może być upadek ze schodów w ciągach
komunikacyjnych. Zagrożenie mogą powodować luźno ułożone przewody
zasilające i robocze komputerów oraz środków techniki biurowej w związku
z możliwością zaczepienia o nie w czasie przemieszczania się w
pomieszczeniu między stanowiskami pracy.

Źródłem zagrożenia mogą być uszkodzone urządzenia zasilane energią
elektryczną, przewody elektryczne w wyniku ich przygniecenia lub
przecięcia w miejscach niewłaściwie zabezpieczonych oraz w przypadku
stosowania przedłużaczy znajdujących się w ciągach komunikacyjnych.

Źródłem zagrożenia mogą być zwarcia w instalacji elektrycznej
stosowanych urządzeń zasilanych energią elektryczną a także możliwość
zaprószenia ognia przez osoby postronne.

Skutkiem upadku mogą być
urazy kończyn (skręcenia
stawów, zwichnięcia,
złamania lub stłuczenia)
powodujące krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawne nawierzchnie ciągów
komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
ład i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności

Porażenie prądem
elektrycznym może
powodować ciężkie obrażenia
wewnętrzne oraz duże
prawdopodobieństwo śmierci.

sprawność techniczna urządzeń,
potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona
przeciwporażeniowa instalacji
i urządzeń elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje
szkolenie pracowników

W wyniku pożaru należy
liczyć się z ofiarami
śmiertelnymi, oparzeniami lub
ciężkimi obrażeniami ciała.

wyposażenie pomieszczeń pracy
w niezbędną ilość sprawnego
podręcznego sprzętu gaśniczego
z aktualnymi badaniami
znajomość instrukcji postępowania
na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg
ewakuacji w budynkach
wyznaczenie miejsc do palenia
tytoniu i nadzór nad przestrzeganiem
zasad niepalenia tytoniu przez
pracowników w miejscu pracy
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Lp.

4.

Zagrożenie

Uderzenie
o nieruchome
elementy
wyposażenia

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Źródłem zagrożenia mogą być elementy wyposażenie stanowiska pracy,
ograniczona powierzchnia stanowisk pracy w niektórych pomieszczeniach,
pośpiech pracownika, niedostateczna koncentracja uwagi na
wykonywanych czynnościach.

Skutkiem uderzenia lub
upadku w wyniku zaczepienia
o przedmioty mogą być
stłuczenia lub przygniecenia
kończyn i lekkie obrażenia
całego ciała, powodujące
krótkotrwałą niezdolność
do pracy.

przestrzeganie norm dotyczących
wolnej, niezastawionej powierzchni
przestrzeganie wymiarów szerokości
przejść między elementami
wyposażenia stanowiska pracy
porządek w obrębie stanowiska
pracy
zachowanie ostrożności

Źródłem zagrożenia może być wrząca woda w czasie przygotowania
gorących napojów.

Skutkiem mogą być
oparzenia nieosłoniętych
części ciała, powodujące
oszpecenia i krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

Skutkiem mogą być drobne
skaleczenia

wzmożona uwaga
zachowanie ostrożności

5.

Gorące płyny

6.

Skaleczenia, zakłucia Źródłem zagrożenia są zszywki i spinacze pozostawione w aktach

7.

Zagrożenie
przemocą ze strony
pracownika lub
klienta

Zagrożenie związane jest z możliwym konfliktem z pracownikiem/klientem w Skutkiem mogą być urazy
wyniku jego niezadowolenia ze sposobu załatwienia sprawy. Dotyczyć może ciała a przede wszystkim
wypowiedzenia przez pracownika obelg lub użycia przemocy fizycznej.
stres pracownika.

stosowanie umeblowania
oddzielającego pracownika
od interesanta,
umiejętność rozładowania sytuacji
konfliktowych

Zagrożenie czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi

9.

Przeciążenie narządu Zagrożenie związane jest z koniecznością stałej pracy z użyciem monitora
wzroku
ekranowego.

Skutkiem może być
zmęczenie wzroku
pracownika powodujące
osłabienie wzroku.

oświetlenie spełniające wymogi
Polskiej Normy
okulary korekcyjne i ochronne
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Lp.

10.

Zagrożenie

Zagrożenia związane
z niedostatecznym
oświetleniem
lub zjawiskiem
olśnienia przykrego

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Są to warunki środowiska pracy, w których mogą nie być spełnione
określone normą wymagania dotyczące oświetlenia miejsca pracy.

Możliwe skutki
zagrożenia
Skutkami zagrożenia mogą
być:
zm ę c ze n ie oczu, co objawia
się:
bólami głowy,
łzawieniem i
zaczerwienieniem powiek
i spojówek,
zmniejszeniem zdolności
akomodacji,
zmniejszeniem ostrości
widzenia, wrażliwości
na kontrasty i szybkości
spostrzegania,
zm ę c ze n ie n erw o w e

co objawia się:
uczuciem niechęci i
ogólną ociężałością,
tendencjami do bólu
głowy i nudności,
bezsennością i utratą
apetytu.

11.

Mikroklimat
umiarkowany

Są to warunki środowiska pracy, które mają bezpośredni wpływ
na dobre samopoczucie oraz wydajność pracowników. Objawami
niewłaściwych warunków mikroklimatu, szczególnie niedostatecznej
(mniejszej niż 40% wilgotności powietrza) może być występowanie
objawów uczucia suchości oczu oraz nadmiernej suchości skóry.

12.

Przeciążenie strun
głosowych

Zagrożenie związane jest z koniecznością prowadzenia rozmów
z klientami.

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

wykonany pomiar natężenia
i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów
według przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia
nad stanowiskiem pracy
doświetlenie miejscowe za pomocą
lampy dodatkowej (dotyczy
klawiatury komputera) na niektórych
stanowiskach pracy
żaluzje lub zasłony ograniczające
ilość światła
(spełniono parametry dotyczące
natężenia i równomierności oświetlenia,
nie zachodzi potrzeba uwzględniania
zagrożenia)

Zagrożenie istniejące przez
cały okres wykonywania tego
rodzaju pracy, szczególnie
przy działającym centralnym
ogrzewaniu - może
powodować w dalekiej
konsekwencji choroby i
zmniejszenie wydajności
pracy.

zachowanie temperatury powietrza
w pomieszczeniu w granicach
20 - 24 °C zimą i 2 3 - 25 °C latem
utrzymanie wilgotności względnej
powietrza w pomieszczeniu
w granicach 40 - 50% dla
zmniejszenia pola
elektrostatycznego przed monitorem

Nieumiejętne operowanie
głosem spowodować może
przeciążenie i choroby strun
głosowych.

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy
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Lp.

13.

14.

Zagrożenie

Obciążenie fizyczne
statyczne

Obciążenie
psychonerwowe

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Zagrożenie związane jest z koniecznością wykonywania przez pracownika
czynności przeważnie w pozycji siedzącej.

Zagrożeniem jest stres związany z:
odpowiedzialnością za podejmowane decyzje,
czynnościami wykonywanymi za pomocą komputerów,
a w związku z tym obawą o utratę wprowadzanych danych,
narzuconym tempem pracy,
sytuacjami konfliktowymi z współpracownikami i przełożonymi.
Zagrożenie związane jest z zaabsorbowaniem umysłu pracownika
problemem do rozwiązania i nieświadome przedłużenie wysiłku
umysłowego na czas poza godzinami pracy.

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie powoduje
obciążenie układu kostnoszkieletowego oraz mięśni
obręczy barkowej i kończyn
górnych przy wykonywaniu
czynności w pozycji
siedzącej. Skutkiem mogą
być schorzenia układu
kostno- szkieletowego
(kręgosłupa) i mięśniowego
człowieka.

naprzemienne wykonywanie pracy
przy komputerze ze zwykłymi
czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy
w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby,
na życzenia pracownika w podnóżek
stosowanie 5 min przerwy
po godzinie nieprzerwanej pracy
przy monitorze ekranowym

Skutkiem długotrwałego
obciążenie stresem mogą być
choroby układu nerwowego
oraz choroby serca.

odpowiednia jakość
oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat
występującej sytuacji i sposobu jej
pokonania (system podpowiedzi
w programie)
stosowanie przez pracownika
odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę
biologiczną
szkolenia z umiejętności
rozładowania sytuacji konfliktowych
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KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy

Lp.

Typ zagrożenia

S tosow ane środki ogran iczające ryzyko zaw odow e

O szacow anie ryzyka
z uw zględnieniem
stosow anych
środków
ograniczających
ryzyko.
D opuszczalność
ryzyka.

1

2

3

4

Zalecen ia dotyczące
niezbędnych działań

5

Z a g ro ż e n ie c z y n n ik a m i n ie b e z p ie c z n y m i

1.

2.

3.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

Prąd elektryczny o napięciu
do 1kV

Pożar

sprawne nawierzchnie ciągów komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
ład i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności

P - prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Zalecany stały nadzór nad
stanem ciągów
komunikacyjnych.

Dopuszczalne

sprawność techniczna urządzeń, potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona przeciwporażeniowa instalacji i urządzeń
elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje
szkolenie pracowników

P - mało
prawdopodobne
S - duża
ŚREDNIE

wyposażenie pomieszczeń pracy w niezbędną ilość
sprawnego podręcznego sprzętu gaśniczego z aktualnymi
badaniami
znajomość instrukcji postępowania na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacji w budynkach
wyznaczenie miejsc do palenia tytoniu i nadzór nad
przestrzeganiem zasad niepalenia tytoniu przez pracowników
w miejscu pracy

P - mało
prawdopodobne
S - duża
ŚREDNIE

Konieczne systematyczne
prowadzenie pomiarów
ochrony przeciwporażeniowej

Dopuszczalne

Okresowe szkolenia
pracowników w zakresie
ochrony ppoż. i ewakuacji.

Dopuszczalne
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1

4.

5.

3

4

przestrzeganie norm dotyczących wolnej, niezastawionej
powierzchni,
przestrzeganie wymiarów szerokości przejść między elementami
wyposażenia stanowiska pracy,
porządek w obrębie stanowiska pracy,
zachowanie ostrożności.

P - mało prawdopodobne
S - mała
MAŁE

2

Uderzenie o nieruchome
elementy wyposażenia

Gorące płyny

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

5

Nie jest konieczne prowadzenie
działań mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne
P - mało prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne prowadzenie
działań mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

6.

Skaleczenia, zakłucia

wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności

P - mało prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne prowadzenie
działań mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

7.

Zagrożenie przemocą ze strony
pracownika

umiejętność rozładowania sytuacji konfliktowych
wzmożona uwaga

P - mało prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne prowadzenie
działań mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

9

1

3

2

4

5

Z a g ro ż e n ie c z y n n ik a m i s z k o d liw ym i i u c ią ż liw y m i

8.

Przeciążenie narządu wzroku

oświetlenie spełniające wymogi Polskiej Normy
okulary korekcyjne i ochronne

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

10.

11.

12.

Zagrożenia związane z
niedostatecznym oświetleniem
lub zjawiskiem olśnienia
przykrego

Mikroklimat umiarkowany

Przeciążenie strun głosowych

wykonany pomiar natężenie i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia nad stanowiskiem pracy
doświetlenie miejscowe za pomocą lampy dodatkowej
(dotyczy klawiatury komputera) na niektórych stanowiskach
pracy
żaluzje lub zasłony ograniczające ilość światła
zachowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu w
granicach 20 - 24 °C zimą i 2 3 - 25 °C latem
utrzymanie wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu
w granicach 40 - 50% dla zmniejszenia pola
elektrostatycznego przed monitorem

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

13.

Obciążenie fizyczne statyczne

naprzemienne wykonywanie pracy przy komputerze ze
zwykłymi czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby, na życzenia pracownika w
podnóżek
stosowanie 5 min przerwy po godzinie nieprzerwanej pracy
przy monitorze ekranowym

P - mało
prawdopodobne
S - średnia
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne
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14.

odpowiednia jakość oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat występującej sytuacji i
sposobu jej pokonania (system podpowiedzi w programie)
stosowanie przez pracownika odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę biologiczną
szkolenia z umiejętności rozładowania sytuacji konfliktowych

Obciążenie psychonerwowe

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne
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do „Zasad oceny ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy i jej dokumentowan
w Starostwie Powiatowym w Łowiczu”

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
DLA PRACOWNIKÓW
ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH
kierujących samochodami osobowymi w celach służbowych
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POMOC ADMINISTRACYJNA

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
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KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO
Autor:
SPECJALISTA DS. BHP
I INSPEKTOR P.POŻ.
ADAM PIERZCHAŁA

Stanowisko pracy:
Pracownik administracyjno - biurowy
(+ samochód osobowy używany w celach służbowych)

Przyjęta metoda oceny ryzyka zawodowego:
- czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia - wg PN-N-18002.
Przyjęty akceptowalny poziom ryzyka - PN-N-18002 - kategoria - średnie.

INFORMACJE O STANOWISKU PRACY
A. Opis stanowiska pracy:
Stanowiska pracy zlokalizowane są w pomieszczeniach pracy stałej, jednak niektórzy
pracownicy w celach służbowych korzystają z samochodów osobowych - wizyty w urzędach
oraz wykonywanie i załatwianie spraw poza siedzibą Starostwa Powiatowego. Osoby
zatrudnione na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego wykonują czynności typowej
pracy biurowej za pomocą komputerów oraz środków techniki biurowej. Praca związana jest
z prowadzeniem dokumentacji elektronicznej i papierowej. Komunikowanie się z interesantami
może odbywać się poprzez kontakt osobisty lub za pomocą telefonu, maila i faxu. Stanowiska
pracy zostały urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz
psychofizycznych właściwości pracowników. Wymiary wolnej powierzchni stanowiska pracy
zapewniają pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób
bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Pomieszczenia pracy spełniają parametry
dotyczące pomieszczeń pracy stałej, są ogrzewane - temperatura pomieszczeń nie jest niższa
niż +18°C. Instalacja elektryczna sprawna - wynik badania pozytywny. W obrębie stanowiska
pracy nie występują przekroczenia NDN i NDS czynników szkodliwych dla zdrowia. Stanowisko
pracy oświetlone jest światłem dziennym, uzupełnione światłem elektrycznym - spełniającym
wymogi. Zabezpieczenie pożarowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Drogi ewakuacyjne wyznaczone
i oznakowane zgodnie z PN-92/N-011256/02. Wentylacja w pomieszczeniach spełnia wymogi
- sprawna. Pracownikom zapewniono pierwszą pomoc przedlekarską poprzez możliwość
skorzystania z wyposażonej w środki opatrunkowe apteczki pierwszej pomocy, znajdującej się
w sekretariacie, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bhp; Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. z późn. zm.).
B. Lokalizacja stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe w urzędzie.
C. Granice obiektu:
Pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym
D. Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania:
1.

przygotowanie stanowiska pracy - wg potrzeb

2.

praca przy komputerze - powyżej 4 godzin na zmianę

3.

obsługa klienta lub wykonywanie innych prac biurowych - wg potrzeb

4.

uzgadnianie dokumentów z przełożonymi - wg potrzeb

2

5.

Wizyty w innych podmiotach - wg potrzeb
E. Stosowane materiały i środki pracy:

1.

komputery, telefony, fax, ksero, niszczarka dokumentów

2.

papier, druki, formularze

3.

środki pracy biurowej

4.

urządzenia zasilane prądem elektrycznym o napięciu 230 V

5.

Samochód osobowy - wg potrzeb
F. Osoby pracujące na stanowisku

1.

Pracownicy administracyjno-biurowi
WY <SZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE - w zależności od zajmowanego stanowiska wymagane
rów nież wykształcenie wyższe kierunkowe (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 rnarca 2008 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych)
Osoby korzystające z samochodów w celach służbowych - prawo jazdy kat. B
Szkolenia z zakresu bhp - wstępne - instruktaż ogólny i stanowiskowy, szkolenia okresowe.
Badania lekarskie w zakresie dotyczącym wszystkich pracowników stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracy.
G. Inne wymagania dotyczące osób zatrudnionych na stanowisku
kobiety w ciąży, młodociani, itp.
Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wykazu prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących
dziecko piersią (Dz.U. poz. 796).
Dla kobiet w ciąży - w związku z obsługą monitora ekranowego łączny czas pracy do 8 godz /dobę.
jednak po każdych 50 minutach pracy 10 minut przerwy wliczanej do czasu pracy na wykonanie innych
czynności służbowych.
Dla kobiet w ciąży - niepodnoszenie ciężarów przekraczających 3 kg przy pracy stałej i 5 kg przy pracy
dorywczej
Dla kobiet karmiących -. niepodnoszenie ciężarów przekraczających 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy
pracy dorywczej.
Dla kobiet w ciąży - praca w pozycji stojącej łącznie do 3 godzin w czasie zmiany roboczej, przy czym
czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie
powinna nastąpić 15 minutowa przerwa
Dla kobiet w ciąży zabroniona praca:
- w pozycji wymuszonej
- ręcznego przenoszenie materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych
dla zdrowia
Dla kobiet w ciąży - nieprzekraczanie hałasu (LEx.8h)> 65 dB w ciągu zmiany roboczej.

