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Przedmowa

Niniejsza norma została opracowana przez KT nr 276 ds. Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy i przez 
Prezesa PKN dnia 11 kwietnia 2011 r.

Niniejsza norma zastępuje PN-N-18002:2000. Zasadnicze różnice między niniejszą normą a normą podlegającą 
nowelizacji polegają na rozszerzeniu wytycznych do oceny ryzyka zawodowego w celu uwzględnienia w nich 
zmian wprowadzonych do przepisów prawa, a także wskazówek dotyczących planowania oceny ryzyka zawo-
dowego i oceny czynników organizacyjnych.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego PKN, kontakt: www.pkn.pl
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Wprowadzenie 

Ocena ryzyka zawodowego jest zgodnie z wymaganiami prawa jednym z podstawowych obowiązków praco-
dawcy. W ocenie tej uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy oraz sposoby wykonywania prac, 
które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz sposoby wykonywania prac. 

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie poprawy warunków pracy i ochrony życia 
i zdrowia pracujących. Od sposobu przeprowadzenia tej oceny zależy w dużej mierze skuteczność funkcjonu-
jącego w organizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana w sposób usystematyzowany i postrzegana jako 
proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Współudział pracowników w jej przeprowadzaniu 
może zwiększyć ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną 
pracy i wpłynąć na lepszą realizację wynikających z niej działań korygujących i zapobiegawczych. Równocze-
śnie w organizacji zwiększa się świadomość występujących zagrożeń, co jest istotne dla ich skuteczniejszego 
ograniczania.

Celem niniejszej normy jest dostarczenie ogólnych wskazówek do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowe-
go. Niniejsza norma opiera się na wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących oceny ryzyka zawodowego 
w pracy (Guidance on risk assessment at work, EC, DGV, 1996) oraz na koncepcjach stosowanych w innych 
normach. Dla ułatwienia stosowania zawartych w niniejszej normie wytycznych w Załączniku A podano przykła-
dowy sposób oszacowania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na szkodliwe substancje chemiczne 
występujące w powietrzu na stanowisku pracy, a w Załączniku B podano przykładowy sposób oszacowania 
ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas. Załączniki A i B mają charakter informacyjny.
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Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy –  
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

1 Zakres normy

Niniejsza norma zawiera ogólne wytyczne postępowania przy przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy. Wytyczne te mogą być stosowane przez wszystkie organizacje, a w szczególności 
przez organizacje wdrażające systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodne z wymaganiami 
określonymi w PN-N-18001 lub przez organizacje wdrażające systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy wynikające z innych dokumentów normatywnych lub stosujące inne rozwiązania w tym zakresie. 

W normie przedstawiono ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego w organizacji, w tym zale-
cenia odnoszące się do planowania procesu oceny ryzyka zawodowego oraz wyboru osób do przeprowadza-
nia oceny oraz zasady przeprowadzania oceny, a także planowania i wdrażania wynikających z niej działań 
korygujących i/lub zapobiegawczych. 

Norma nie ustanawia szczegółowych kryteriów do oszacowania ryzyka zawodowego oraz wyznaczania jego 
dopuszczalności dla poszczególnych czynników występujących w środowisku pracy.

2 Terminy i definicje

Dla celów niniejszego dokumentu stosuje się terminy i definicje wymienione niżej.

2.1 
identyfikacja zagrożenia
proces rozpoznawania, czy zagrożenie (2.6) istnieje, oraz określania jego charakterystyk

2.2 
narażenie 
podleganie oddziaływaniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych związanych z wykonywa-
niem pracy

UWAGA Narażenie jest wyrażanym ilościowo lub jakościowo pojęciem charakteryzującym zagrożenie na stanowisku 
pracy.

2.3 
ocena ryzyka zawodowego
proces analizowania ryzyka zawodowego (2.4) i wyznaczania jego dopuszczalności 

2.4 
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

UWAGA  Według wytycznych ILO-OSH 2001 ryzyko zawodowe jest definiowane jako: „kombinacja prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracowników powodowanego 
tym zdarzeniem”. 

