
VII Konferencja Bezpieczeństwa Przemysłowego 

Łódź 4-5 grudnia 2014r 

 

 

 ANALIZA I OCENA  RYZYKA 

  
Józef Gierasimiuk 

FSNT –NOT 

 Komitet Ergonomii, Ochrony pracy i Techniki medycznej  



Na świecie 

Na świecie co 15 sekund:   

1 osoba ponosi śmierć  
wskutek wypadku przy pracy  
lub choroby związanej z pracą 

151 osób ulega wypadkom przy pracy 

Źródło: MOP, 2011 



W Unii Europejskiej 

W krajach UE codziennie: 

ponad 10 osób traci życie  
   wskutek wypadku przy pracy 

ponad 7,7 tys. osób zostaje poszkodowanych      
w wypadkach przy pracy powodujących absencję 
powyżej 3 dni 

Źródło: Eurostat, 2012 

Posied 



W Unii Europejskiej 

Corocznie w Unii Europejskiej dochodzi do: 

167 tysięcy wypadków śmiertelnych, 

spowodowanych sytuacjami związanymi  

z wypełnianiem obowiązków służbowych  

lub chorobami zawodowymi  

(na 205 milionów pracujących) 



W Polsce codziennie: 

1 osoba traci życie*  
wskutek wypadku przy pracy 

zdarza się 250 wypadków przy pracy  
  

W Polsce 

* dane za rok 2012 



                                   

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 

Poszkodowani :                         

ogółem: 

 

84 402 95 462 99 171 104 402 87 052 
w tym: 

 

śmiertelnych 

 
468 493 479 520 406 

   - ciężkich 

 
956 976 1 002 900 780 

dni niezdolności do 

pracy:        ogółem: 
3 666  

934 

4 147 

 170 

3 433  

185 

4 269  

248  

3 670 

 903 
 

średnio na jednego 

poszkodowanego 
43,6 35,3 34,8 41,1 42,2 

Wskaźnik częstości 
(liczba wypadków na 

1000 pracujących) 

7,99 8,82 7,47 

2010 

94 207 

446 

645 

3 908 

 268 

41,7 

Około 25 % wypadków przy pracy jest spowodowane usterkami maszyn 

2011 

97 223  

404 

683 

3 544 

104 

36,6 

8,34 

91 000 

2012 2013 
wstępne 

88 267 

350 327 

627 529 

3 820 

973 

3 120 

036 

42,1 35,4 

7,78 7,55 8,15 8,96 8,83 



• W Polsce liczba wypadków związanych 

z obsługą techniczną i naprawami 

maszyn stanowi ponad 17% wszystkich 

wypadków przy pracy;  

• w krajach europejskich - 10 – 20 % 
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WYPADKI PRZY PRACY – W POLSCE c.d. 



Liczba wypadków (oraz wskaźnik częstości wypadków  

na 1000 pracujących) w Polsce w latach 2004 – 2013* 

87 516 
84 402 

95 462 
99 171 

104 402 

87 052 

94 207 
97 222 

91 000 

88267 

8,07 7,99 8,83 8,82 8,96 7,47 8,15 8,34 7,78 
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* Dane wstępne za 2013 



Liczba wypadków a liczba chorób zawodowych  

w Polsce w latach 2004 - 2012 

87 516 
84 402 

95 462 
99 171 

104 402 

87 052 

94 207 
97 222 

91 000 

88267 

3 790 3 249 3 129 3 285 3 546 3 146 2 933 2 562 2 402 
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W 2013 roku łączne koszty  

rent inwalidzkich i rodzinnych,  

jednorazowych odszkodowań,  

zasiłków chorobowych  

oraz świadczeń rehabilitacyjnych  

wypłaconych z funduszu wypadkowego ZUS  

z tytułu chorób zawodowych, wypadków przy pracy  

oraz w drodze do i z pracy wyniosły około 5,24 mld zł,  
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WYPADKI PRZY PRACY I CHOROY ZAWODOWE- KOSZTY 