Nie zatrudnia się młodocianych.
H. Inne osoby narażone na ryzyko
1.

1.

Współpracownicy.
Niedogodności i niebezpieczne zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej
pracy
Wypadki
- wg rejestru wypadków

2.

- wg rejestru wypadków
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J. Identyfikacja zagrożeń
Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi

1.

2.

3.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

Prąd elektryczny
o napięciu do 1kV

Pożar

Źródłem zagrożenia mogą być żle umocowane do podłoża wykładziny
podłogowe, szczególnie w miejscach łączenia, luźne listwy na styku
wykładzin. Zagrożeniem może być upadek ze schodów w ciągach
komunikacyjnych. Zagrożenie mogą powodować luźno ułożone przewody
zasilające i robocze komputerów oraz środków techniki biurowej w związku
z możliwością zaczepienia o nie w czasie przemieszczania się w
pomieszczeniu między stanowiskami pracy.

Źródłem zagrożenia mogą być uszkodzone urządzenia zasilane energią
elektryczną, przewody elektryczne w wyniku ich przygniecenia lub
przecięcia w miejscach niewłaściwie zabezpieczonych oraz w przypadku
stosowania przedłużaczy znajdujących się w ciągach komunikacyjnych.

Źródłem zagrożenia mogą być zwarcia w instalacji elektrycznej
stosowanych urządzeń zasilanych energią elektryczną a także możliwość
zaprószenia ognia przez osoby postronne.

Skutkiem upadku mogą być
urazy kończyn (skręcenia
stawów, zwichnięcia,
złamania lub stłuczenia)
powodujące krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawne nawierzchnie ciągów
komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
ład i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności

Porażenie prądem
elektrycznym może
powodować ciężkie obrażenia
wewnętrzne oraz duże
prawdopodobieństwo śmierci.

sprawność techniczna urządzeń,
potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona
przeciwporażeniowa instalacji
i urządzeń elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje
szkolenie pracowników

W wyniku pożaru należy
liczyć się z ofiarami
śmiertelnymi, oparzeniami lub
ciężkimi obrażeniami ciała.

wyposażenie pomieszczeń pracy
w niezbędną ilość sprawnego
podręcznego sprzętu gaśniczego
z aktualnymi badaniami
znajomość instrukcji postępowania
na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg
ewakuacji w budynkach
wyznaczenie miejsc do palenia
tytoniu i nadzór nad przestrzeganiem
zasad niepalenia tytoniu przez
pracowników w miejscu pracy

4

Lp.

4.

Zagrożenie

Uderzenie
o nieruchome
elementy
wyposażenia

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Źródłem zagrożenia mogą być elementy wyposażenie stanowiska pracy,
ograniczona powierzchnia stanowisk pracy w niektórych pomieszczeniach,
pośpiech pracownika, niedostateczna koncentracja uwagi na
wykonywanych czynnościach.

Skutkiem uderzenia lub
upadku w wyniku zaczepienia
o przedmioty mogą być
stłuczenia lub przygniecenia
kończyn i lekkie obrażenia
całego ciała, powodujące
krótkotrwałą niezdolność
do pracy.

przestrzeganie norm dotyczących
wolnej, niezastawionej powierzchni
przestrzeganie wymiarów szerokości
przejść między elementami
wyposażenia stanowiska pracy
porządek w obrębie stanowiska
pracy
zachowanie ostrożności

Źródłem zagrożenia może być wrząca woda w czasie przygotowania
gorących napojów.

Skutkiem mogą być
oparzenia nieosłoniętych
części ciała, powodujące
oszpecenia i krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

Skutkiem mogą być drobne
skaleczenia

wzmożona uwaga
zachowanie ostrożności

5.

Gorące płyny

6.

Skaleczenia, zakłucia Źródłem zagrożenia są zszywki i spinacze pozostawione w aktach

7.

Zagrożenie
przemocą ze strony
pracownika lub
klienta

Zagrożenie związane jest z możliwym konfliktem z pracownikiem/klientem w Skutkiem mogą być urazy
wyniku jego niezadowolenia ze sposobu załatwienia sprawy. Dotyczyć może ciała a przede wszystkim
wypowiedzenia przez pracownika obelg lub użycia przemocy fizycznej.
stres pracownika.

8.

Wypadki
komunikacyjne

Zagrożenie związane z koniecznością używania samochodu osobowego do
celów służbowych. Zagrożeniem może być zły stan techniczny samochodu,
zły stan nawierzchni drogowej, nieprzestrzeganie przepisów ruchu
drogowego, złe warunki atmosferyczne, zaskoczenie niespodziewanym
zdarzeniem.

Skutkami zagrożenia może
być kalectwo, śmierć

stosowanie umeblowania
oddzielającego pracownika od
interesanta,
umiejętność rozładowania sytuacji
konfliktowych
okresowe przeglądy techniczne
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego,
wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności
odpowiednia sprawność
psychofizyczna kierowcy

Zagrożenie czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi

9.

Przeciążenie narządu Zagrożenie związane jest z koniecznością stałej pracy z użyciem monitora
wzroku
ekranowego

Skutkiem może być
zmęczenie wzroku
pracownika powodujące
osłabienie wzroku.

oświetlenie spełniające wymogi
Polskiej Normy
okulary korekcyjne i ochronne

5

Lp.

10.

Zagrożenie

Zagrożenia związane
z niedostatecznym
oświetleniem lub
zjawiskiem olśnienia
przykrego

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Są to warunki środowiska pracy, w których mogą nie być spełnione
określone normą wymagania dotyczące oświetlenia miejsca pracy.

Możliwe skutki
zagrożenia
Skutkami zagrożenia mogą
być:
zm ę c ze n ie oczu, co objawia
się:
bólami głowy,
łzawieniem i
zaczerwienieniem powiek
i spojówek,
zmniejszeniem zdolności
akomodacji,
zmniejszeniem ostrości
widzenia, wrażliwości
na kontrasty i szybkości
spostrzegania,
zm ę c ze n ie n erw o w e

co objawia się:
uczuciem niechęci i
ogólną ociężałością,
tendencjami do bólu
głowy i nudności,
bezsennością i utratą
apetytu.

11 .

Mikroklimat
umiarkowany

Są to warunki środowiska pracy, które mają bezpośredni wpływ
na dobre samopoczucie oraz wydajność pracowników. Objawami
niewłaściwych warunków mikroklimatu, szczególnie niedostatecznej
(mniejszej niż 40% wilgotności powietrza) może być występowanie
objawów uczucia suchości oczu oraz nadmiernej suchości skóry.

12.

Przeciążenie strun
głosowych

Zagrożenie związane jest z koniecznością prowadzenia rozmów
z klientami.

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

wykonany pomiar natężenia
i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów
według przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia
nad stanowiskiem pracy
doświetlenie miejscowe za pomocą
lampy dodatkowej (dotyczy
klawiatury komputera) na niektórych
stanowiskach pracy
żaluzje lub zasłony ograniczające
ilość światła
(spełniono parametry dotyczące
natężenia i równomierności oświetlenia,
nie zachodzi potrzeba uwzględniania
zagrożenia)

Zagrożenie istniejące przez
cały okres wykonywania tego
rodzaju pracy, szczególnie
przy działającym centralnym
ogrzewaniu - może
powodować w dalekiej
konsekwencji choroby i
zmniejszenie wydajności
pracy.

zachowanie temperatury powietrza
w pomieszczeniu w granicach
20 - 24 °C zimą i 2 3 - 2 5 °C latem
utrzymanie wilgotności względnej
powietrza w pomieszczeniu w
granicach 40 - 50% dla
zmniejszenia pola
elektrostatycznego przed monitorem

Nieumiejętne operowanie
głosem spowodować może
przeciążenie i choroby strun
głosowych.

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy

6

Lp.

13.

14.

Zagrożenie

Obciążenie fizyczne
statyczne

Obciążenie
psychonerwowe

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Zagrożenie związane jest z koniecznością wykonywania przez pracownika
czynności przeważnie w pozycji siedzącej.

Zagrożenie powoduje
obciążenie układu kostno
szkieletowego oraz mięśni
obręczy barkowej i kończyn
górnych przy wykonywaniu
czynności w pozycji
siedzącej. Skutkiem mogą
być schorzenia układu kostno
szkieletowego (kręgosłupa) i
mięśniowego człowieka.

naprzemienne wykonywanie pracy
przy komputerze ze zwykłymi
czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy
w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby,
na życzenia pracownika w podnóżek
stosowanie 5 min przerwy po
godzinie nieprzerwanej pracy przy
monitorze ekranowym

Skutkiem długotrwałego
obciążenie stresem mogą być
choroby układu nerwowego
oraz choroby serca.

odpowiednia jakość
oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat
występującej sytuacji i sposobu jej
pokonania (system podpowiedzi
w programie)
stosowanie przez pracownika
odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę
biologiczną
szkolenia z umiejętności
rozładowania sytuacji konfliktowych

Zagrożeniem jest stres związany z:
odpowiedzialnością za podejmowane decyzje,
czynnościami wykonywanymi za pomocą komputerów,
a w związku z tym obawą o utratę wprowadzanych danych,
narzuconym tempem pracy,
sytuacjami konfliktowymi z współpracownikami i przełożonymi.
Zagrożenie związane jest z zaabsorbowaniem umysłu pracownika
problemem do rozwiązania i nieświadome przedłużenie wysiłku
umysłowego na czas poza godzinami pracy.

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

7

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Stanowisko: Pracownik administracyjno-biurowy (+ samochód osobowy używany w celach służbowych)

Lp.

Typ zagrożenia

Sto so w an e środki o g ran iczające ryzyko zaw odow e

O szacow anie ryzyka
z uw zględnieniem
stosow anych
środków
ograniczających
ryzyko.
D opuszczalność
ryzyka.

1

2

3

4

Zalecen ia dotyczące
niezbędnych działań

5

Z a g r o ż e n ie c z y n n i k a m i n ie b e z p i e c z n y m i

1.

2.

3.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

Prąd elektryczny o napięciu
do 1kV

Pożar

sprawne nawierzchnie ciągów komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
ład i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności

P - prawdopodobne
S - mała

sprawność techniczna urządzeń, potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona przeciwporażeniowa instalacji i urządzeń
elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje
szkolenie pracowników

P - mało
prawdopodobne
S - duża

wyposażenie pomieszczeń pracy w niezbędną ilość
sprawnego podręcznego sprzętu gaśniczego z aktualnymi
badaniami
znajomość instrukcji postępowania na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacji w budynkach
wyznaczenie miejsc do palenia tytoniu i nadzór nad
przestrzeganiem zasad niepalenia tytoniu przez pracowników
w miejscu pracy

P - mało
prawdopodobne
S - duża

M AŁE
D o p u s z c z a ln e

Ś R E D N IE

Zalecany stały nadzór nad
stanem ciągów
komunikacyjnych.

Konieczne systematyczne
prowadzenie pomiarów
ochrony przeciwporażeniowej

D o p u s z c z a ln e

Ś R E D N IE

Okresowe szkolenia
pracowników w zakresie
ochrony ppoż. i ewakuacji.

D o p u s z c z a ln e

8

2

1

4.

5.

Uderzenie o nieruchome
elementy wyposażenia

Gorące płyny

3
przestrzeganie norm dotyczących wolnej, niezastawionej
powierzchni,
przestrzeganie wymiarów szerokości przejść między
elementami wyposażenia stanowiska pracy,
porządek w obrębie stanowiska pracy,
zachowanie ostrożności,

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

4
P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

5
Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

6.

Skaleczenia, zakłucia

wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

7.

Zagrożenie przemocą
ze strony pracownika

umiejętność rozładowania sytuacji konfliktowych
wzmożona uwaga

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

8.

Wypadki komunikacyjne

okresowe przeglądy techniczne
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności
odpowiednia sprawność psychofizyczna kierowcy

P - mało
prawdopodobne
S - duża
Ś R E D N IE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

9

1

3

2

4

5

Z a g ro ż e n ie c z y n n ik a m i s z k o d liw ym i i u c ią ż liw y m i

9.

Przeciążenie narządu wzroku

oświetlenie spełniające wymogi Polskiej Normy
okulary korekcyjne i ochronne

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

10.

11.

12.

Zagrożenia związane
z niedostatecznym
oświetleniem lub zjawiskiem
olśnienia przykrego

Mikroklimat umiarkowany

Przeciążenie strun głosowych

wykonany pomiar natężenie i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia nad stanowiskiem pracy
doświetlenie miejscowe za pomocą lampy dodatkowej
(dotyczy klawiatury komputera) na niektórych stanowiskach
pracy
żaluzje lub zasłony ograniczające ilość światła
zachowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu w
granicach 20 - 24 °C zimą i 2 3 - 2 5 °C latem
utrzymanie wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu
w granicach 40 - 50% dla zmniejszenia pola
elektrostatycznego przed monitorem

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

13.

Obciążenie fizyczne statyczne

naprzemienne wykonywanie pracy przy komputerze ze
zwykłymi czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby, na życzenia pracownika w
podnóżek
stosowanie 5 min przerwy po godzinie nieprzerwanej pracy
przy monitorze ekranowym

P - mało
prawdopodobne
S - średnia
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

10

14.

Obciążenie psychonerwowe

odpowiednia jakość oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat występującej sytuacji i
sposobu jej pokonania (system podpowiedzi w programie)
stosowanie przez pracownika odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę biologiczną
szkolenia z umiejętności rozładowania sytuacji konfliktowych

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE
Dopuszczalne

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.
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Stanowisko pracy:
INSPEKTOR (STANOWISKO DS. TERENOWEGO
NADZORU NAD LASAMI NIESTANOWIĄCYMI
WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA)

Przyjęta metoda oceny ryzyka zawodowego:
- czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia - wg PN-N-18002.
Przyjęty akceptowalny poziom ryzyka - PN-N-18002 - kategoria - średnie.
INFORMACJE O STANOWISKU PRACY
A. Opis stanowiska pracy:
Stanowiska pracy zlokalizowane są w pomieszczeniach pracy stałej, jednak w związku
z koniecznością sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
wiąże się z koniecznością pracy w terenie - głównie w lasach. Osoby zatrudnione
na powyższym stanowisku wykonują czynności pracy biurowej przy pomocy komputerów oraz
środków techniki biurowej, natomiast do wyjazdów w teren wykorzystują samochód osobowy.
Praca związana jest z prowadzeniem dokumentacji elektronicznej i papierowej. Komunikowanie
się z interesantami może odbywać się poprzez kontakt osobisty lub za pomocą telefonu, maila
i faxu. Stanowiska pracy zostały urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich
czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Wymiary wolnej powierzchni
stanowiska pracy zapewniają pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania
pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Pomieszczenia pracy
spełniają parametry dotyczące pomieszczeń pracy stałej, są ogrzewane - temperatura
pomieszczeń nie jest niższa niż +18°C. Instalacja elektryczna sprawna - wynik badania
pozytywny. W obrębie stanowiska pracy nie występują przekroczenia NDN i NDS czynników
szkodliwych dla zdrowia. Stanowisko pracy oświetlone jest światłem dziennym, uzupełnione
światłem elektrycznym - spełniającym wymogi. Zabezpieczenie pożarowe zgodne
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 80, poz. 563). Drogi ewakuacyjne wyznaczone i oznakowane zgodnie
z PN-92/N-011256/02. Wentylacja w pomieszczeniach spełnia wymogi - sprawna. Pracownikom
zapewniono
pierwszą
pomoc
przedlekarską
poprzez
możliwość
skorzystania
z wyposażonej w środki opatrunkowe apteczki pierwszej pomocy, znajdującej się
w sekretariacie, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bhp; Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. z późn. zm.).
B. Lokalizacja stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe w urzędzie oraz praca w terenie - głównie w lasach.
C. Granice obiektu:
Pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym starostwa
D. Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania:
1.

przygotowanie stanowiska pracy - wg potrzeb

2.

praca przy komputerze - powyżej 4 godzin na zmianę
2

3.

obsługa interesantów lub wykonywanie innych prac biurowych - wg potrzeb

4.

uzgadnianie dokumentów z przełożonymi - wg potrzeb
5. sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - wg
potrzeb
6. poruszanie się pojazdem - samochodem osobowym - wg potrzeb
E. Stosowane materiały i środki pracy:
1.

komputery, telefony, fax, ksero, niszczarka dokumentów

2.

papier, druki, formularze

3.