[PN-N-18001:2004, 3.18]
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2.5 
środki ochrony
środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej lub inne środki (techniczne lub organizacyjne), stoso-
wane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego (2.4)

2.6 
zagrożenie
stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę 

[PN-N-18001:2004, 3.22]

2.7
zdarzenie potencjalnie wypadkowe
niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub po-
gorszenia stanu zdrowia 

[ILO-OSH 2001]

2.8
stanowisko pracy
przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem w środki pracy i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pra-
cowników wykonuje pracę

2.9
stanowisko pracy stacjonarne
stanowisko pracy (2.8) o stałej (zarówno w rozumieniu geograficznym, jak i na terenie zakładu pracy) lokali-
zacji miejsca wykonywania pracy

2.10
stanowisko pracy niestacjonarne
stanowisko pracy (2.8) o zmieniającej się (w rozumieniu geograficznym i/lub na terenie zakładu pracy) loka-
lizacji miejsca wykonywania pracy

2.11
miejsce pracy
miejsce wyznaczone przez pracodawcę, do którego pracownik ma dostęp w związku z wykonywaniem pracy

3 Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego

Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach, 
ochrony zdrowia i życia pracowników w pracy. Można to osiągnąć przede wszystkim przez wyeliminowanie 
zagrożeń związanych z pracą, a jeżeli to niemożliwe, przez odpowiednie ograniczenie ryzyka zawodowego 
związanego z tymi zagrożeniami. 

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w taki sposób, aby umożliwić pracodawcy i/lub osobom zaan-
gażowanym w działania związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy: 

– zidentyfikowanie zagrożeń związanych z pracą oraz oszacowanie i wyznaczenie dopuszczalności związane-
go z nimi ryzyka zawodowego, a w następstwie zastosowanie odpowiednich środków ochrony, z uwzględ-
nieniem obowiązujących wymagań prawa, 

– sprawdzenie, czy stosowane obecnie środki ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy są odpowiednie,

– ustalanie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, 
jeżeli są one potrzebne,

– wykazanie, zarówno pracownikom i/lub ich przedstawicielom, jak i organom nadzoru i kontroli, że przepro-
wadzono identyfikację zagrożeń i zastosowano właściwe środki ochrony, eliminujące i/lub ograniczające 
ryzyko zawodowe związane z zagrożeniami, 
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– dokonanie odpowiedniego wyboru wyposażenia stanowisk pracy, materiałów oraz organizacji pracy dosto-
sowanych do możliwości psychofizycznych pracowników,

– zapewnienie, że stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, a także zmiany technologii oraz metod 
i organizacji pracy, podejmowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, służą poprawie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników. 

W praktyce ocena ryzyka zawodowego oznacza systematyczne identyfikowanie, monitorowanie i badanie 
wszystkich aspektów pracy w celu określenia związanych z nią zagrożeń, które mogą spowodować wypadek 
przy pracy, chorobę lub złe samopoczucie pracownika i stwierdzenia, czy zagrożenia te mogą być wyelimi-
nowane, a jeżeli nie, to jakie środki ochrony powinny być zastosowane w celu odpowiedniego ograniczenia 
wynikającego z nich ryzyka zawodowego. 

4 Ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego 

W celu skutecznej realizacji obowiązku tej oceny zaleca się przygotowanie, w konsultacji z pracownikami i/lub 
ich przedstawicielami, planu działań odnoszących się do oceny ryzyka zawodowego i jego udokumentowanie. 
Plan taki zapewnia przeprowadzenie oceny w sposób systematyczny, z uwzględnieniem wszystkich aspektów 
pracy i wszystkich zagrożeń występujących w miejscu pracy, i może uwzględniać w szczególności:

– wyznaczenie osób odpowiedzialnych za planowanie i koordynowanie działań związanych z oceną ryzyka 
zawodowego, 

– wyznaczenie odpowiednich osób do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego,

– szkolenie osób wyznaczonych do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego,

– zaangażowanie przedstawicieli kierownictwa i pracowników w ocenę ryzyka zawodowego, 

– zapewnienie osobom oceniającym ryzyko zawodowe dostępu do odpowiednich informacji i zasobów (w tym 
potrzebnych konsultacji i usług),

– planowanie i realizację wynikających z oceny działań, mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie 
ryzyka zawodowego,

– monitorowanie stosowanych środków ochrony w celu zapewnienia, że są one przez cały czas skuteczne,

– dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego, 

– informowanie pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego i podejmowanych w jej wyniku działa-
niach zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia tego ryzyka, 

– przegląd i kontrolę wyników oceny ryzyka zawodowego oraz jej weryfikację. 

Zaleca się, aby przy przygotowaniu oceny ryzyka zawodowego brać pod uwagę podane niżej zasady: 

– Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się dla wszystkich stanowisk pracy – zarówno stacjonarnych, 
jak i niestacjonarnych i dla wszystkich prac – zarówno tych wykonywanych na co dzień, jak i okazjonalnie. 