Źródło: ZUS 

Koszty niewłaściwych warunków pracy w Polsce 

Rok Koszty bezpośrednie 

ZUS (renty i 

odszkodowania) 

[mld zł] 

Koszty pośrednie 

(leczenie, rehabilitacja, 

inne straty) 

[mld zł] 

Razem 

 

[mld zł] 

2008  4,72 18,88  23,60 

2009  4,95 19,8      24,75 

2010 5 20     25,00 

2011 5,12 20,5        25,62 

2012 5,2 20,8      26,00 

 2013                  5,24                             20,96                    26,20 



 Koszty (społeczne i ekonomiczne) wypadków przy 
pracy powodowanych przez maszyny można 
zmniejszyć przez ich:  

 
– projektowanie 

– wytwarzanie 

– instalowanie  

– użytkowanie 
 

 z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki, 
techniki i organizacji pracy 

GŁÓWNE TEZY KONCEPCJI EUROPEJSKIEJ 



polega na: 
 

zapewnieniu przez producentów, aby maszyny konstruowane, 
wytwarzane i  przekazywane do obrotu lub bezpośrednio do 
użytkowania     zapewniały możliwie najwyższy poziom 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    

 
zapewnieniu przez pracodawców użytkowania maszyn 

zgodnie z przeznaczeniem (rodzaje prac, środowisko) wg 
wskazań producenta wraz z ewentualnym podjęciem 
dodatkowych technicznych środków bezpieczeństwa lub 
odpowiedniego przystosowania przez pracodawcę do 
istniejących zastosowań i warunków użytkowania  
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EUROPEJSKA KONCEPCJA ZAPEWNIENIA 

 BEZPIECZEŃSTW PRZY MASZYNACH 



Ryzyko - kombinacja prawdopodobieństwa i ciężkości urazów lub 
uszczerbku na zdrowiu, które mogą zaistnieć w sytuacjach 
niebezpiecznych                                       – wg rozporządzenia MG z 
21.10.2008 w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn -Dz. U. Nr 199 
poz.1228) 

 

 Ryzyko zawodowe –prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych 
zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty,  
w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych 
skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych 
występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania 
pracy- wg rozporządzenia MPiPS z 26.09. 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bhp (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.Nr169 poz.1650)  
 

 Ryzyko zawodowe - prawdopodobieństwo, że wskutek narażenia  
na oddziaływanie czynnika zagrażającego istnieje potencjalna 
możliwość powstania urazu o określonej ciężkości lub pogorszenia –  
w określonym stopniu - stanu zdrowia.  

    „Wytyczne oceny ryzyka zawodowego”, Komisja Europejska 

 

 

 

 

DEFINICJE RYZYKA W AKTACH PRAWNYCH 



DEFINICJE RYZYKA W NORMACH 
Ryzyko– kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia szkody (urazu lub 

pogorszenia stanu zdrowia) i ciężkości tej szkody                                           
(PN-EN ISO 12100:2012 pkt.3.11).                                                                          
Norma ta nie obejmuje szkód dotyczących zwierząt domowych, mienia 
i środowiska (pkt 1) 

 

Ryzyko – kombinacja częstości lub prawdopodobieństwa wystąpienia 
określonego zdarzenia niebezpiecznego (zdarzenia, które może 
powodować uraz fizyczny lub uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie 
mienia lub degradację środowiska) i konsekwencji związanych z tym 

zdarzeniem (PN - IEC 60300-3-9:1999 pkt 3.5) 

  

Ryzyko zawodowe- prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych 
zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w 
szczególności wystąpienia u pracowników  niekorzystnych skutków 
zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w 
środowisku pracy lub sposobów wykonywania pracy.                       
(PN-N 18002: 2011 pkt.2.4). 