środki pracy biurowej

4.

urządzenia zasilane prądem elektrycznym o napięciu 230 V

5.
1.

samochód osobowy
F. Osoby pracujące na stanowisku
Inspektor
G. Wymagania

Wykształcenie - wyższe (specjalność leśnictwo)
Prawo jazdy - kat. B
Szkolenia z zakresu bhp - wstępne - instruktaż ogólny i stanowiskowy, szkolenia okresowe.
Badania lekarskie w zakresie dotyczącym wszystkich pracowników stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracy.__________________________
H. Inne wymagania dotyczące osób zatrudnionych na stanowisku
_________
kobiety w ciąży, młodociani, itp.______________________________________
Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wykazu prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących
dziecko piersią (Dz.U. poz. 796)._________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - w związku z obsługą monitora ekranowego łączny czas pracy do 8 godz. / dobę,
jednak po każdych 50 minutach pracy 10 minut przerwy wliczanej do czasu pracy na wykonanie innych
czynności służbowych.____________________________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - niepodnoszenie ciężarów przekraczających 3 kg przy pracy stałej i 5 kg przy pracy
dorywczej
Dla kobiet karmiących -. niepodnoszenie ciężarów przekraczających 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy
pracy dorywczej._________________________________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - praca w pozycji stojącej łącznie do 3 godzin w czasie zmiany roboczej, przy czym
czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie
powinna nastąpić 15 minutowa przerwa______________________________________________________
Dla kobiet w ciąży zabroniona praca:
- w pozycji wymuszonej
- ręcznego przenoszenie materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych
dla zdrowia
Dla kobiet w ciąży - nieprzekraczanie hałasu (L.Ex.8h)> 65 dB w ciągu zmiany roboczej.

Nie zatrudnia się młodocianych.
I. Inne osoby narażone na ryzyko
1.

Współpracownicy.
J. Niedogodności i niebezpieczne zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej
pracy
Wypadki
1. - wg rejestru wypadków
2. - wg rejestru wypadków
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K. Identyfikacja zagrożeń
Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi

1.

2.

3.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

Prąd elektryczny
o napięciu do 1kV

Pożar

Źródłem zagrożenia mogą być żle umocowane do podłoża wykładziny
podłogowe, szczególnie w miejscach łączenia, luźne listwy na styku
wykładzin. Zagrożeniem może być upadek ze schodów w ciągach
komunikacyjnych. Zagrożenie mogą powodować luźno ułożone przewody
zasilające i robocze komputerów oraz środków techniki biurowej w związku
z możliwością zaczepienia o nie w czasie przemieszczania się w
pomieszczeniu między stanowiskami pracy. W związku z konicznością
wyjazdów w teren (lasy) istnieje ryzyko potknięcia o gałęzie, powalone
drzewa, nierówności w terenie, poślizgniecie na błocie .

Źródłem zagrożenia mogą być uszkodzone urządzenia zasilane energią
elektryczną, przewody elektryczne w wyniku ich przygniecenia lub
przecięcia w miejscach niewłaściwie zabezpieczonych oraz w przypadku
stosowania przedłużaczy znajdujących się w ciągach komunikacyjnych.

Źródłem zagrożenia mogą być zwarcia w instalacji elektrycznej
stosowanych urządzeń zasilanych energią elektryczną a także możliwość
zaprószenia ognia przez osoby postronne.

Skutkiem upadku mogą być
urazy kończyn (skręcenia
stawów, zwichnięcia,
złamania lub stłuczenia)
powodujące krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawne nawierzchnie ciągów
komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
ład i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności
odpowiednie obuwie

Porażenie prądem
elektrycznym może
powodować ciężkie obrażenia
wewnętrzne oraz duże
prawdopodobieństwo śmierci.

sprawność techniczna urządzeń,
potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona
przeciwporażeniowa instalacji i
urządzeń elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje, zachowanie ostrożności
szkolenie pracowników

W wyniku pożaru należy
liczyć się z ofiarami
śmiertelnymi, oparzeniami lub
ciężkimi obrażeniami ciała.

wyposażenie pomieszczeń pracy
w niezbędną ilość sprawnego
podręcznego sprzętu gaśniczego
z aktualnymi badaniami
znajomość instrukcji postępowania
na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg
ewakuacji w budynkach
wyznaczenie miejsc do palenia
tytoniu i nadzór nad przestrzeganiem
zasad niepalenia tytoniu przez
pracowników w miejscu pracy
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Lp.

4.

Zagrożenie

Uderzenie
o nieruchome
elementy
wyposażenia

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Źródłem zagrożenia mogą być elementy wyposażenie stanowiska pracy,
ograniczona powierzchnia stanowisk pracy w niektórych pomieszczeniach,
pośpiech pracownika, niedostateczna koncentracja uwagi na
wykonywanych czynnościach.

Skutkiem uderzenia lub
upadku w wyniku zaczepienia
o przedmioty mogą być
stłuczenia lub przygniecenia
kończyn i lekkie obrażenia
całego ciała, powodujące
krótkotrwałą niezdolność
do pracy.

przestrzeganie norm dotyczących
wolnej, niezastawionej powierzchni
przestrzeganie wymiarów szerokości
przejść między elementami
wyposażenia stanowiska pracy
porządek w obrębie stanowiska
pracy
zachowanie ostrożności i uwagi

Źródłem zagrożenia może być wrząca woda w czasie przygotowania
gorących napojów.

Skutkiem mogą być
oparzenia nieosłoniętych
części ciała, powodujące
oszpecenia i krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

Skutkiem mogą być drobne
skaleczenia

wzmożona uwaga
zachowanie ostrożności
stosowanie odpowiedniej odzieży
i obuwia

5.

Gorące płyny

6.

Źródłem zagrożenia są zszywki i spinacze pozostawione w aktach.
Skaleczenia, zakłucia W związku z konicznością wyjazdów w teren (lasy) istnieje ryzyko
skaleczenia i zakłucia o wystające szpiczaste gałęzie.

7.

Zagrożenie
przemocą ze strony
pracownika lub
klienta

Zagrożenie związane jest z możliwym konfliktem z pracownikiem/klientem w Skutkiem mogą być urazy
wyniku jego niezadowolenia ze sposobu załatwienia sprawy. Dotyczyć może ciała a przede wszystkim
wypowiedzenia przez pracownika obelg lub użycia przemocy fizycznej.
stres pracownika.

stosowanie umeblowania
oddzielającego pracownika
od interesanta,
umiejętność rozładowania sytuacji
konfliktowych

8.

Zagrożenie
pogryzienia przez
zwierzęta

W związku z konicznością wyjazdów w teren (lasy) istnieje ryzyko kontaktu
ze zwierzętami leśnymi oraz bezpańskimi psami

Skutkiem pogryzienia mogą
być urazy w różnym stopniu.

Zachowanie zasady ograniczonego
zaufania wobec zwierząt
Zachowanie ostrożności i uwagi

Wypadki
komunikacyjne

Zagrożenie związane z koniecznością używania samochodu osobowego
do celów służbowych. Zagrożeniem może być zły stan techniczny
samochodu, zły stan nawierzchni drogowej, nieprzestrzeganie przepisów
ruchu drogowego, złe warunki atmosferyczne, zaskoczenie
niespodziewanym zdarzeniem.

Skutkami zagrożenia może
być kalectwo, śmierć

okresowe przeglądy techniczne
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego,
wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności
odpowiednia sprawność
psychofizyczna kierowcy

Skutkiem może być
zmęczenie wzroku
pracownika powodujące
osłabienie wzroku.

oświetlenie spełniające wymogi
Polskiej Normy
okulary korekcyjne i ochronne

9.

Zagrożenie czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi
10.

Przeciążenie
narządu wzroku

Zagrożenie związane jest z koniecznością stałej pracy z użyciem
monitora ekranowego.
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Lp.

11.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Zagrożenia związane z
niedostatecznym
Są to warunki środowiska pracy, w których mogą nie być spełnione
oświetleniem lub
określone normą wymagania dotyczące oświetlenia miejsca pracy.
zjawiskiem olśnienia
przykrego

12.

Mikroklimat
umiarkowany

Są to warunki środowiska pracy, które mają bezpośredni wpływ
na dobre samopoczucie oraz wydajność pracowników. Objawami
niewłaściwych warunków mikroklimatu, szczególnie niedostatecznej
(mniejszej niż 40% wilgotności powietrza) może być występowanie
objawów uczucia suchości oczu oraz nadmiernej suchości skóry.

13.

Zagrożenia związane
ze zmiennymi
warunkami
atmosferycznymi

Są to warunki środowiska zewnętrznego pracy, które mają bezpośredni
wpływ na dobre samopoczucie oraz wydajność pracowników.

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Skutkami zagrożenia mogą
być:
zmęczenie oczu. co objawia
wykonany pomiar natężenia i
się:
równomierności oświetlenia
bólami głowy,
potwierdzający spełnienie wymogów
łzawieniem i
według przepisów
zaczerwienieniem powiek
właściwe usytuowanie oświetlenia
i spojówek,
nad stanowiskiem pracy
zmniejszeniem zdolności
doświetlenie miejscowe za pomocą
akomodacji,
lampy dodatkowej (dotyczy
zmniejszeniem ostrości
klawiatury komputera) na niektórych
widzenia, wrażliwości na
stanowiskach pracy
kontrasty i szybkości
żaluzje lub zasłony ograniczające
spostrzegania,
ilość światła
zmęczenie nerwowe co
objawia się:
(spełniono parametry dotyczące
uczuciem niechęci i
natężenia i równomierności oświetlenia,
ogólną ociężałością,
nie zachodzi potrzeba uwzględniania
tendencjami do bólu
zagrożenia)
głowy i nudności,
bezsennością i utratą
apetytu.

Zagrożenie istniejące przez
cały okres wykonywania tego
rodzaju pracy, szczególnie
przy działającym centralnym
ogrzewaniu - może
powodować w dalekiej
konsekwencji choroby i
zmniejszenie wydajności
pracy.

zachowanie temperatury powietrza
w pomieszczeniu w granicach
20 - 24 °C zimą i 2 3 - 2 5 °C latem
utrzymanie wilgotności względnej
powietrza w pomieszczeniu
w granicach 40 - 50% dla
zmniejszenia pola
elektrostatycznego przed monitorem
zapewnienie napojów chłodzących
w temp. > 25st. C w pomieszczeniu
i temp. >28st. C na zewnątrz

Zagrożenie istniejące przez
cały okres wykonywania tego
rodzaju pracy. Możliwe
przegrzanie lub przeziębienie

odpowiednie ubranie ochronne
zapewnienie napojów chłodzących
w temp. > 25st. C w pomieszczeniu
i temp. >28st. C na zewnątrz
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Lp.
14.

15.

16.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie związane jest z koniecznością prowadzenia rozmów
z klientami.

Nieumiejętne operowanie
głosem spowodować może
przeciążenie i choroby strun
głosowych.

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy

Obciążenie fizyczne
statyczne

Zagrożenie związane jest z koniecznością wykonywania przez pracownika
czynności przeważnie w pozycji siedzącej.

Zagrożenie powoduje
obciążenie układu kostnoszkieletowego oraz mięśni
obręczy barkowej i kończyn
górnych przy wykonywaniu
czynności w pozycji
siedzącej. Skutkiem mogą
być schorzenia układu
kostno-szkieletowego
(kręgosłupa) i mięśniowego
człowieka.

naprzemienne wykonywanie pracy
przy komputerze ze zwykłymi
czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy
w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby,
na życzenia pracownika w podnóżek
stosowanie 5 min przerwy
po godzinie nieprzerwanej pracy
przy monitorze ekranowym

Obciążenie
psychonerwowe

Zagrożeniem jest stres związany z:
odpowiedzialnością za podejmowane decyzje,
czynnościami wykonywanymi za pomocą komputerów,
a w związku z tym obawą o utratę wprowadzanych danych,
narzuconym tempem pracy,
sytuacjami konfliktowymi z współpracownikami i przełożonymi.
Zagrożenie związane jest z zaabsorbowaniem umysłu pracownika
problemem do rozwiązania i nieświadome przedłużenie wysiłku
umysłowego na czas poza godzinami pracy.

Skutkiem długotrwałego
obciążenie stresem mogą być
choroby układu nerwowego
oraz choroby serca.

odpowiednia jakość
oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat
występującej sytuacji i sposobu jej
pokonania (system podpowiedzi w
programie)
stosowanie przez pracownika
odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę
biologiczną

Przeciążenie strun
głosowych

Zagrożenie czynnikami biologicznymi

17.

Kontakt z
drobnoustrojami
chorobotwórczymi kleszcze

Zagrożenie związane z możliwością ugryzienia przez klaszcze.

stosowanie środków ochrony
Skutkiem ugryzienia może złe
indywidualnej,
samopoczucie, bóle mięśni i
stosowanie środków
stawów, gorączka, “rumień
odstraszających kleszcze,
wędrujący” - zmiana skórna
stosowanie urządzeń do
rozprzestrzeniająca się
usuwania kleszczy,
koliście wokół miejsca
poddawanie się badaniom
ugryzienia, bóle głowy,
profilaktycznym w kierunku
zaburzenia czucia, obrzęk
boreliozy
stawów, zaburzenia rytmu
stosowanie odpowiedniej
serca
odzieży (długie rękawy i
nogawki, nakrycie głowy)
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4.

5.

Uderzenie o nieruchome
elementy wyposażenia

Gorące płyny

4

3

2

1

przestrzeganie norm dotyczących wolnej, niezastawionej
powierzchni,
przestrzeganie wymiarów szerokości przejść między
elementami wyposażenia stanowiska pracy,
porządek w obrębie stanowiska pracy,
zachowanie ostrożności,

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

5
Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

6.

Skaleczenia, zakłucia

wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

7.

Zagrożenie przemocą ze
strony pracownika

umiejętność rozładowania sytuacji konfliktowych
wzmożona uwaga

P - mało
prawdopodobne
S -średnia
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

8.

Zagrożenie pogryzienia przez
zwierzęta

Zachowanie zasady ograniczonego zaufania wobec zwierząt
Zachowanie ostrożności i uwagi

P - mało
prawdopodobne
S -średnia
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e
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9.

Wypadki komunikacyjne

okresowe przeglądy techniczne
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności
odpowiednia sprawność psychofizyczna kierowcy

P - mało
prawdopodobne
S - duża
Ś R E D N IE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e
Z a g r o ż e n ie c z y n n ik a m i s z k o d l i w y m i i u c i ą ż li w y m i

10.

Przeciążenie narządu wzroku

oświetlenie spełniające wymogi Polskiej Normy
okulary korekcyjne i ochronne

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

11.

.12.

13.

Zagrożenia związane
z niedostatecznym
oświetleniem lub zjawiskiem
olśnienia przykrego

Mikroklimat umiarkowany

Zagrożenia związane
ze zmiennymi warunkami
atmosferycznymi

wykonany pomiar natężenie i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia nad stanowiskiem pracy
doświetlenie miejscowe za pomocą lampy dodatkowej
(dotyczy klawiatury komputera) na niektórych stanowiskach
pracy
żaluzje lub zasłony ograniczające ilość światła

P - mało
prawdopodobne
S - mała

zachowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu
w granicach 20 - 24 °C zimą i 23 - 25 0 C latem
utrzymanie wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu
w granicach 40 - 50% dla zmniejszenia pola
elektrostatycznego przed monitorem
zapewnienie napojów chłodzących w temp. > 25st. C
w pomieszczeniu i temp. >28st. C na zewnątrz

P - mało
prawdopodobne
S - mała

odpowiednie ubranie ochronne
zapewnienie napojów chłodzących w temp. > 25st. C
w pomieszczeniu i temp. >28st. C na zewnątrz

M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE
D o p u s z c z a ln e

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.
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14.

Przeciążenie strun głosowych

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

15.

16.

Obciążenie fizyczne statyczne

Obciążenie psychonerwowe

naprzemienne wykonywanie pracy przy komputerze
ze zwykłymi czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby, na życzenia pracownika
w podnóżek
stosowanie 5 min przerwy po godzinie nieprzerwanej pracy
przy monitorze ekranowym
odpowiednia jakość oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat występującej sytuacji
i sposobu jej pokonania (system podpowiedzi w programie)
stosowanie przez pracownika odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę biologiczną

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

Z a g ro ż e n ie c z y n n ik a m i b io lo g ic z n y m i

17.

Kontakt z drobnoustrojami
chorobotwórczymi.

stosowanie środków ochrony indywidualnej,
stosowanie środków odstraszających kleszcze,
stosowanie urządzeń do usuwania kleszczy,
poddawanie się badaniom profilaktycznym w kierunku
Boreliozy
stosowanie odpowiedniej odzieży (długie rękawy i nogawki,
nakrycie głowy)

P - mało
prawdopodobne
S - średnia
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

Opracował: Specjalista ds. BHP i Inspektor P.POŻ. Adam Pierzchała
Konsultacji z Przedstawicielem pracowników Starostwa Powiatowego w Łowiczu
dokonano w dniu
grudnia 2017 r.
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KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
DLA PRACOWNIKÓW
ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
(stanowiska ds. inwestycji)
WYKAZ STANOWISK:
- GŁÓWNY SPECJALISTA
- INSPEKTOR
- PODINSPEKTOR

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
99-400Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO
Autor:
SPECJALISTA DS. BHP
I INSPEKTOR P.POŻ.
ADAM PIERZCHAŁA

Stanowisko pracy:
GŁÓWNY SPECJALISTA, INSPEKTOR, PODINSPEKTOR
(stanowiska ds. inwestycji)

Przyjęta metoda oceny ryzyka zawodowego:
- czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia - wg PN-N-18002.
Przyjęty akceptowalny poziom ryzyka - PN-N-18002 - kategoria - średnie.

INFORMACJE O STANOWISKU PRACY
A. Opis stanowiska pracy:
Stanowiska pracy zlokalizowane są w pomieszczeniach pracy stałej, jednak w związku
z koniecznością zapewnienia właściwej realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Łowickiego
pracownik wykonuje pracę również poza terenem siedziby starostwa kontrolując stany
techniczne obiektów, budów oraz ustalając potrzeby remontowe. Osoby zatrudnione
na powyższym stanowisku wykonują czynności pracy biurowej przy pomocy komputerów oraz
środków techniki biurowej, natomiast do wyjazdów w teren wykorzystują samochód osobowy
lub poruszają się pieszo. Praca związana jest z prowadzeniem dokumentacji elektronicznej
i papierowej. Komunikowanie się z interesantami może odbywać się poprzez kontakt osobisty
lub za pomocą telefonu, maila i faxu. Stanowiska pracy zostały urządzone stosownie
do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników.
Wymiary wolnej powierzchni stanowiska pracy zapewniają pracownikom swobodę ruchu
wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań
ergonomii. Pomieszczenia pracy spełniają parametry dotyczące pomieszczeń pracy stałej,
są ogrzewane - temperatura pomieszczeń nie jest niższa niż +18°C. Instalacja elektryczna
sprawna - wynik badania pozytywny. W obrębie stanowiska pracy nie występują przekroczenia
NDN i NDS czynników szkodliwych dla zdrowia. Stanowisko pracy oświetlone jest światłem
dziennym, uzupełnione światłem elektrycznym - spełniającym wymogi. Zabezpieczenie
pożarowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Drogi ewakuacyjne wyznaczone i oznakowane
zgodnie z PN-92/N-011256/02. Wentylacja w pomieszczeniach spełnia wymogi - sprawna.
Pracownikom zapewniono pierwszą pomoc przedlekarską poprzez możliwość skorzystania
z wyposażonej w środki opatrunkowe apteczki pierwszej pomocy, znajdującej się
w sekretariacie, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bhp; Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. z późn. zm.).
B. Lokalizacja stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe w urzędzie oraz praca w terenie w granicach powiatu łowickiego,
w miejscach obiektów budowlanych lub prowadzonych inwestycji._______________________
C. Granice obiektu:
Pomieszczenia biurowe w budynkach administracyjnych oraz teren Powiatu Łowickiego._____
D. Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania:
1•

przygotowanie stanowiska pracy - wg potrzeb
i

2.

praca przy komputerze - powyżej 4 godzin na zmianę

3.

obsługa interesantów lub wykonywanie innych prac biurowych - wg potrzeb

4.

uzgadnianie dokumentów z przełożonymi - wg potrzeb

5.

sprawowanie nadzoru nad obiektami budów -w g potrzeb

6.

poruszanie się pojazdem - samochodem osobowym - wg potrzeb
E. Stosowane materiały i środki pracy:

1.

komputery, telefony, fax, ksero, niszczarka dokumentów

2.

papier, druki, formularze

3.

środki pracy biurowej

4.

urządzenia zasilane prądem elektrycznym o napięciu 230 V

5.
1

samochód osobowy
F. Osoby pracujące na stanowisku
Inspektor, Podinspektor, Główny specjalista

G. Wymagania
Wykształcenie - średnie architektura/ budownictwo (wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 marca 2008 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych)_______________
Prawo jazdy - kat. B
Szkolenia z zakresu bhp - wstępne - instruktaż ogólny i stanowiskowy, szkolenia okresowe.
Badania lekarskie w zakresie dotyczącym wszystkich pracowników stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracy.__________________________
Badania lekarskie do pracy na wysokości
H. Inne wymagania dotyczące osób zatrudnionych na stanowisku
_________
kobiety w ciąży, młodociani, itp.______________________________________
Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wykazu prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących
dziecko piersią (Dz.U. poz. 796)._________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - w związku z obsługą monitora ekranowego łączny czas pracy do 8 godz. / dobę,
jednak po każdych 50 minutach pracy 10 minut przerwy wliczanej do czasu pracy na wykonanie innych
czynności służbowych.____________________________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - niepodnoszenie ciężarów przekraczających 3 kg przy pracy stałej i 5 kg przy pracy
dorywczej
Dla kobiet karmiących -. niepodnoszenie ciężarów przekraczających 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy
pracy dorywczej._________________________________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - praca w pozycji stojącej łącznie do 3 godzin w czasie zmiany roboczej, przy czym
czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie
powinna nastąpić 15 minutowa przerwa______________________________________________________
Dla kobiet w ciąży zabroniona praca:
- w pozycji wymuszonej
- ręcznego przenoszenie materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych
dla zdrowia
Dla kobiet w ciąży - nieprzekraczanie hałasu (L-Ex.8h)> 65 dB w ciągu zmiany roboczej.

Nie zatrudnia się młodocianych.
I. Inne osoby narażone na ryzyko
1.

Współpracownicy.
J. Niedogodności i niebezpieczne zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej
pracy - Wypadki
1. - wg rejestru wypadków
2. - wg rejestru wypadków

K. Identyfikacja zagrożeń
Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi

1.

2.

3.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

Prąd elektryczny
o napięciu do 1kV

Pożar

Źródłem zagrożenia mogą być żle umocowane do podłoża wykładziny
podłogowe, szczególnie w miejscach łączenia, luźne listwy na styku
wykładzin. Zagrożeniem może być upadek ze schodów w ciągach
komunikacyjnych również na terenie budów. Zagrożenie mogą powodować
luźno ułożone przewody zasilające i robocze komputerów oraz środków
techniki biurowej w związku z możliwością zaczepienia o nie w czasie
przemieszczania się w pomieszczeniu między stanowiskami pracy.
W związku z konicznością wyjazdów w teren istnieje ryzyko potknięcia
o nierówności w terenie, poślizgniecie na błocie .

Źródłem zagrożenia mogą być uszkodzone urządzenia zasilane energią
elektryczną, przewody elektryczne w wyniku ich przygniecenia lub
przecięcia w miejscach niewłaściwie zabezpieczonych oraz w przypadku
stosowania przedłużaczy znajdujących się w ciągach komunikacyjnych.
Zagrożenia może powodować również praca w terenie uzbrojonym
instalacje elektryczne.

Źródłem zagrożenia mogą być zwarcia w instalacji elektrycznej
stosowanych urządzeń zasilanych energią elektryczną a także możliwość
zaprószenia ognia przez osoby postronne.

Skutkiem upadku mogą być
urazy kończyn (skręcenia
stawów, zwichnięcia,
złamania lub stłuczenia)
powodujące krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawne nawierzchnie ciągów
komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
ład i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności
odpowiednie obuwie

Porażenie prądem
elektrycznym może
powodować ciężkie obrażenia
wewnętrzne oraz duże
prawdopodobieństwo śmierci.

sprawność techniczna urządzeń,
potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona
przeciwporażeniowa instalacji
i urządzeń elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje, zachowanie ostrożności
szkolenie pracowników

W wyniku pożaru należy
liczyć się z ofiarami
śmiertelnymi, oparzeniami lub
ciężkimi obrażeniami ciała.

wyposażenie pomieszczeń pracy
w niezbędną ilość sprawnego
podręcznego sprzętu gaśniczego
z aktualnymi badaniami
znajomość instrukcji postępowania
na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg
ewakuacji w budynkach
wyznaczenie miejsc do palenia
tytoniu i nadzór nad przestrzeganiem
zasad niepalenia tytoniu przez
pracowników w miejscu pracy
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Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Uderzenie
o nieruchome
elementy
wyposażenia

Źródłem zagrożenia mogą być elementy wyposażenie stanowiska pracy,
ograniczona powierzchnia stanowisk pracy w niektórych pomieszczeniach,
pośpiech pracownika, niedostateczna koncentracja uwagi na
wykonywanych czynnościach. W związku z konicznością wyjazdów
w teren istnieje ryzyko uderzenia o wszelkie pozostawione i składowane
materiały budowlane oraz maszyny i urządzenia.

Skutkiem uderzenia lub
upadku w wyniku zaczepienia
o przedmioty mogą być
stłuczenia lub przygniecenia
kończyn i lekkie obrażenia
całego ciała, powodujące
krótkotrwałą niezdolność
do pracy.

przestrzeganie norm dotyczących
wolnej, niezastawionej powierzchni
przestrzeganie wymiarów szerokości
przejść między elementami
wyposażenia stanowiska pracy
porządek w obrębie stanowiska
pracy
zachowanie ostrożności i uwagi

5.

Gorące płyny

Źródłem zagrożenia może być wrząca woda w czasie przygotowania
gorących napojów.

Skutkiem mogą być
oparzenia nieosłoniętych
części ciała, powodujące
oszpecenia i krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

6.

Źródłem zagrożenia są zszywki i spinacze pozostawione w aktach.
Skaleczenia, zakłucia
Ostre, wystające, niezabezpieczone przedmioty na terenie pracy.

Skutkiem mogą być
skaleczenia, zakłucia itp.

wzmożona uwaga
zachowanie ostrożności
stosowanie odpowiedniej odzieży
i obuwia

7.

Zagrożenie
przemocą ze strony
pracownika lub
klienta

Zagrożenie związane jest z możliwym konfliktem z pracownikiem/klientem w Skutkiem mogą być urazy
wyniku jego niezadowolenia ze sposobu załatwienia sprawy. Dotyczyć może ciała a przede wszystkim
wypowiedzenia przez pracownika obelg lub użycia przemocy fizycznej.
stres pracownika.

8.

Wypadki
komunikacyjne,
potrącenia,
najechania, itp.

Zagrożenie związane z koniecznością używania samochodu osobowego do
celów służbowych. Zagrożeniem może być zły stan techniczny samochodu,
zły stan nawierzchni drogowej, nieprzestrzeganie przepisów ruchu
Skutkami zagrożenia może
drogowego, złe warunki atmosferyczne, zaskoczenie niespodziewanym
być kalectwo, śmierć
zdarzeniem. Zagrożenie mogą powodować również manewrujące na terenie
budowy maszyny budowlane; samochody ciężarowe.

9.

Upadek
z wysokości

Zagrożenie związane z koniecznością poruszania się po terenie plac
budów, korzystania z drabin

10.

Zagrożenia związane z możliwością niezabezpieczenia przedmiotów,
Uderzenia przez
narzędzi i innych elementów na placach budów oraz niewyznaczeniem
spadające
przez pracowników budów stref niebezpiecznych (szybów windowych, stref
przedmioty, elementy
zrzutów, itp.)

4.

Skutkiem mogą być urazy
różnego stopnia, stłuczenia,
złamania, śmierć

Skutkiem mogą być urazy
różnego stopnia, stłuczenia,
złamania, śmierć

stosowanie umeblowania
oddzielającego pracownika
od interesanta,
umiejętność rozładowania sytuacji
konfliktowych
okresowe przeglądy techniczne
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego,
wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności
odpowiednia sprawność
psychofizyczna kierowcy
Poddanie badaniom do pracy
na wysokości
Zachowanie ostrożności i uwagi
Szkolenia BHP
Używanie w razie konieczności
środków ochrony indywidualnej
(kaski, szelki bezpieczeństwa)
Zachowanie ostrożności i uwagi
Szkolenia BHP
Używanie w razie konieczności
środków ochrony indywidualnej
(kaski,
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Zagrożenie czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi

Ip.
11.

12.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Przeciążenie narządu Zagrożenie związane jest z koniecznością stałej pracy z użyciem monitora
ekranowego.
wzroku

Zagrożenia związane
z niedostatecznym
oświetleniem
lub zjawiskiem
olśnienia przykrego

Są to warunki środowiska pracy, w których mogą nie być spełnione
określone normą wymagania dotyczące oświetlenia miejsca pracy.

Są to warunki środowiska pracy, które mają bezpośredni wpływ na dobre
samopoczucie oraz wydajność pracowników. Objawami niewłaściwych
warunków mikroklimatu, szczególnie niedostatecznej może być
występowanie objawów uczucia suchości oczu oraz nadmiernej suchości
skóry.

13.

Mikroklimat
umiarkowany

14.

Zagrożenia związane
Są to warunki środowiska zewnętrznego pracy, które mają bezpośredni
ze zmiennymi
wpływ na dobre samopoczucie oraz wydajność pracowników.
warunkami
atmosferycznymi

Możliwe skutki
zagrożenia
Skutkiem może być
zmęczenie wzroku lub
osłabienie wzroku.
Skutkami zagrożenia mogą
być:
zmęczenie oczu, co objawia
się:
bólami głowy,
łzawieniem i
zaczerwienieniem powiek
i spojówek,
zmniejszeniem ostrości
widzenia, wrażliwości
na kontrasty i szybkości
spostrzegania,
zmęczenie nerwowe
co objawia się:
uczuciem niechęci i
ogólną ociężałością,
tendencjami do bólu
głowy i nudności,
bezsennością i utratą
apetytu.

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem
oświetlenie spełniające wymogi
Polskiej Normy
okulary korekcyjne i ochronne

wykonany pomiar natężenia
i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów
według przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia
nad stanowiskiem pracy
doświetlenie miejscowe za pomocą
lampy dodatkowej (dotyczy
klawiatury komputera) na niektórych
stanowiskach pracy
żaluzje lub zasłony ograniczające
ilość światła

Zagrożenie istniejące przez
cały okres wykonywania tego
rodzaju pracy, szczególnie
przy działającym centralnym
ogrzewaniu - może
powodować w dalekiej
konsekwencji choroby
i zmniejszenie wydajności
pracy.

zachowanie temperatury powietrza
w pomieszczeniu w granicach
20 - 24 °C zimą i 2 3 - 25 °C latem
utrzymanie wilgotności względnej
powietrza w pomieszczeniu
w granicach 40 - 50%
dla zmniejszenia pola
elektrostatycznego monitora
zapewnienie napojów chłodzących
w temp. > 25st. C w pomieszczeniu
i temp. >28st. C na zewnątrz

Zagrożenie istniejące przez
cały okres wykonywania tego
rodzaju pracy. Możliwe
przegrzanie lub przeziębienie

odpowiednie ubranie
zapewnienie napojów chłodzących
w temp. > 25st. C w pomieszczeniu
i temp. >28st. C na zewnątrz
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Lp.

15.

16.

17.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie związane jest z koniecznością prowadzenia rozmów
z klientami.

Nieumiejętne operowanie
głosem spowodować może
przeciążenie i choroby strun
głosowych.

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy

Obciążenie fizyczne
statyczne

Zagrożenie związane jest z koniecznością wykonywania przez pracownika
czynności przeważnie w pozycji siedzącej.

Zagrożenie powoduje
obciążenie układu kostno
szkieletowego oraz mięśni
obręczy barkowej i kończyn
górnych przy wykonywaniu
czynności w pozycji
siedzącej. Skutkiem mogą
być schorzenia układu kostno
szkieletowego (kręgosłupa)
i mięśniowego człowieka.

naprzemienne wykonywanie pracy
przy komputerze ze zwykłymi
czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy
w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby,
na życzenia pracownika w podnóżek
stosowanie 5 min przerwy
po godzinie nieprzerwanej pracy
przy monitorze ekranowym

Obciążenie
psychonerwowe

Zagrożeniem jest stres związany z:
odpowiedzialnością za podejmowane decyzje,
czynnościami wykonywanymi za pomocą komputerów,
a w związku z tym obawą o utratę wprowadzanych danych,
narzuconym tempem pracy,
sytuacjami konfliktowymi z współpracownikami i przełożonymi.
Zagrożenie związane jest z zaabsorbowaniem umysłu pracownika
problemem do rozwiązania i nieświadome przedłużenie wysiłku
umysłowego na czas poza godzinami pracy.