 

 

 

 



RYZYKO 
związane z rozważanym  

zagrożeniem 

jest funkcją  

CIĘŻKOŚCI 

możliwej 

szkody 

mogącej być 

skutkiem 

rozważanego 

zagrożenia 

PRAWDOPODOBIEŃSTWA 

 WYSTĄPIENIA TEJ SZKODY 

• częstości i czasu narażenia 

• prawdopodobieństwa  

   wystąpienia zdarzenia  

   zagrażającego 

• możliwości uniknięcia  

   lub ograniczenia szkody 

i 

RYZYKO  
wg PN-EN ISO 12100:2012 

Ryzyko – miara zagrożenia 



PODSTAWOWA TERMINOLOGIA UE  
wg PN-EN ISO 12100 2012 

• zagrożenie – potencjalne źródło szkody (urazu 
lub innego pogorszenia stanu zdrowia)             
(pkt. 3.6 i 3.5).  

    „zagrożenie” może być uszczegółowione przez podanie 
jego pochodzenia (np. zagrożenie mechaniczne, 
zagrożenie elektryczne) albo charakteru oczekiwanej 
szkody (np. zagrożenie porażeniem elektrycznym, 
zagrożenie cięciem, zagrożenie zatruciem, zagrożenie 
pożarem). 

 

• sytuacja zagrożenia – sytuacja, w której osoba 
jest narażona co najmniej na jedno zagrożenie. 
Narażenie może spowodować szkodę 
natychmiast lub po pewnym czasie (pkt. 3.10). 

 

 



TERMINOLOGIA POLSKA 

• czynnik niebezpieczny (n) występujący w procesie pracy 
– czynnik, którego oddziaływanie na pracującego 
prowadzi lub może prowadzić do urazu (natychmiast) wg 
PN-Z 08052:1980 

• czynnik szkodliwy (s) występujący w procesie pracy-
czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi 
lub może prowadzić do schorzenia -wg PN-Z 08052:1980.  

 W zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków 
czynnik szkodliwy może stać się niebezpieczny np. hałas  

• czynnik uciążliwy (u) to czynnik, którego oddziaływanie 
na pracującego może spowodować złe samopoczucie 
lub nadmierne zmęczenie nie prowadząc do trwałego 
pogorszenia stanu zdrowia człowieka wg PN-N18004:. 

• zagrożenie – stan środowiska pracy mogący powodować 
wypadek lub chorobę -wg rozporządzenia MPiPS z 26.09. 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz. U. z 2003 
r.Nr169 poz.1650) i PN-N18002:2011 pkt.2.6 

• powstaje w wyniku oddziaływania ww czynników na człowieka 



ZALEŻNOŚCI MIĘDZY TERMINOLOGIAMI  

UE I POLSKĄ 



TERMINOLOGIA                                                                       

wg PN-EN ISO 12100:2012  

• ryzyko resztkowe – ryzyko pozostające po 
zastosowaniu środków ochronnych – pkt 3.13. 

 

• dostateczne zmniejszenie ryzyka – zmniejszenie 
ryzyka, które, uwzględniając aktualny stan nauki i 
techniki, odpowiada co najmniej wymaganiom prawnym 
pkt 3.18. 

• analiza ryzyka - kombinacja określonych ograniczeń 
dotyczących maszyny, identyfikacji zagrożeń  i 
szacowania ryzyka (określania prawdopodobnej 
szkody i prawdopodobieństwa jej zaistnienia) -        
pkt 3.15 i 3. 14. 

 

• ocena ryzyka – całkowity proces obejmujący łącznie 
analizę ryzyka i jego ewaluację (ocenianie)- pkt 3.17 i 
3.16.  



Podstawowym celem oceny 

ryzyka zawodowego jest 

zapewnienie pracownikom 

możliwie najlepszej 

ochrony przed 

zagrożeniami 

występującymi  

w procesie pracy 



OBOWIĄZKI PRODUCENTA MASZYNY                                                                  

wg rozp. MG z 21.10.2008 

• Zapewnić przeprowadzenie oceny 

ryzyka w celu określenia mających 

zastosowanie do danej maszyny 

zasadniczych wymagań 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Maszyna powinna być zaprojektowana 

i wykonana z uwzględnieniem wyników 

tej oceny 



OBOWIAZKI PRACODAWCY 

Kodeks pracy art. 226 

Pracodawca: 
 

1)  ocenia i dokumentuje ryzyko 
zawodowe związane z wykonywaną 
pracą oraz stosuje niezbędne środki 
profilaktyczne zmniejszające ryzyko, 

 
2)  informuje pracowników o ryzyku 

zawodowym, które wiąże się  
z wykonywaną pracą, oraz o zasadach 

ochrony przed zagrożeniami. 
 
 

 



OBOWIAZKI PRACODAWCY 

Kodeks pracy art.237 

Pracodawca konsultuje  
z pracownikami lub ich 

przedstawicielami  
wszystkie działania związane  

z bezpieczeństwem i higieną pracy,  
w szczególności dotyczące 

oceny ryzyka zawodowego 
występującego przy wykonywaniu 

określonych prac oraz informowania 
pracowników o tym ryzyku wg rozporządzenia 
MPiPS z 26.09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 

jednolity Dz. U. z 2003 r.Nr169 poz.1650)  
 

 

 



Przebieg oceny ryzyka zawodowego  

 zebranie potrzebnych informacji 

 identyfikacja zagrożeń 

 oszacowanie ryzyka 

  ANALIZA  RYZYKA ZAWODOWEGO 

  WYZNACZANIE DOPUSZCZALNOŚCI   
     RYZYKA 

   Czy ryzyko można przyjąć? 
 

Określenie działań wynikających z oceny 
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ZMNIEJSZANIE RYZYKA wg PN-EN ISO 12100 

Ryzyko 

resztkowe po 

zastosowaniu 

środków 

ochronnych 

przez 

projektanta

OCENA RYZYKA

(na podstawie określonych ograniczeń 

i użytkowania zgodnego z przeznaczeniem

Środki ochronne stosowane przez projektanta

KROK 1

Rozwiązania konstrukcyjne 

bezpieczne same w sobie

KROK 2

Stosowanie technicznych środków ochronnych

i pomocniczych środków ochronnych

RYZYKO

DYREKTYWA 

MASZYNOWA

2006/42/WE

(rozporządzenie MG 

z 21.10.2008 r.)

DYREKTYWA: 2009/104/WE

(tj. 89/655/EWG; 95/63/WE; 

2001/45/WE)

(rozporządzenie MG 

z 30.10.2002 r. i 30.09.2003 r.)

Środki ochronne wprowadzone do stosowania 

przez użytkownika łącznie z przewidzianymi 

przez projektanta w instrukcji obsługi

Wkład 

projektanta

- Organizacja 

   - procedury bezpiecznej pracy

   - nadzór

   - systemy zezwoleń przystąpienia do pracy

- Zapewnienie i stosowanie dodatkowych 

  technicznych środków ochronnych

- Stosowanie środków ochrony indywidualnej

- Szkolenie, itd.

Ryzyko 

resztkowe po 

zastosowaniu 

wszystkich 

środków 

ochronnych 

KROK 3

Informacje dla użytkownika

- na maszynie: 

     - znaki ostrzegawcze 

     - sygnały

     - urządzenia ostrzegawcze

- w instrukcji obsługi

Wkład 

użytkownika



Triada bezpieczeństwa 

 
 unikanie zagrożeń: to znaczy stosowanie rozwiązań 

nie stwarzających zagrożeń (bezpiecznych samych w sobie) 
 

 stosowanie osłon lub innych technicznych środków ochronnych  

wówczas, gdy nie można w inny sposób wyeliminować 

(uniknąć) zagrożeń 
 

 informowanie pracowników lub innych użytkowników o ryzyku 

resztkowym, pozostającym po zastosowaniu powyższych działań:  

•   piktogramy  

•   barwy i znaki bezpieczeństwa 

•   instrukcje producentów dla użytkowników wyrobów (DTR) 

•   instrukcje stanowiskowe oraz wskazanie na potrzebę specjalnego   

    przeszkolenia 

•   zastosowanie środków ochrony indywidualnej 

PODSTAWOWE ZASADY OGRANICZANIA RYZYKA ZAWODOWEGO 
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sr ≥ 

850 

Unikanie zagrożeń rozwiązania bezpieczne same w sobie 

ZAGROŻENIA MECHANICZNE wg PN-EN ISO 12100 
Zapobieganie kontaktowi z 

zagrożeniami mechanicznymi 

(ruchome elementy maszyn) 