Skutkiem długotrwałego
obciążenie stresem mogą być
choroby układu nerwowego
oraz choroby serca.

odpowiednia jakość
oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat
występującej sytuacji i sposobu jej
pokonania (system podpowiedzi
w programie)
stosowanie przez pracownika
odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę
biologiczną

Przeciążenie strun
głosowych
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KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Stanowisko: Główny specjalista, inspektor, podinspektor (stanowiska ds. inwestycji)

Lp.

Typ zagrożenia

S to so w an e środki o g raniczające ryzyko zaw odow e

O szaco w an ie ryzyka
z uw zględnieniem
stosow anych
środków
ograniczających
ryzyko.
D opuszczalność
ryzyka.

1

2

3

4

Zalecenia dotyczące
niezbędnych działań

5

Z a g r o ż e n i e c z y n n ik a m i n ie b e z p i e c z n y m i

1.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

sprawne nawierzchnie ciągów komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
ład i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności

P - prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Zalecany stały nadzór nad
stanem ciągów
komunikacyjnych.

D o p u s z c z a ln e

2.

3.

Prąd elektryczny o napięciu
do 1kV

Pożar

sprawność techniczna urządzeń, potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona przeciwporażeniowa instalacji i urządzeń
elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje, zachowanie ostrożności
szkolenie pracowników
wyposażenie pomieszczeń pracy w niezbędną ilość
sprawnego podręcznego sprzętu gaśniczego z aktualnymi
badaniami
znajomość instrukcji postępowania na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacji w budynkach
wyznaczenie miejsc do palenia tytoniu i nadzór nad
przestrzeganiem zasad niepalenia tytoniu przez pracowników
w miejscu pracy

P - mało
prawdopodobne
S - duża
Ś R E D N IE

Konieczne systematyczne
prowadzenie pomiarów
ochrony przeciwporażeniowej

D o p u s z c z a ln e

P - mało
prawdopodobne
S - duża
Ś R E D N IE

Okresowe szkolenia
pracowników w zakresie
ochrony ppoż. i ewakuacji.

D o p u s z c z a ln e
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4.

5.

3

2

1

Uderzenie o nieruchome
elementy wyposażenia

Gorące płyny

przestrzeganie norm dotyczących wolnej, niezastawionej
powierzchni,
przestrzeganie wymiarów szerokości przejść między
elementami wyposażenia stanowiska pracy,
porządek w obrębie stanowiska pracy,
zachowanie ostrożności,

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

4
P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

5
Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

6.

Skaleczenia, zakłucia

wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

7.

Zagrożenie przemocą ze
strony pracownika

umiejętność rozładowania sytuacji konfliktowych
wzmożona uwaga

P - mało
prawdopodobne
S -średnia
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

9

1

8.

9.

10.

Wypadki komunikacyjne

Upadek z wysokości

Uderzenia przez spadające
przedmioty, elementy

4

3

2

okresowe przeglądy techniczne
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności
odpowiednia sprawność psychofizyczna kierowcy
Poddanie badaniom do pracy na wysokości
Zachowanie ostrożności i uwagi
Szkolenia BHP
Używanie w razie konieczności środków ochrony
indywidualnej (kaski, szelki bezpieczeństwa)
Zachowanie ostrożności i uwagi
Szkolenia BHP
Używanie w razie konieczności środków ochrony
indywidualnej (kaski,)

P - mało
prawdopodobne
S - duża
Ś R E D N IE

5

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

P - mało
prawdopodobne
S - duża
Ś R E D N IE

P - mało
prawdopodobne
S - duża
Ś R E D N IE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.
Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Z a g r o ż e n i e c z y n n ik a m i s z k o d liw y m i i u c i ą ż l i w y m i

11.

Przeciążenie narządu wzroku

oświetlenie spełniające wymogi Polskiej Normy
okulary korekcyjne i ochronne

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

12.

13.

Zagrożenia związane z
niedostatecznym oświetleniem
lub zjawiskiem olśnienia
przykrego

Mikroklimat umiarkowany

wykonany pomiar natężenie i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia nad stanowiskiem pracy
doświetlenie miejscowe za pomocą lampy dodatkowej
(dotyczy klawiatury komputera) na niektórych stanowiskach
pracy
żaluzje lub zasłony ograniczające ilość światła

P - mało
prawdopodobne
S - mała

zachowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu w
granicach 20 - 24 °C zimą i 2 3 - 2 5 °C latem
utrzymanie wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu
w granicach 40 - 50% dla zmniejszenia pola
elektrostatycznego przed monitorem

P - mało
prawdopodobne
S - mała

M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

M AŁE
D o p u s z c z a ln e

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.
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14.

Zagrożenia związane ze
zmiennymi warunkami
atmosferycznymi

odpowiednie ubranie ochronne

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

15.

Przeciążenie strun głosowych

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

16.

17.

Obciążenie fizyczne statyczne

naprzemienne wykonywanie pracy przy komputerze ze
zwykłymi czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby, na życzenia pracownika w
podnóżek
stosowanie 5 min przerwy po godzinie nieprzerwanej pracy
przy monitorze ekranowym
odpowiednia jakość oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat występującej sytuacji i
sposobu jej pokonania (system podpowiedzi w programie)
stosowanie przez pracownika odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę biologiczną

Obciążenie psychonerwowe

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

D o p u s z c z a ln e

P - mało
prawdopodobne
S - mała
M AŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

D o p u s z c z a ln e
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SPECJALISTA DS. BHP
I INSPEKTOR P. POŻ.
ADAM PIERZCHAŁA

Stanowisko pracy:
GEOLOG POWIATOWY

Przyjęta metoda oceny ryzyka zawodowego:
czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia - wg PN-N-18002.
Przyjęty akceptowalny poziom ryzyka - PN-N-18002 - kategoria - średnie.

INFORMACJE O STANOWISKU PRACY
A. Opis stanowiska pracy:
Stanowiska pracy zlokalizowane są w pomieszczeniach pracy stałej, jednak w związku
z koniecznością zapewnienia właściwej realizacji zadań w zakresie prawa geologicznego
i górniczego oraz tworzenia projektów decyzji w zakresie geologii pracownik wykonuje pracę
również po za terenem siedziby firmy. Osoby zatrudnione na powyższym stanowisku wykonują
czynności pracy biurowej za pomocą komputerów oraz środków techniki biurowej, natomiast
do wyjazdów w teren wykorzystują samochód osobowy lub poruszają się pieszo. Praca
związana jest z prowadzeniem dokumentacji elektronicznej i papierowej. Komunikowanie się
z interesantami może odbywać się poprzez kontakt osobisty lub za pomocą telefonu, maila
i faxu. Stanowiska pracy zostały urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich
czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników. Wymiary wolnej powierzchni
stanowiska pracy zapewniają pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania
pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Pomieszczenia pracy
spełniają parametry dotyczące pomieszczeń pracy stałej, są ogrzewane - temperatura
pomieszczeń nie jest niższa niż +18°C. Instalacja elektryczna sprawna - wynik badania
pozytywny. W obrębie stanowiska pracy nie występują przekroczenia NDN i NDS czynników
szkodliwych dla zdrowia. Stanowisko pracy oświetlone jest światłem dziennym, uzupełnione
światłem elektrycznym - spełniającym wymogi. Zabezpieczenie pożarowe zgodne
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 80, poz. 563). Drogi ewakuacyjne wyznaczone i oznakowane zgodnie
z PN-92/N-011256/02. Wentylacja w pomieszczeniach spełnia wymogi - sprawna. Pracownikom
zapewniono pierwszą
pomoc przedlekarską
poprzez
możliwość
skorzystania
z wyposażonej w środki opatrunkowe apteczki pierwszej pomocy, znajdującej się
w sekretariacie, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bhp; Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. z późn. zm.).
B. Lokalizacja stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe w urzędzie oraz praca w terenie w granicach powiatu łowickiego,
w miejscach prowadzonej bądź projektowanej działalności górniczej i wiertniczej.___________
C. Granice obiektu:
Pomieszczenia biurowe w budynkach administracyjnych oraz teren powiatu łowickiego.
D. Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania:
1.

przygotowanie stanowiska pracy - wg potrzeb

2.

praca przy komputerze - powyżej 4 godzin na zmianę

2

3.

obsługa interesantów lub wykonywanie innych prac biurowych - wg potrzeb

4.

uzgadnianie dokumentów z przełożonymi - wg potrzeb

5.

poruszanie się pojazdem - samochodem osobowym - wg potrzeb
E. Stosowane materiały i środki pracy:

1.

komputery, telefony, fax, ksero, niszczarka dokumentów

2.

papier, druki, formularze

3.

środki pracy biurowej

4.

urządzenia zasilane prądem elektrycznym o napięciu 230 V

5.

samochód osobowy
r. Osoby pracujące na stanowisku

1.

Geolog powiatowy

G. Wymagania
Wykształcenie - wyższe geologiczne wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2008 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych________________________
Prawo jazdy - kat. B
Szkolenia z zakresu bhp - wstępne - instruktaż ogólny i stanowiskowy, szkolenia okresowe.
Badania lekarskie w zakresie dotyczącym wszystkich pracowników stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracy.__________________________
H. Inne wymagania dotyczące osób zatrudnionych na stanowisku
_________
kobiety w ciąży, młodociani, itp.______________________________________
Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wykazu prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących
dziecko piersią (Dz.U. poz. 796)._________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - w związku z obsługą monitora ekranowego łączny czas pracy do 8 godz. / dobę,
jednak po każdych 50 minutach pracy 10 minut przerwy wliczanej do czasu pracy na wykonanie innych
czynności służbowych.____________________________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - niepodnoszenie ciężarów przekraczających 3 kg przy pracy stałej i 5 kg przy pracy
dorywczej
Dla kobiet karmiących -. niepodnoszenie ciężarów przekraczających 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy
pracy dorywczej._________________________________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - praca w pozycji stojącej łącznie do 3 godzin w czasie zmiany roboczej, przy czym
czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie
powinna nastąpić 15 minutowa przerwa______________________________________________________
Dla kobiet w ciąży zabroniona praca:
- w pozycji wymuszonej
- ręcznego przenoszenie materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych
dla zdrowia
Dla kobiet w ciąży - nieprzekraczanie hałasu (Lex.8 h)> 65 dB w ciągu zmiany roboczej.

Nie zatrudnia się młodocianych.
I. Inne osoby narażone na ryzyko
1.

Współpracownicy.
J. Niedogodności i niebezpieczne zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej
pracy
Wypadki
1. - wg rejestru wypadków
2. - wg rejestru wypadków
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K. Identyfikacja zagrożeń
Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi

1.

2.

3.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

Źródłem zagrożenia mogą być żle umocowane do podłoża wykładziny
podłogowe, szczególnie w miejscach łączenia, luźne listwy na styku
wykładzin. Zagrożeniem może być upadek ze schodów w ciągach
komunikacyjnych. Zagrożenie mogą powodować luźno ułożone przewody
zasilające i robocze komputerów oraz środków techniki biurowej w związku
z możliwością zaczepienia o nie w czasie przemieszczania się
w pomieszczeniu między stanowiskami pracy. W związku z konicznością
wyjazdów w teren istnieje ryzyko potknięcia o nierówności w terenie,
poślizgniecie na błocie .

Prąd elektryczny
o napięciu do 1kV

Źródłem zagrożenia mogą być uszkodzone urządzenia zasilane energią
elektryczną, przewody elektryczne w wyniku ich przygniecenia lub
przecięcia w miejscach niewłaściwie zabezpieczonych oraz w przypadku
stosowania przedłużaczy znajdujących się w ciągach komunikacyjnych.
Zagrożenia może powodować również praca w terenie uzbrojonym
instalacje elektryczne.

Pożar

Źródłem zagrożenia mogą być zwarcia w instalacji elektrycznej
stosowanych urządzeń zasilanych energią elektryczną a także możliwość
zaprószenia ognia przez osoby postronne.

Skutkiem upadku mogą być
urazy kończyn (skręcenia
stawów, zwichnięcia,
złamania lub stłuczenia)
powodujące krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawne nawierzchnie ciągów
komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
ład i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności
odpowiednie obuwie

Porażenie prądem
elektrycznym może
powodować ciężkie obrażenia
wewnętrzne oraz duże
prawdopodobieństwo śmierci.

sprawność techniczna urządzeń,
potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona
przeciwporażeniowa instalacji
i urządzeń elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje, zachowanie ostrożności
szkolenie pracowników

W wyniku pożaru należy
liczyć się z ofiarami
śmiertelnymi, oparzeniami lub
ciężkimi obrażeniami ciała.

wyposażenie pomieszczeń pracy
w niezbędną ilość sprawnego
podręcznego sprzętu gaśniczego
z aktualnymi badaniami
znajomość instrukcji postępowania
na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg
ewakuacji w budynkach
wyznaczenie miejsc do palenia
tytoniu i nadzór nad przestrzeganiem
zasad niepalenia tytoniu przez
pracowników w miejscu pracy

4
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4.

Zagrożenie

Uderzenie
o nieruchome
elementy
wyposażenia

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Źródłem zagrożenia mogą być elementy wyposażenie stanowiska pracy,
ograniczona powierzchnia stanowisk pracy w niektórych pomieszczeniach,
pośpiech pracownika, niedostateczna koncentracja uwagi na
wykonywanych czynnościach. W związku z konicznością wyjazdów w teren
istnieje ryzyko uderzenia o wszelkie pozostawione i składowane materiały
budowlane oraz maszyny i urządzenia.

Skutkiem uderzenia lub
upadku w wyniku zaczepienia
o przedmioty mogą być
stłuczenia lub przygniecenia
kończyn i lekkie obrażenia
całego ciała, powodujące
krótkotrwałą niezdolność
do pracy.

przestrzeganie norm dotyczących
wolnej, niezastawionej powierzchni
przestrzeganie wymiarów szerokości
przejść między elementami
wyposażenia stanowiska pracy
porządek w obrębie stanowiska
pracy
zachowanie ostrożności i uwagi

Źródłem zagrożenia może być wrząca woda w czasie przygotowania
gorących napojów.

Skutkiem mogą być
oparzenia nieosłoniętych
części ciała, powodujące
oszpecenia i krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

Skutkiem mogą być
skaleczenia, zakłucia itp

wzmożona uwaga
zachowanie ostrożności
stosowanie odpowiedniej odzieży
i obuwia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

5.

Gorące płyny

6.

Źródłem zagrożenia są zszywki i spinacze pozostawione w aktach. Ostre,
Skaleczenia, zakłucia
wystające, niezabezpieczone przedmioty na terenie pracy.

7.

Zagrożenie
przemocą ze strony
pracownika lub
klienta

Zagrożenie związane jest z możliwym konfliktem z pracownikiem/klientem w Skutkiem mogą być urazy
wyniku jego niezadowolenia ze sposobu załatwienia sprawy. Dotyczyć może ciała a przede wszystkim
wypowiedzenia przez pracownika obelg lub użycia przemocy fizycznej.
stres pracownika.

stosowanie umeblowania
oddzielającego pracownika od
interesanta,
umiejętność rozładowania sytuacji
konfliktowych

Wypadki
komunikacyjne,
potrącenia,
najechania, itp.

Zagrożenie związane z koniecznością używania samochodu osobowego
do celów służbowych. Zagrożeniem może być zły stan techniczny
samochodu, zły stan nawierzchni drogowej, nieprzestrzeganie przepisów
ruchu drogowego, złe warunki atmosferyczne, zaskoczenie
niespodziewanym zdarzeniem. Zagrożenie mogą powodować
równieżmanewrujące na terenie budowy maszyny budowlane; samochody
ciężarowe.

Skutkami zagrożenia może
być kalectwo, śmierć

okresowe przeglądy techniczne
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego,
wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności
odpowiednia sprawność
psychofizyczna kierowcy

Skutkiem może być
zmęczenie wzroku
pracownika powodujące
osłabienie wzroku.

oświetlenie spełniające wymogi
Polskiej Normy
okulary korekcyjne i ochronne

8.

Zagrożenie czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi
9.

Przeciążenie
narządu wzroku

Zagrożenie związane jest z koniecznością stałej pracy z użyciem
monitora ekranowego.

Lp.