Podstawowe zasady zmniejszania ryzyka zawodowego  
- PRZYKŁADY 
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Unikanie zagrożeń rozwiązania bezpieczne same w sobie 

Podstawowe zasady zmniejszania ryzyka zawodowego  
- PRZYKŁADY 

ZAGROŻENIA MECHANICZNE wg PN-EN ISO 12100 
Zapobieganie kontaktowi z 

zagrożeniami mechanicznymi 

(ruchome elementy maszyn) 



OSŁONA NA WIERTARCE-przykład 

• Zapobiega kontaktowi z zagrożeniami mechanicznymi stwarzanymi 

przez uchwyt i wiertło 

 

 

Osłona ruchoma regulowana strefy roboczej wiertarki w 

położeniu: 

a) otwartym     b) zamkniętym                                                                                     
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PRZYKŁADOWE INFORMACJE NA MASZYNIE 



jest systematycznym badaniem wszystkich 
aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu 
stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy 
mogą być powodem urazu lub pogorszenia się 
stanu zdrowia pracownika  
i czy zagrożenia te można wyeliminować,  
a jeżeli nie – jakie środki ochronne należy podjąć w 
celu ograniczenia ryzyka związanego z tymi 
zagrożeniami.  

 

Ocena ryzyka  

 



Kiedy przeprowadza się  
ocenę ryzyka zawodowego?  

 Okresowo  

 Zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jego 
oceny informacje straciły swoją aktualność, a w 
szczególności : 
przy tworzeniu nowych stanowisk pracy, 

przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy  

po zmianie obowiązujących wymagań,  

odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy, 

po wprowadzeniu zmian w stosowanych  

środkach ochronnych. 

Maszyn: poczynając od procesu projektowania 

Stanowisk pracy: 

  



Identyfikacji zagrożeń mechanicznych wraz ze stwarzanymi sytuacjami 

zagrożenia dokonuje się  na podstawie analizy czynności i sposobów ich 

wykonywania, uwzględniając: 

  

      -   czas przebywania w strefie niebezpiecznej 

 

      -   możliwość kontaktu z czynnikami stwarzającymi zagrożenia 

          mechaniczne podczas normalnego (ustalonego przez projektanta 

          i/lub producenta) funkcjonowania środków pracy w określonych 

          warunkach użytkowania 

 

      -   możliwość powstania zakłóceń w ich funkcjonowaniu i 

          potencjalne następstwa takich sytuacji.  

ZAGROŻENIA MEHANICZNE- METODYKA OCENY RYZYKA 

Identyfikacja zagrożeń mechanicznych 



Przedmiotem analizy są: 

   −   ogólne informacje charakteryzujące stanowisko pracy, takie jak 

        lokalizacja,  wyposażenie i jego rozmieszczenie itp. 

   −   rodzaje operacji i czynności wykonywanych przez operatorów  

        wraz ze sposobami i czasem ich wykonywania 

   −   warunki otoczenia mające wpływ na powstawanie zagrożeń na 

        badanym stanowisku pracy 

   −   informacje o zaistniałych wypadkach oraz zdarzeniach  

        potencjalnie wypadkowych 

   −   warunki powstawania sytuacji zagrożenia. 

 

Ponadto identyfikuje się potencjalne źródło możliwego urazu lub innego 

pogorszenia  stanu zdrowia oraz sytuacje mogące spowodować te 

następstwa. 

 

ZAGROŻENIA MEHANICZNE- METODYKA OCENY RYZYKA 

Identyfikacja zagrożeń mechanicznych c.d. 