10.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Zagrożenia związane z
niedostatecznym
Są to warunki środowiska pracy, w których mogą nie być spełnione
oświetleniem lub
określone normą wymagania dotyczące oświetlenia miejsca pracy.
zjawiskiem olśnienia
przykrego

11.

Mikroklimat
umiarkowany

Są to warunki środowiska pracy, które mają bezpośredni wpływ na dobre
samopoczucie oraz wydajność pracowników. Objawami niewłaściwych
warunków mikroklimatu, szczególnie niedostatecznej (mniejszej niż 40%
wilgotności powietrza) może być występowanie objawów uczucia suchości
oczu oraz nadmiernej suchości skóry.

12.

Zagrożenia związane
ze zmiennymi
warunkami
atmosferycznymi

Są to warunki środowiska zewnętrznego pracy, które mają bezpośredni
wpływ na dobre samopoczucie oraz wydajność pracowników.

Możliwe skutki
zagrożenia
Skutkami zagrożenia mogą
być:
zmęczenie oczu, co objawia
się:
bólami głowy,
łzawieniem i
zaczerwienieniem powiek
i spojówek,
zmniejszeniem zdolności
akomodacji,
zmniejszeniem ostrości
widzenia, wrażliwości na
kontrasty i szybkości
spostrzegania,
zmęczenie nerwowe
co objawia się:
uczuciem niechęci i
ogólną ociężałością,
tendencjami do bólu
głowy i nudności,
bezsennością i utratą
apetytu.

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

wykonany pomiar natężenia
i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów
według przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia
nad stanowiskiem pracy
doświetlenie miejscowe za pomocą
lampy dodatkowej (dotyczy
klawiatury komputera) na niektórych
stanowiskach pracy
żaluzje lub zasłony ograniczające
ilość światła

Zagrożenie istniejące przez
cały okres wykonywania tego
rodzaju pracy, szczególnie
przy działającym centralnym
ogrzewaniu - może
powodować w dalekiej
konsekwencji choroby i
zmniejszenie wydajności
pracy.

zachowanie temperatury powietrza
w pomieszczeniu w granicach
2 0 -2 4 ° C zimą i 2 3 - 25 °C latem
utrzymanie wilgotności względnej
powietrza w pomieszczeniu w
granicach 40 - 50% dla
zmniejszenia pola
elektrostatycznego przed monitorem
zapewnienie napojów chłodzących
w temp. > 25st. C w pomieszczeniu
i temp. >28st. C na zewnątrz

Zagrożenie istniejące przez
cały okres wykonywania tego
rodzaju pracy. Możliwe
przegrzanie lub przeziębienie

odpowiednie ubranie
zapewnienie napojów chłodzących
w temp. > 25st. C w pomieszczeniu
i temp. >28st. C na zewnątrz

6
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13.

14.

15.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie związane jest z koniecznością prowadzenia rozmów
z klientami.

Nieumiejętne operowanie
głosem spowodować może
przeciążenie i choroby strun
głosowych.

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy

Obciążenie fizyczne
statyczne

Zagrożenie związane jest z koniecznością wykonywania przez pracownika
czynności przeważnie w pozycji siedzącej.

Zagrożenie powoduje
obciążenie układu kostnoszkieletowego oraz mięśni
obręczy barkowej i kończyn
górnych przy wykonywaniu
czynności w pozycji
siedzącej. Skutkiem mogą
być schorzenia układu
kostno-szkieletowego
(kręgosłupa) i mięśniowego
człowieka.

naprzemienne wykonywanie pracy
przy komputerze ze zwykłymi
czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy
w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby,
na życzenia pracownika w podnóżek
stosowanie 5 min przerwy po
godzinie nieprzerwanej pracy przy
monitorze ekranowym

Obciążenie
psychonerwowe

Zagrożeniem jest stres związany z:
odpowiedzialnością za podejmowane decyzje,
czynnościami wykonywanymi za pomocą komputerów,
a w związku z tym obawą o utratę wprowadzanych danych,
narzuconym tempem pracy,
sytuacjami konfliktowymi z współpracownikami i przełożonymi.
Zagrożenie związane jest z zaabsorbowaniem umysłu pracownika
problemem do rozwiązania i nieświadome przedłużenie wysiłku
umysłowego na czas poza godzinami pracy.

Skutkiem długotrwałego
obciążenie stresem mogą być
choroby układu nerwowego
oraz choroby serca.

odpowiednia jakość
oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat
występującej sytuacji i sposobu jej
pokonania (system podpowiedzi
w programie)
stosowanie przez pracownika
odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę
biologiczną

Przeciążenie strun
głosowych

Zagrożenie czynnikami biologicznymi

16.

Kontakt z
drobnoustrojami
chorobotwórczymi kleszcze

Zagrożenie związane z możliwością ugryzienia przez kleszcze.

stosowanie środków ochrony
Skutkiem ugryzienia może złe
indywidualnej,
samopoczucie, bóle mięśni i
stosowanie środków
stawów, gorączka, “rumień
odstraszających kleszcze,
wędrujący” - zmiana skórna
stosowanie urządzeń do
rozprzestrzeniająca się
usuwania kleszczy,
koliście wokół miejsca
poddawanie się badaniom
ugryzienia, bóle głowy,
profilaktycznym w kierunku
zaburzenia czucia, obrzęk
boreliozy
stawów, zaburzenia rytmu
stosowanie odpowiedniej
serca
odzieży (długie rękawy i
nogawki, nakrycie głowy)
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Typ zagrożenia

S to so w an e środki ogran iczające ryzyko zaw o d o w e

O szaco w an ie ryzyka
z uw zględnieniem
stosow anych
środków
ograniczających
ryzyko.
D opuszczalność
ryzyka.

1

2

3

4

Z alecen ia dotyczące
niezbędnych działań

5

Zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi

1.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

sprawne nawierzchnie ciągów komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
lad i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności

P - prawdopodobne
S - mała

MAŁE

Zalecany stały nadzór nad
stanem ciągów
komunikacyjnych.

Dopuszczalne

2.

3.

Prąd elektryczny o napięciu
do 1kV

Pożar

sprawność techniczna urządzeń, potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona przeciwporażeniowa instalacji i urządzeń
elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje, zachowanie ostrożności
szkolenie pracowników
wyposażenie pomieszczeń pracy w niezbędną ilość
sprawnego podręcznego sprzętu gaśniczego z aktualnymi
badaniami
znajomość instrukcji postępowania na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacji w budynkach
wyznaczenie miejsc do palenia tytoniu i nadzór nad
przestrzeganiem zasad niepalenia tytoniu przez pracowników
w miejscu pracy

P - mało
prawdopodobne
S - duża

ŚREDNIE

Konieczne systematyczne
prowadzenie pomiarów
ochrony przeciwporażeniowej

Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - duża

ŚREDNIE

Okresowe szkolenia
pracowników w zakresie
ochrony ppoż. i ewakuacji.

Dopuszczalne

8

1

4.

5.

2

Uderzenie o nieruchome
elementy wyposażenia

Gorące płyny

3
przestrzeganie norm dotyczących wolnej, niezastawionej
powierzchni,
przestrzeganie wymiarów szerokości przejść między
elementami wyposażenia stanowiska pracy,
porządek w obrębie stanowiska pracy,
zachowanie ostrożności,

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

4
P - mało
prawdopodobne
S - mała

MAŁE

5
Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała

MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka

Dopuszczalne

6.

Skaleczenia, zakłucia

wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności

P - mało
prawdopodobne
S - mała

MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

7.

Zagrożenie przemocą
ze strony pracownika

umiejętność rozładowania sytuacji konfliktowych
wzmożona uwaga

P - mało
prawdopodobne
S -średnia

MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

9

1

8.

2

Wypadki komunikacyjne

3
okresowe przeglądy techniczne
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności
odpowiednia sprawność psychofizyczna kierowcy

4
P - mało
prawdopodobne
S - duża

ŚREDNIE

5
Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

Zagrożenie czynnikami szkodliw ymi i uciążliwymi

9.

Przeciążenie narządu wzroku

oświetlenie spełniające wymogi Polskiej Normy
okulary korekcyjne i ochronne

P - mało
prawdopodobne
S - mała

MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

10.

11.

12.

Zagrożenia związane z
niedostatecznym oświetleniem
lub zjawiskiem olśnienia
przykrego

Mikroklimat umiarkowany

Zagrożenia związane ze
zmiennymi warunkami
atmosferycznymi

wykonany pomiar natężenie i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia nad stanowiskiem pracy
doświetlenie miejscowe za pomocą lampy dodatkowej
(dotyczy klawiatury komputera) na niektórych stanowiskach
pracy
żaluzje lub zasłony ograniczające ilość światła
zachowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu w
granicach 20 - 24 °C zimą i 2 3 - 2 5 °C latem
utrzymanie wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu
w granicach 40 - 50% dla zmniejszenia pola
elektrostatycznego przed monitorem

odpowiednie ubranie ochronne

P - mało
prawdopodobne
S - mała

MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE
Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała

MAŁE
Dopuszczalne

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.
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13.

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy

Przeciążenie strun głosowych

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

14.

15.

Obciążenie fizyczne statyczne

Obciążenie psychonerwowe

naprzemienne wykonywanie pracy przy komputerze ze
zwykłymi czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby, na życzenia pracownika w
podnóżek
stosowanie 5 min przerwy po godzinie nieprzerwanej pracy
przy monitorze ekranowym

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

odpowiednia jakość oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat występującej sytuacji i
sposobu jej pokonania (system podpowiedzi w programie)
stosowanie przez pracownika odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę biologiczną

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne
Z a g ro ż e n ie c z y n n ik a m i b io lo g ic z n y m i

16.

stosowanie środków ochrony indywidualnej,
stosowanie środków odstraszających kleszcze,
stosowanie urządzeń do usuwania kleszczy,
poddawanie się badaniom profilaktycznym w kierunku
Boreliozy
stosowanie odpowiedniej odzieży (długie rękawy i nogawki,
nakrycie głowy)

Kontakt z drobnoustrojami
chorobotwórczymi.

P - mało
prawdopodobne
S - średnia
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

Opracował: Specjalista ds. BHP i Inspektor P.POŻ. Adam Pierzchała
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KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
DLA PRACOWNIKÓW
ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH
(BIURAZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY
LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH)
WYKAZ STANOWISK:
-

INSPEKTOR
PODINSPEKTOR
KANCELISTA
SPECJALISTA
PRACOWNIK I STOPNIA WYKONUJĄCY ZADANIA W RAMACH PRAC
INTERWENCYJNYCH

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
99-400Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO
Autor:
SPECJALISTA DS. BHP
I INSPEKTOR P.POŻ.
ADAM PIERZCHAŁA

Stanowisko pracy:
-INSPEKTOR
- PODINSPEKTOR
- KANCELISTA
-SPECJALISTA
- PRACOWNIK I STOPNIA WYKONUJĄCY ZADANIA
W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH

Przyjęta metoda oceny ryzyka zawodowego:
- czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia - wg PN-N-18002.
Przyjęty akceptowalny poziom ryzyka - PN-N-18002 - kategoria - średnie

INFORMACJE O STANOWISKU PRACY
A. Opis stanowiska pracy:
Stanowiska pracy zlokalizowane są w pomieszczeniach pracy stałej, jednak w związku
z koniecznością zapewnienia właściwej realizacji zadań podczas wystąpienia sytuacji
kryzysowych, pracownik może sporadycznie wykonywać pracę również poza terenem siedziby
starostwa, w celu wydania, załadunku i transportu sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego
na miejsce akcji. Osoby zatrudnione na powyższym stanowisku wykonują czynności służbowe
całodobowo, w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji na potrzeby zarządzania
kryzysowego, korzystając z komputerów (monitoring, maile, itp.), środków techniki biurowej oraz
radiostacji i megafonu, natomiast do sporadycznych wyjazdów w teren mogą wykorzystać
samochód osobowy lub poruszać się pieszo. Praca związana jest z prowadzeniem
dokumentacji elektronicznej i papierowej. Komunikowanie się z instytucjami może odbywać się
poprzez kontakt osobisty lub za pomocą telefonu, maila i faxu. Stanowiska pracy zostały
urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych
właściwości pracowników. Wymiary wolnej powierzchni stanowiska pracy zapewniają
pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny,
z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Pomieszczenia pracy spełniają parametry dotyczące
pomieszczeń pracy stałej, są ogrzewane - temperatura pomieszczeń nie jest niższa niż +18°C.
Instalacja elektryczna sprawna - wynik badania pozytywny. W obrębie stanowiska pracy nie
występują przekroczenia NDN i NDS czynników szkodliwych dla zdrowia. Stanowisko pracy
oświetlone jest światłem dziennym, uzupełnione światłem elektrycznym - spełniającym wymogi.
Zabezpieczenie pożarowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563). Drogi ewakuacyjne wyznaczone
i oznakowane zgodnie z PN-92/N-011256/02. Wentylacja w pomieszczeniach spełnia wymogi sprawna. Pracownikom zapewniono pierwszą pomoc przedlekarską poprzez możliwość
skorzystania z wyposażonej w środki opatrunkowe apteczki pierwszej pomocy, znajdującej się
w sekretariacie, (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogólnych przepisów bhp; Dz. U. nr 129, poz. 844 z 1997 r. z późn. zm.),__________________
B. Lokalizacja stanowiska pracy:
Pomieszczenia biurowe w urzędzie
C. Granice obiektu:
Pomieszczenia w budynkach administracyjnych Starostwa, posesja Starostwa oraz teren
Powiatu łowickiego.____________________________________________________________
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D. Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania:
1.

przygotowanie stanowiska pracy - wg potrzeb

2.

4.

praca przy komputerze w tym nadzór nad monitoringiem - powyżej 4 godzin na zmianę
Komunikowanie się z poszczególnymi instytucjami lub wykonywanie innych prac
biurowych - wg potrzeb
uzgadnianie dokumentów z przełożonymi - wg potrzeb

5.

sprawowanie nadzoru nad obiektami budów -w g potrzeb

3.

6.

poruszanie się pojazdem - samochodem osobowym - wg potrzeb
E. Stosowane materiały i środki pracy:

1.

komputery, telefony, fax, ksero, niszczarka dokumentów

2.

papier, druki, formularze

3.

środki pracy biurowej

4.

Inne urządzenia zasilane prądem elektrycznym o napięciu 230 V

5.

radiostacja, megafon

6.

łopaty, worki na piasek

7.

samochód osobowy
F. Osoby pracujące na stanowisku

1.

Inspektor, Podinspektor, kancelista, specjalista, pracownik I stopnia wykonujący zadania
w ramach prac interwencyjnych
G. Wymagania
Wykształcenie wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych.
Prawo jazdy - kat. B
Szkolenia z zakresu bhp - wstępne - instruktaż ogólny i stanowiskowy, szkolenia okresowe.
Badania lekarskie w zakresie dotyczącym wszystkich pracowników stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracy.
H. Inne wymagania dotyczące osób zatrudnionych na stanowisku
kobiety w ciąży, młodociani, itp.
Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wykazu prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących
dziecko piersią (Dz.U. poz. 796).
Dla kobiet w ciąży - w związku z obsługą monitora ekranowego łączny czas pracy do 8 godz. /dobę,
jednak po każdych 50 minutach pracy 10 minut przerwy wliczanej do czasu pracy na wykonanie innych
czynności służbowych.
Dla kobiet w ciąży - niepodnoszenie ciężarów przekraczających 3 kg przy pracy stałej i 5 kg przy pracy
dorywczej
Dla kobiet karmiących - . niepodnoszenie ciężarów przekraczających 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy
pracy dorywczej.
Dla kobiet w ciąży - praca w pozycji stojącej łącznie do 3 godzin w czasie zmiany roboczej, przy czym
czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie
powinna nastąpić 15 minutowa przerwa
Dla kobiet w ciąży zabroniona praca:
- w pozycji wymuszonej
- ręcznego przenoszenie materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych
dla zdrowia
Dla kobiet w ciąży - nieprzekraczanie hałasu (Lex.8h)> 65 dB w ciągu zmiany roboczej.

Nie zatrudnia się młodocianych.

3

1.

Inne osoby narażone na ryzyko

1.

Współpracownicy.
J. Niedogodności i niebezpieczne zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej
pracy
Wypadki
1. - wg rejestru wypadków
2. - wg rejestru wypadków
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K. Identyfikacja zagrożeń
Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi

1.

2.