Założenie 

 

prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia 

zagrażającego zdrowiu lub życiu pracującego jest funkcją możliwości: 

 

   −   kolizyjnego stykania się człowieka z zagrożeniami mechanicznym 

        występującymi przy normalnym przebiegu procesów 

        technologiczny i funkcjonowaniu stosowanych środków pracy, 

        głównie maszyn oraz innego wyposażenia stanowisk pracy, 

        podczas ich użytkowania technologicznego i obsługi technicznej; 

 

   −   powstawania różnorodnych zakłóceń w normalnym przebiegu 

        procesów technologicznych i funkcjonowaniu środków pracy;  

 

   -    uniknięcia następstw. 
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Założono, że ograniczenie tych możliwości wiąże się wprost ze spełnieniem 

kryteriów i zasad oraz wymagań bezpieczeństwa dotyczących zmniejszenia: 

 

    −   powstawania i oddziaływania zagrożeń mechanicznych na 

         człowieka (likwidacja ich źródeł bądź zmniejszenie wartości ich  

         parametrów i (lub) czasu ekspozycji poprzez działania techniczne 

         i organizacyjne) 

 

    −  zdolności człowieka operatora do stwarzania sytuacji 

        niebezpiecznych poprzez kształtowanie jego probezpiecznych 

        zachowań w procesie wykonywania pracy i unikania następstw. 
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ZAGROŻENIA  MECHANICZNE 
 

mogą stwarzać: 

 przemieszczające się maszyny oraz transportowane przedmioty, 
 

 ruchome elementy, 

 ostre, wystające elementy, 
 

 spadające elementy, 
 

 płyny pod ciśnieniem, 
 

 śliskie, nierówne powierzchnie, 
 

 ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia, dostępy), 
 

 położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża  
(praca na wysokości oraz w zagłębieniach), 

 inne np. żywe zwierzęta. 

G4/M4.2/1 
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   −  uniemożliwienie kontaktu z elementami ruchomymi przeniesienia 

       napędu – 3 

   −  uniemożliwienie lub nadzorowanie (ograniczenie) możliwości kontaktu 

       z ruchomymi elementami maszyny lub innego wyposażenia stanowiska 

       pracy w ich strefie roboczej – 3 

   −  spełnienie funkcji ochronnych przez zastosowane osłony i urządzeni 

       ochronne (trwałość konstrukcji, wymiary, usytuowanie w stosunku do 

       strefy zagrożenia – odległości bezpieczeństwa) – 3 

   −  nie stwarzanie dodatkowych zagrożeń oraz utrudnień w obserwacji 

       procesu technologicznego – 3 

   −  niełatwe wyłączanie lub usuwanie osłon i urządzeń ochronnych – 3 

   −  możliwości awaryjnego wyłączenia – 2  

   −  ochrona przed zagrożeniami od części ruchomych podczas 

       przezbrajania, zmiany oprogramowania, regulacji, kontroli, czyszczenia 

       i konserwacji - 2 
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 Kryteria oceny zagrożeń ruchomymi elementami 



− możliwość odblokowania zablokowanego elementu ruchomego – 2 

− zapewnienie wystarczającej wolnej przestrzeni między ruchomymi 

   częściami maszyny i innego wyposażenia stanowiska pracy a 

   nieruchomymi elementami otoczenia – 3 

− zapewnienie wystarczającej przestrzeni do swobodnego poruszania się 

    pracowników – 2 

− zapewnienie widoczności, w tym oświetlenia maszyn i przestrzeni 

    dookoła nich – 2 

− informacje służące bezpieczeństwu (oznakowanie i sygnalizacja na 

   maszynach i innym wyposażeniu) – 2 

− treść i forma instrukcji bhp (instrukcja bhp spełniająca wymagania 

   rozporządzeń MPiPS w sprawie ogólnych wymagań bhp (§ 41) i w 

   sprawie minimalnych wymagań bhp (§ 30 i 31) oraz inne niewymienione 

   wyżej informacje) – 2 

− stosowanie zasad i wymagań instrukcji bhp – 2 

− szkolenie bhp (formalne potwierdzenie szkoleń) – 2 

− okresowe kontrole, regulacje, smarowania, naprawy – 3 

− inne 

ZAGROŻENIA MEHANICZNE- METODYKA OCENY RYZYKA          

Kryteria oceny zagrożeń ruchomymi elementami (c.d.) 