3.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

Prąd elektryczny
o napięciu do 1kV

Pożar

Źródłem zagrożenia mogą być żle umocowane do podłoża wykładziny
podłogowe, szczególnie w miejscach łączenia, luźne listwy na styku
wykładzin. Zagrożeniem może być upadek ze schodów w ciągach
komunikacyjnych. Zagrożenie mogą powodować luźno ułożone przewody
zasilające i robocze komputerów oraz środków techniki biurowej w związku
z możliwością zaczepienia o nie w czasie przemieszczania się w
pomieszczeniu między stanowiskami pracy. W związku z konicznością
wyjazdów w teren istnieje ryzyko potknięcia o nierówności w terenie,
poślizgniecie na błocie .

Źródłem zagrożenia mogą być uszkodzone urządzenia zasilane energią
elektryczną, przewody elektryczne w wyniku ich przygniecenia lub
przecięcia w miejscach niewłaściwie zabezpieczonych oraz w przypadku
stosowania przedłużaczy znajdujących się w ciągach komunikacyjnych.
Zagrożenia może powodować również praca w terenie uzbrojonym w
instalacje elektryczne, pozrywane i uszkodzone podczas sytuacji
kryzysowych.

Źródłem zagrożenia mogą być zwarcia w instalacji elektrycznej
stosowanych urządzeń zasilanych energią elektryczną a także możliwość
zaprószenia ognia przez osoby postronne.

Skutkiem upadku mogą być
urazy kończyn (skręcenia
stawów, zwichnięcia,
złamania lub stłuczenia)
powodujące krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawne nawierzchnie ciągów
komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
ład i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności
odpowiednie obuwie

Porażenie prądem
elektrycznym może
powodować ciężkie obrażenia
wewnętrzne oraz duże
prawdopodobieństwo śmierci.

sprawność techniczna urządzeń,
potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona
przeciwporażeniowa instalacji
i urządzeń elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje, zachowanie ostrożności
szkolenie pracowników,
zachowanie ostrożności i
szczególnej uwagi w trakcie sytuacji
kryzysowych

W wyniku pożaru należy
liczyć się z ofiarami
śmiertelnymi, oparzeniami
lub ciężkimi obrażeniami
ciała.

wyposażenie pomieszczeń pracy
w niezbędną ilość sprawnego
podręcznego sprzętu gaśniczego
z aktualnymi badaniami
znajomość instrukcji postępowania
na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg
ewakuacji w budynkach
wyznaczenie miejsc do palenia
tytoniu i nadzór nad przestrzeganiem
zasad niepalenia tytoniu przez
pracowników w miejscu pracy
zachowanie ostrożności i
szczególnej uwagi w trakcie sytuacji
kryzysowych

Lp-

4.

5.

Zagrożenie

Uderzenie
o nieruchome
elementy
wyposażenia

Źródłem zagrożenia mogą być elementy wyposażenie stanowiska pracy,
ograniczona powierzchnia stanowisk pracy w niektórych pomieszczeniach,
pośpiech pracownika, niedostateczna koncentracja uwagi na
wykonywanych czynnościach.

Gorące płyny

Źródłem zagrożenia może być wrząca woda w czasie przygotowania
gorących napojów.

6.

Skaleczenia, zakłucia

7.

Zagrożenie
przemocą
ze strony pracownika
lub klienta

8.

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Wypadki
komunikacyjne,
potrącenia,
najechania, itp.

Źródłem zagrożenia są zszywki i spinacze pozostawione w aktach Ostre,
wystające, niezabezpieczone przedmioty na terenie sytuacji kryzysowych.

Zagrożenie związane jest z możliwym konfliktem z pracownikiem/klientem
w wyniku jego niezadowolenia ze sposobu załatwienia sprawy. Dotyczyć
może wypowiedzenia przez pracownika obelg lub użycia przemocy
fizycznej.

Zagrożenie związane z możliwością używania samochodu osobowego
do celów służbowych. Zagrożeniem może być zły stan techniczny
samochodu, zły stan nawierzchni drogowej, nieprzestrzeganie przepisów
ruchu drogowego, złe warunki atmosferyczne, zaskoczenie
niespodziewanym zdarzeniem. Zagrożenie mogą powodować również
manewrujące na terenie zagrożonym służby ratunkowe, sprzęt budowlany
itp.

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Skutkiem uderzenia
lub upadku w wyniku
zaczepienia o przedmioty
mogą być stłuczenia lub
przygniecenia kończyn i
lekkie obrażenia całego ciała,
powodujące krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

przestrzeganie norm dotyczących
wolnej, niezastawionej powierzchni
przestrzeganie wymiarów szerokości
przejść między elementami
wyposażenia stanowiska pracy
porządek w obrębie stanowiska
pracy
zachowanie ostrożności i uwagi

Skutkiem mogą być
oparzenia nieosłoniętych
części ciała, powodujące
oszpecenia i krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

Skutkiem mogą być
skaleczenia, zakłucia itp.

wzmożona uwaga
zachowanie ostrożności
stosowanie odpowiedniej odzieży
i obuwia

Skutkiem mogą być urazy
ciała a przede wszystkim
stres pracownika.

stosowanie umeblowania
oddzielającego pracownika
od interesanta,
umiejętność rozładowania sytuacji
konfliktowych

Skutkami zagrożenia może
być kalectwo, śmierć

okresowe przeglądy techniczne
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego,
wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności
odpowiednia sprawność
psychofizyczna kierowcy
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Zagrożenie czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi

lp9.

10.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Przeciążenie narządu Zagrożenie związane jest z koniecznością stałej pracy z użyciem monitora
wzroku
ekranowego.

Skutkiem może być
zmęczenie wzroku lub
osłabienie wzroku.

oświetlenie spełniające wymogi
Polskiej Normy
okulary korekcyjne i ochronne

Zagrożenia związane
z niedostatecznym
oświetleniem lub
zjawiskiem olśnienia
przykrego

Są to warunki środowiska pracy, w których mogą nie być spełnione
określone normą wymagania dotyczące oświetlenia miejsca pracy.

Skutkami zagrożenia mogą
być:
zmęczenie oczu, co objawia
się:
bólami głowy,
łzawieniem i
zaczerwienieniem powiek
i spojówek,
zmniejszeniem ostrości
widzenia, wrażliwości
na kontrasty i szybkości
spostrzegania,
zmęczenie nerwowe
co objawia się:
uczuciem niechęci
i ogólną ociężałością,
tendencjami do bólu
głowy i nudności,
bezsennością i utratą
apetytu.

wykonany pomiar natężenia i
równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów
według przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia
nad stanowiskiem pracy
doświetlenie miejscowe za pomocą
lampy dodatkowej (dotyczy
klawiatury komputera) na niektórych
stanowiskach pracy
żaluzje lub zasłony ograniczające
ilość światła

Są to warunki środowiska pracy, które mają bezpośredni wpływ
na dobre samopoczucie oraz wydajność pracowników. Objawami
niewłaściwych warunków mikroklimatu, szczególnie niedostatecznej może
być występowanie objawów uczucia suchości oczu oraz nadmiernej
suchości skóry.

Zagrożenie istniejące przez
cały okres wykonywania tego
rodzaju pracy, szczególnie
przy działającym centralnym
ogrzewaniu - może
powodować w dalekiej
konsekwencji choroby i
zmniejszenie wydajności
pracy.

zachowanie temperatury powietrza
w pomieszczeniu w granicach
20 - 24 °C zimą i 2 3 - 2 5 °C latem
utrzymanie wilgotności względnej
powietrza w pomieszczeniu w
granicach 40 - 50% dla
zmniejszenia pola
elektrostatycznego monitora
zapewnienie napojów chłodzących
w temp. > 25st. C w pomieszczeniu
i temp. >28st. C na zewnątrz

Zagrożenie istniejące przez
cały okres wykonywania tego
rodzaju pracy. Możliwe
przegrzanie lub przeziębienie

odpowiednie ubranie
zapewnienie napojów chłodzących
w temp. > 25st. C w pomieszczeniu
i temp. >28st. C na zewnątrz

11.

Mikroklimat
umiarkowany

12.

Zagrożenia związane Zagrożenie związane z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych co
ze zmiennymi
wiąże się z możliwością wyjazdu w teren. Są to warunki środowiska
warunkami
zewnętrznego pracy, które mają bezpośredni wpływ na dobre samopoczucie
atmosferycznymi
oraz wydajność pracowników.
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Lp.

13.

14.

15.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie związane jest z koniecznością prowadzenia rozmów
z klientami.

Nieumiejętne operowanie
głosem spowodować może
przeciążenie i choroby strun
głosowych.

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy

Obciążenie fizyczne
statyczne

Zagrożenie związane jest z koniecznością wykonywania przez pracownika
czynności przeważnie w pozycji siedzącej.

Zagrożenie powoduje
obciążenie układu kostnoszkieletowego oraz mięśni
obręczy barkowej i kończyn
górnych przy wykonywaniu
czynności w pozycji
siedzącej. Skutkiem mogą
być schorzenia układu
kostno- szkieletowego
(kręgosłupa)
i mięśniowego człowieka.

naprzemienne wykonywanie pracy
przy komputerze ze zwykłymi
czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy
w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby,
na życzenia pracownika w podnóżek
stosowanie 5 min przerwy
po godzinie nieprzerwanej pracy
przy monitorze ekranowym

Obciążenie
psychonerwowe

Zagrożeniem jest stres związany z:
odpowiedzialnością za podejmowane decyzje,
czynnościami wykonywanymi za pomocą komputerów,
a w związku z tym obawą o utratę wprowadzanych danych,
narzuconym tempem pracy,
sytuacjami konfliktowymi z współpracownikami i przełożonymi.
Zagrożenie związane jest z zaabsorbowaniem umysłu pracownika
problemem do rozwiązania i nieświadome przedłużenie wysiłku
umysłowego na czas poza godzinami pracy.

Skutkiem długotrwałego
obciążenie stresem mogą być
choroby układu nerwowego
oraz choroby serca.

odpowiednia jakość
oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat
występującej sytuacji i sposobu
jej pokonania (system podpowiedzi
w programie)
stosowanie przez pracownika
odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę
biologiczną

Przeciążenie strun
głosowych
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KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Stanowisko: INSPEKTOR, PODINSPEKTOR, KANCELISTA, SPECJALISTA, PRACOWNIK I STOPNIA WYKONUJĄCY ZADANIA
W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH

Lp.

Typ zagrożenia

Sto so w an e śro d ki o g ran iczające ryzyko zaw o d o w e

O szaco w an ie ryzyka
z uw zględnieniem
stosow anych
środków
o graniczających
ryzyko.
D opuszczalność
ryzyka.

1

2

3

4

Z alecen ia dotyczące
niezbędnych działań

5

Zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi

1.

2.

3.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

Prąd elektryczny o napięciu
do 1kV

Pożar

sprawne nawierzchnie ciągów komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
ład i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności
sprawność techniczna urządzeń, potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona przeciwporażeniowa instalacji i urządzeń
elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje, zachowanie ostrożności
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności i szczególnej uwagi w trakcie sytuacji
kryzysowych
wyposażenie pomieszczeń pracy w niezbędną ilość
sprawnego podręcznego sprzętu gaśniczego z aktualnymi
badaniami
znajomość instrukcji postępowania na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacji w budynkach
wyznaczenie miejsc do palenia tytoniu i nadzór nad
przestrzeganiem zasad niepalenia tytoniu przez pracowników
w miejscu pracy
zachowanie ostrożności i szczególnej uwagi w trakcie sytuacji
kryzysowych

P - prawdopodobne
S - mała

MAŁE
Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - duża

ŚREDNIE

Zalecany stały nadzór nad
stanem ciągów
komunikacyjnych.

Konieczne systematyczne
prowadzenie pomiarów
ochrony przeciwporażeniowej

Dopuszczalne

P - mało
prawdopodobne
S - duża

ŚREDNIE

Zalecane okresowe szkolenia
pracowników w zakresie
ochrony ppoż. I ewakuacji.

Dopuszczalne
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1

2

Uderzenie o nieruchome
elementy wyposażenia

4.

Gorące płyny

5.

3
przestrzeganie norm dotyczących wolnej, niezastawionej
powierzchni,
przestrzeganie wymiarów szerokości przejść między
elementami wyposażenia stanowiska pracy,
porządek w obrębie stanowiska pracy,
zachowanie ostrożności,

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga

4
P - mało
prawdopodobne
S - mała

MAŁE

5
Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała

MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

6.

Skaleczenia, zakłucia

wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności

P - mało
prawdopodobne
S - mała

MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

Zagrożenie przemocą ze
strony pracownika

7.

umiejętność rozładowania sytuacji konfliktowych
wzmożona uwaga

P - mało
prawdopodobne
S -średnia

MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

8.

Wypadki komunikacyjne

okresowe przeglądy techniczne
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego,
wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności
odpowiednia sprawność psychofizyczna kierowcy

P - mało
prawdopodobne
S - duża

ŚREDNIE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne
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9.

Przeciążenie narządu wzroku

oświetlenie spełniające wymogi Polskiej Normy
okulary korekcyjne i ochronne

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

10.

11.

12.

Zagrożenia związane
z niedostatecznym
oświetleniem lub zjawiskiem
olśnienia przykrego

Mikroklimat umiarkowany

Zagrożenia związane
ze zmiennymi warunkami
atmosferycznymi

wykonany pomiar natężenie i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia nad stanowiskiem pracy
doświetlenie miejscowe za pomocą lampy dodatkowej (dotyczy
klawiatury komputera) na niektórych stanowiskach pracy
żaluzje lub zasłony ograniczające ilość światła

zachowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu w
granicach
20 - 24 °C zimą i 2 3 - 25 °C latem
utrzymanie wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu
w granicach 40 - 50% dla zmniejszenia pola
elektrostatycznego przed monitorem

odpowiednie ubranie ochronne

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne

13.

Przeciążenie strun głosowych

właściwa emisja głosu
przerwy w pracy

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne
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14.

15.

Obciążenie fizyczne statyczne

Obciążenie psychonerwowe

naprzemienne wykonywanie pracy przy komputerze ze
zwykłymi czynnościami biurowymi,
wyposażenie stanowiska pracy w odpowiednie biurko, krzesło
obrotowe i w razie potrzeby, na życzenia pracownika w
podnóżek
stosowanie 5 min przerwy po godzinie nieprzerwanej pracy
przy monitorze ekranowym

odpowiednia jakość oprogramowania, zapewniająca
pracownikowi informacje na temat występującej sytuacji i
sposobu jej pokonania (system podpowiedzi w programie)
stosowanie przez pracownika odpoczynku aktywnego, pełne
wykorzystanie urlopu na odnowę biologiczną

P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań
mających na celu
zmniejszenie poziomu ryzyka.

Dopuszczalne
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KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
DLA STANOWISKA
ROBOTNIK GOSPODARCZY

WYKAZ STANOWISK:
- ROBOTNIK GOSPODARCZY

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU
99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30

KARTA ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO
Autor:
SPECJALISTA DS. BHP
I INSPEKTOR P.POŻ.
ADAM PIERZCHAŁA

Stanowisko pracy:
ROBOTNIK GOSPODARCZY

Przyjęta metoda oceny ryzyka zawodowego:
czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia - wg PN-N-18002.
Przyjęty akceptowalny poziom ryzyka - PN-N-18002 - kategoria - średnie.
INFORMACJE O STANOWISKU PRACY
A. Opis stanowiska pracy:
Stanowisko pracy robotnika gospodarczego zlokalizowane jest na terenie obiektu
Starostwa, zarówno wewnątrz obiektów jak i na zewnątrz - w zależności od potrzeb.
Do zakresu podstawowych obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy
bieżące utrzymanie porządku na terenie Starostwa Powiatowego.
Pracownik zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego musi wykazać się znajomością
struktury obiektu i wyposażenia technicznego. Jest odpowiedzialny za utrzymanie bieżącej
czystości w budynkach i pomieszczeniach pracy, wykonuje zlecenia bieżących napraw,
konserwacji i przeglądów. Do obowiązków pracownika porządkowego należy również
utrzymanie i pielęgnacja zieleni, dbanie o czystość obszaru zewnętrznego (odśnieżanie,
zamiatanie), zgłaszanie wszelkich niezgodności, uszkodzeń zaobserwowanych na obiekcie.
Praca odbywa się w różnych miejscach, wykonywana jest wewnątrz i na zewnątrz firmy.
Dojście do stanowiska pracy odbywa się pieszo. Obiekt posiada zabezpieczenie pożarowe
zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. Nr 80, poz. 563). Drogi ewakuacyjne wyznaczone i oznakowane zgodnie
z PN-92/N-011256/02. Pracownikom zapewniono pierwszą pomoc przedlekarską poprzez
możliwość skorzystania z wyposażonej w środki opatrunkowe apteczki pierwszej pomocy
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bhp; Dz. U. nr 129, poz, 844 z 1997 r. z późn. zm.),___________________________________
B. Lokalizacja stanowiska pracy:
Pomieszczenia na terenie Starostwa._______________________________________________
C. Granice obiektu:
Budynki i pomieszczenia na terenie Starostwa Powiatowego.
D. Wykonywane czynności oraz sposób i czas ich wykonywania:
1. przygotowanie stanowiska pracy - wg potrzeb
2. wykonywanie drobnych konserwacji i napraw - wg potrzeb
prace transportowe - wg potrzeb
ogólne utrzymanie porządku na terenie wewnętrznym oraz odśnieżanie, zamiatanie i
4.
utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym - wg potrzeb
E. Stosowane materiały i środki pracy:
3.

1. elektronarzędzia
2.

drabina metalowa - prac na wysokości do 3 metrów

3.

narzędzia ręczne (śrubokręt, klucze, młotek, pilnik)

2

4.

Narzędzia do zamiatania i odśnieżania
F. Osoby pracujące na stanowisku

1.

ROBOTNIK GOSPODARCZY
G. Wymagany poziom wykształcenia, doświadczenia i zdolności użytkownika oraz
wymagane uprawnienia
przygotowanie ogólne - BRAK WYMAGAŃ ODNOŚNIE WYKSZTAŁCENIA
szkolenia z zakresu bhp - wstępne - instruktaż ogólny, stanowiskowe, okresowe.
badania lekarskie w zakresie dotyczącym wszystkich pracowników stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pracy; badania lekarskie stwierdzające
brak przeciwwskazań do pracy na wysokości________________________________________
H. Inne wymagania dotyczące osób zatrudnionych na stanowisku
Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wykazu prac
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących
dziecko piersią (Dz.U. poz. 796).__________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - w związku z obsługą monitora ekranowego łączny czas pracy do 8 godz. /dobę,
jednak po każdych 50 minutach pracy 10 minut przerwy wliczanej do czasu pracy na wykonanie innych
czynności służbowych.
_________________________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - niepodnoszenie ciężarów przekraczających 3 kg przy pracy stałej i 5 kg przy pracy
dorywczej
Dla kobiet karmiących -. niepodnoszenie ciężarów przekraczających 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy
pracy dorywczej. ________________________________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - praca w pozycji stojącej łącznie do 3 godzin w czasie zmiany roboczej, przy czym
czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie
powinna nastąpić 15 minutowa przerwa_______________________________________________________
Dla kobiet w ciąży zabroniona praca:
- w pozycji wymuszonej
- ręcznego przenoszenie materiałów ciekłych - gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla
zdrowia__________________________________________________________________________________
Dla kobiet w ciąży - nieprzekraczanie hałasu (LEx,eh)> 65 dB w ciągu zmiany roboczej.

nie zatrudnia się młodocianych.
1.

Inne osoby narażone na ryzyko

1. współpracownicy.
J. Niedogodności i niebezpieczne zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej pracy
wypadki i choroby zawodowe
1. - wg rejestru wypadków
2. - wg rejestru wypadków
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K. Identyfikacja zagrożeń
Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi

1.

2.

3.

4.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

Prąd elektryczny
o napięciu do 1kV

Pożar

Uderzenie,
przez spadające
przedmioty,
narzędzia

Źródłem zagrożenia mogą być żle umocowane do podłoża wykładziny
podłogowe, szczególnie w miejscach łączenia, luźne listwy na styku
wykładzin. Zagrożeniem może być upadek
ze schodów w ciągach komunikacyjnych. Zagrożenie mogą powodować
luźno ułożone przewody zasilające i robocze komputerów oraz środków
techniki biurowej w związku z możliwością możliwość zaczepienia o nie w
czasie przemieszczania się w pomieszczeniu między stanowiskami pracy
oraz śliskie nawierzchnie na terenie zewnętrznym spowodowane złą
pogodą.

Skutkiem upadku mogą być
urazy kończyn (skręcenia
stawów, zwichnięcia,
złamania lub stłuczenia)
powodujące krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

Porażenie prądem
Źródłem zagrożenia mogą być uszkodzone urządzenia zasilane energią
elektrycznym może
elektryczną, przewody elektryczne w wyniku ich przygniecenia lub przecięcia
powodować ciężkie obrażenia
w miejscach niewłaściwie zabezpieczonych oraz w przypadku stosowania
wewnętrzne oraz duże
przedłużaczy znajdujących się w ciągach komunikacyjnych.
prawdopodobieństwo śmierci.

Źródłem zagrożenia mogą być zwarcia w instalacji elektrycznej stosowanych
urządzeń zasilanych energią elektryczną a także możliwość zaprószenia
ognia przez osoby postronne.

Źródłem zagrożenia mogą być żle ułożone materiały i narzędzia, pośpiech
pracownika, niedostateczna koncentracja uwagi
na wykonywanych czynnościach.

W wyniku pożaru należy
liczyć się z ofiarami
śmiertelnymi, oparzeniami lub
ciężkimi obrażeniami ciała.

Skutkiem uderzenia mogą
być potłuczenia, zranienia,
śmierć

sprawne nawierzchnie ciągów
komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
ład i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności

sprawność techniczna urządzeń,
potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona
przeciwporażeniowa instalacji
i urządzeń elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje obsługi i bhp
szkolenie pracowników
wyposażenie pomieszczeń pracy
w niezbędną ilość sprawnego
podręcznego sprzętu gaśniczego
z aktualnymi badaniami
znajomość instrukcji postępowania
na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg
ewakuacji w budynkach
dokładne sprawdzenie ułożenie
narzędzi,
wyznaczenie strefy zagrożenia wokół
prowadzonych prac na wysokości,
stosowanie środków ochrony indy
widualnej,
wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności
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Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

5.

Upadek
z wysokości

Źródłem zagrożenia może być zły stan drabiny, pośpiech pracownika,
nieodpowiednie obuwie, niedostateczna koncentracja uwagi na
wykonywanych czynnościach,

Skutkiem upadku mogą być
zwichnięcia, złamania, śmierć

stosowanie odpowiedniego sprzętu
w dobrym stanie technicznym,
przestrzeganie instrukcji pracy
na wysokości,
brak przeciwwskazań do pracy
na
wysokości,
zachowanie ostrożności,

6.

Eksploatowanie
narzędzi powodu
jących nadmierny
hałas i wibrację

Źródłem zagrożenia może być zły stan techniczny używanych
elektronarzędzi.

Skutkiem może być osła
bienie słuchu, zaburzenia
naczyniowo-ruchowe
zwłaszcza palców rąk

używanie narzędzi w dobrym stanie
technicznym,
przeglądy elektronarzędzi w zakresie
własnym,
używanie ochron słuchu

7.

Pochwycenie, przez
elementy wirujące
elektronarzędzi

Źródłem zagrożenia mogą być luźne, zwisające elementy odzieży,
porozpinana odzież, nieuwaga pracownika, pozostawianie elektronarzędzi
będących w ruchu

Skutkiem może być
uszkodzenie ciała
w różnym stopniu

dokładne sprawdzenie elementów
odzieży roboczej,
wzmożona uwaga,
porządek na stanowisku pracy

8.

Gorące płyny
i powierzchnie

Źródłem zagrożenia może być wrząca woda w czasie przygotowania
gorących napojów, rozgrzane elementy elektronarzędzi

Skutkiem mogą być
oparzenia nieosłoniętych
części ciała, powodujące
oszpecenia i krótkotrwałą
niezdolność do pracy.

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga
stosowanie środków ochrony
indywidualnej

Skutkiem może być śmierć
lub uszkodzenia całego ciała
w różnym stopniu.

przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego
stosowanie „zasady ograniczo-nego
zaufania" do innych uczestników
ruchu drogowego
wzmożona ostrożność
odpowiedni stan psychofizyczny
pracownika

9.

Wypadek
komunikacyjny

Zagrożenie dotyczy pracowników wykonujących czynności służbowe na
terenie zewnętrznym zakładu pracy i związane jest z koniecznością
przemieszczania się do miejsca wykonania czynności.
Przyczyną zagrożenia są samochody poruszające się po terenie
zewnętrznym

Lp.

Zagrożenie

Źródło zagrożenia (przyczyna)

Możliwe skutki
zagrożenia

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem

Zagrożenie czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi

10.

Zagrożenia związane
z niedostatecznym
oświetleniem

Są to warunki środowiska pracy, w których mogą nie być spełnione
określone normą wymagania dotyczące oświetlenia miejsca pracy.

Skutkami mogą być:
zmęczenie oczu, co objawia
się bólami głowy, łzawieniem
i zaczerwienieniem powiek
i spojówek, zmniejszeniem
zdolności akomodacji,
zmniejszeniem ostrości
widzenia, wrażliwości
na kontrasty i szybkości
spostrzegania,
zmęczenie nerwowe,
co objawia się uczuciem
niechę-ci i ogólną
ociężałością,
tendencjami do bólu głowy
i nudności, bezsennością
i utratą apetytu.

11.

Zagrożenia związane
ze zmiennymi
warunkami
atmosferycznymi

Są to warunki środowiska zewnętrznego pracy, które mają bezpośredni
wpływ na dobre samopoczucie oraz wydajność pracowników.

Zagrożenie istniejące przez
cały okres wykonywania tego
rodzaju pracy. Możliwe
przegrzanie lub przeziębienie

wykonany pomiar natężenia
i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów
przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia
nad stanowiskiem pracy,
doświetlenie miejsc wykonywania
napraw i awarii

odpowiednie ubranie ochronne
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Lp.

12.

13.

14.

Zagrożenie

Hałas

Źródło zagrożenia (przyczyna)
Źródłem hałasu mogą być stosowane na stanowisku pracy urządzenia
wytwarzające hałas uciążliwy, przeszkadzający w wydajnej pracy.

Możliwe skutki
zagrożenia
Skutkiem może być znużenie
lub zmęczenie pracownika i
zmniejszenie jego
wydajności.

Obciążenie fizyczne

Zagrożenie związane jest z koniecznością wykonywania przez pracownika
czynności w pozycji wymuszonej, np. na drabinie, przenoszenie ciężarów

Zagrożenie powoduje
obciążenie układu kostno
szkieletowego. Skutkiem
mogą być schorzenia układu
kostno szkieleto-wego
(kręgosłupa)
i mięśniowego.

Obciążenie
psychonerwowe

Zagrożeniem jest stres związany z:
pośpiechem,
sytuacjami konfliktowymi z współpracownikami i przełożonymi.
Zagrożenie związane jest z zaabsorbowaniem umysłu pracownika
problemem do rozwiązania i nieświadome przedłużenie wysiłku
umysłowego na czas poza godzinami pracy.

Skutkiem długotrwałego
obciążenie stresem mogą być
choroby układu nerwowego
oraz choroby serca.

Faktycznie stosowane środki
ochrony przed zagrożeniem
sprawny sprzęt
przerwy w pracy
ochronniki słuchu

stosowanie przenoszenia
zespołowego,
zapoznanie pracowników
z normami i technikami dźwigania
ciężarów oraz przestrzeganie ich
stosowania
zapewnienie łatwego dostępu
do wyposażenia na stanowisku
pracy,
przestrzeganie instrukcji BHP
stosowanie odpowiedniego sprzętu środków transportu
umiejętności rozładowania sytuacji
konfliktowych
przerwy w pracy
wykorzystywanie przysługujących
pracownikowi urlopów w danym roku
kalendarzowym
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KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Stanowisko:

r o b o t n ik g o s p o d a r c z y

Lp.

Typ zagrożenia

S tosow ane środki o g ran iczające ryzyko zaw o d o w e

O szacow anie ryzyka
z uw zględnieniem
stosow anych
środków
ograniczających
ryzyko.
Dopuszczalność
ryzyka.

1

2

3

4

Zalecenia dotyczące
niezbędnych działań

5

Zagrożenie czynnikami niebezpiecznymi

1.

Upadek, potknięcie,
poślizgnięcie się

sprawne nawierzchnie ciągów komunikacyjnych na zewnątrz
i wewnątrz budynków
ład i porządek
szkolenie pracowników
zachowanie ostrożności

P - prawdopodobne
S - mała

MAŁE
Dopuszczalne

2.

3.

Prąd elektryczny o napięciu
do 1kV

Pożar

sprawność techniczna urządzeń, potwierdzona dokumentami
przeglądów i pomiarów
sprawna ochrona przeciwporażeniowa instalacji i urządzeń
elektrycznych
sprawność stanu izolacji przewodów
instrukcje obsługi i bhp
szkolenie pracowników

wyposażenie pomieszczeń pracy w niezbędną ilość
sprawnego podręcznego sprzętu gaśniczego z aktualnymi
badaniami
znajomość instrukcji postępowania na wypadek pożaru przez
pracowników
wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacji w budynkach

P - mało
prawdopodobne
S - duża

ŚREDNIE
Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - średnia

ŚREDNIE
Dopuszczalne

Zalecany stały nadzór nad
stanem ciągów
komunikacyjnych.

Konieczne systematyczne
prowadzenie pomiarów
ochrony przeciwporażeniowej
Konieczność prowadzenia
książek przeglądu
technicznego urządzeń

Współpraca z firmą
zewnętrzną dokonującą
legalizacji sprzętu gaśniczego.
Przynajmniej raz na dwa lata
wykonanie próbnej ewakuacji
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1

4.

5.

6.

2

Uderzenie, przez spadające
przedmioty, narzędzia

Upadek z wysokości

Eksploatowanie narzędzi
powodujących nadmierny
hałas i wibrację

3
dokładne sprawdzenie ułożenie narzędzi,
wyznaczenie strefy zagrożenia wokół prac prowadzonych
na wysokości,
stosowanie środków ochrony indywidualnej,
wzmożona uwaga,
zachowanie ostrożności
stosowanie odpowiedniego sprzętu w dobrym stanie
technicznym,
przestrzeganie instrukcji pracy na wysokości,
brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
zachowanie ostrożności,

używanie narzędzi w dobrym stanie technicznym,
okresowe przeglądy elektronarzędzi,
używanie ochron słuchu

4
P - mało
prawdopodobne
S - średnie

MAŁE
Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - średnie

MAŁE

5
Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała

MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

7.

Pochwycenie, przez elementy
wirujące elektronarzędzi

dokładne sprawdzenie elementów
odzieży roboczej,
wzmożona uwaga,
porządek na stanowisku pracy

P - mało
prawdopodobne
S - średnia

MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne
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1

2

3

4

5

Zagrożenie czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi
P - prawdopodobne
S - mała
8.

Gorące płyny i powierzchnie

sprawny sprzęt
wzmożona uwaga
stosowanie środków ochrony indywidualnej

MAŁE
Dopuszczalne

9.

10.

Wypadek komunikacyjny

Zagrożenia związane
z niedostatecznym
oświetleniem

przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
stosowanie „zasady ograniczonego zaufania" do innych
uczestników ruchu drogowego
wzmożona ostrożność
odpowiedni stan psychofizyczny pracownika

wykonany pomiar natężenie i równomierności oświetlenia
potwierdzający spełnienie wymogów przepisów
właściwe usytuowanie oświetlenia nad stanowiskiem pracy,
doświetlenie miejsc wykonywania napraw i awarii

P - mało
prawdopodobne
S - duża

ŚREDNIE
Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała

MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Zaleca się aby pracownicy
wykazywali się odpowiednią
sprawnością psychofizyczną
i zachowywali szczególna
ostrożność

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

11.

Zagrożenia związane ze
zmiennymi warunkami
atmosferycznymi

odpowiednie ubranie ochronne

P - mało
prawdopodobne
S - małe

MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne

12.

Hałas

sprawny sprzęt
przerwy w pracy
ochronniki słuchu - w razie potrzeby

P - mało
prawdopodobne
S - mała

MAŁE

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Dopuszczalne
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13.

14.

stosowanie przenoszenia zespołowego,
zapoznanie pracowników z normami i technikami dźwigania
ciężarów oraz przestrzeganie ich stosowania
zapewnienie łatwego dostępu do wyposażenia na stanowisku
pracy,
przestrzeganie instrukcji bhp
stosowanie odpowiedniego sprzętu - środków transportu

Obciążenie fizyczne

Obciążenie psychonerwowe

P - mało
prawdopodobne
S - średnia
MAŁE
Dopuszczalne
P - mało
prawdopodobne
S - mała
MAŁE

umiejętności rozładowania sytuacji konfliktowych
przerwy w pracy
wykorzystywanie przysługujących pracownikowi urlopów w
danym roku kalendarzowym

Dopuszczalne

Opracował: Specjalista ds. BHP i Inspektor P.POŻ. Adam Pierzchała
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Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

Nie jest konieczne
prowadzenie działań mających
na celu zmniejszenie poziomu
ryzyka.