 

w = 1 – przyznaje się wówczas, gdy wpływ danego kryterium na 

zaistnienie sytuacji zagrożenia jest niewielki, a możliwość uniknięcia 

następstw dla zdrowia oczywista, np. gdy zdarzenie zagrażające 

następuje wolno 

 

w = 3 – przyznaje się dla przypadków, gdy wpływ ten jest duży, a 

możliwość uniknięcia szkody bardzo ograniczona 

 

w = 2 – w przypadkach pośrednich 
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Waga (znaczenie) kryterium – „w”  



a = 2 punkty gdy kryterium jest spełnione 

 

a = 1 punkt gdy kryterium jest spełnione z zastrzeżeniem 

 

a = 0 punktów gdy kryterium nie jest spełnione. 
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Ocena spełnienia kryteriów – „a” 



                                                   R = f (p,c) 

    p = f (n,T) 

p - wskaźnik prawdopodobieństwa zaistnienia urazów lub innego 

pogorszenia stanu zdrowia 

n – poziom oceny zagrożenia (wielkość charakteryzująca zagrożenie w 

aspekcie spełnienia wymagań i zasad dot. danego kryterium 

T – czas względny 

 
 

t = czas narażenia (ekspozycji) na dane zagrożenie 

tp = czas pracy 

                              p = 1 – n × A-T       

                                  A = 1,3 
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Ocena 

t 

tp 
T = 



Karta oceny zagrożeń mechanicznych 

 

 

Lp. 

 

Nazwa kryterium 

Wartość 

kryterium  

a = (0 lub 

1 lub 2) 

Względna 

wartość 

kryterium 

Waga  

kryterium  

w = (1 

lub 2 lub 

3) 

Ważona 

względna 

wartość 

kryterium  

z = k  w 

Poziom 

oceny  

zagrożeni

a  
 

Wskaźnik 

prawdo- 

podobień-

stwa 

p = 1–  n x 

  1,3-T 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

2.  

  Suma 

czas pracy: tp =  

czas ekspozycji t =                                                           Data pomiaru i/lub oceny: 

czas względny: T =                                                          Imię i nazwisko oceniającego: 

                                                                                           

                                                                                          Podpis: 

maxa

a
k 

n
z

w




Numer i ( lub ) nazwa stanowiska:  

Nazwa zagrożenia mechanicznego:  

Strefy oddziaływania ( miejsce pomiaru):  

 



ZAGROŻENIA MEHANICZNE- METODYKA OCENY RYZYKA     

RYZYKO – MATRYCA OCENY 

Ciężkość szkody 

 

Wskaźnik prawdopodobieństwa wystąpienia szkody „p” 

  Duże;  p>0,6            Średnie 0,4<p≤0,6           Małe ≤0,4 

Ciężka 

następstwa 

nieodwracalne  

i śmierć 

 Ryzyko duże Ryzyko duże Ryzyko  średnie 

Średnia 

następstwa odwracalne 
Ryzyko duże Ryzyko  średnie Ryzyko  małe 

Lekka 

następstwa nie 

powodujące absencji 

Ryzyko  średnie Ryzyko  małe Ryzyko  małe 

45 



PRO-M- program wspomagający ocenę 

ryzyka stwarzanego przez maszyn na etapie 

projektowania  

 

 STER - program wspomagający ocenę 

ryzyka na stanowiskach pracy 
zastosowany  

w ok. 500 przedsiębiorstwach  
 

 

OCENA RYZYKA - PROGRMY KOMPUTEROWE     

opracowane w CIOP-PIB 



CZY RYZYKO MOŻNA WYELIMINOWAĆ 

• Tylko w przypadku wyeliminowania zagrożeń 

 

• Eliminujemy zagrożenia a ryzyko zmniejszamy- 
minimalizujemy tak daleko jak to tylko możliwe 

 

• Dlatego nie należy mówić o bezpiecznych 
strukturach technicznych- maszynach 
stanowiskach pracy a tylko o zapewniających 
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na 
określonym poziomie ryzyka 



• DZĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