– Dla stacjonarnych stanowisk pracy, na których realizowane są takie same zadania w tych samych warunkach 
(np. stanowiska pracy biurowej, stacjonarne stanowiska w zakładzie przemysłowym) ocena ryzyka zawodo-
wego jest przeprowadzana dla normalnych warunków ich wykonywania i nie wymaga się jej powtarzania, 
jeśli warunki te nie ulegają zmianie lub nie zidentyfikowano nowych zagrożeń. 

– Dla niestacjonarnych stanowisk pracy, na których miejsce i warunki realizacji zadań ulegają ciągłym zmia-
nom, podejście do oceny ryzyka zawodowego powinno uwzględniać te zmiany i zapewniać, że dla każ-
dego z wykonywanych zadań zagrożenia zostały zidentyfikowane, a środki ochrony służące ograniczaniu 
związanego z nimi ryzyka zawodowego są stosowane bez względu na zmianę miejsca odpowiednio do 
warunków ich wykonywania. Na przykład: zasady pracy na rusztowaniach są takie same dla wszystkich 
placów budów, osoby sprzątające powinny przestrzegać określonych zasad przy czyszczeniu podłóg lub 
myciu okien w różnych pomieszczeniach itp. 

– W celu usprawnienia przebiegu oceny można wyróżnić grupy stanowisk, na których wykonywane są w tych 
samych warunkach te same zadania i na których występują te same zagrożenia. Nie jest wymagane wów-
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czas przeprowadzanie dla każdego z tych stanowisk z osobna; na ogół wystarczy identyfikacja zagrożeń 
i ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona dla jednego stanowiska z tej grupy i sprawdzenie, czy na 
pozostałych stanowiskach z tej grupy nie występują dodatkowe zagrożenia, na przykład wynikające z pracy 
wykonywanej na stanowiskach sąsiednich (np. hałas, zapylenie) czy też obecności osób spoza organizacji. 

– Przy ocenie ryzyka zawodowego konieczne jest uwzględnienie czynników związanych z organizacją pracy. 
Powinny być one przedmiotem analizy przed przystąpieniem do identyfikacji zagrożeń związanych z czyn-
nikami szkodliwymi, niebezpiecznymi i uciążliwymi w środowisku pracy. Dotyczy to szerokiego zakresu 
zagadnień, a w szczególności zapewnienia:

– potrzebnych do wykonywania pracy kwalifikacji i badań lekarskich,

– szkolenia i informowania w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przygotowania 
wymaganych prawem instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy,

– wymaganych przeglądów i konserwacji maszyn i innych urządzeń technicznych,

– odpowiedniej organizacji czasu pracy, 

– odpowiedniej współpracy z podwykonawcami i/lub pracownikami innego pracodawcy, którzy wykonują 
pracę w tym samym miejscu, 

– informowania o zagrożeniach osób odwiedzających organizację itp.

– Wybór metod wykorzystywanych w procesie oceny ryzyka zawodowego do identyfikacji zagrożeń na sta-
nowiskach pracy oraz oszacowania ryzyka zawodowego zależy przede wszystkim od przedmiotu oceny. 
W przypadku miejsc pracy, w których zagrożenia są dobrze znane i łatwe do zidentyfikowania, ocena ryzyka 
może być procesem bardzo prostym, a identyfikacja zagrożeń i oszacowanie związanego z nimi ryzyka za-
wodowego opierać się na osądach nie wymagających wiedzy specjalistycznej ani skomplikowanych technik 
pomiarowych i obliczeniowych. Taka sytuacja może dotyczyć np. oceny ryzyka zawodowego przy pracach 
biurowych. W innych przypadkach w celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego może okazać się 
konieczne wykonanie pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy. 

5 Osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego

W każdej organizacji decyzje dotyczące wyznaczenia osób do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego 
podejmuje pracodawca. Osobami wyznaczonymi do udziału w ocenie ryzyka zawodowego mogą być na przykład:

– pracownik służby bhp lub osoba wykonująca zadania służby bhp (w małej firmie może to być sam praco-
dawca), dla której udział w ocenie ryzyka zawodowego jest zadaniem wynikającym z przepisów prawa;

– lekarz medycyny pracy, którego udział może być niezbędny zwłaszcza w przypadku oceny ryzyka zawo-
dowego osób szczególnie podatnych na oddziaływanie zagrożeń, jak np. osoby niepełnosprawne czy też 
pracownicy starsi;

– osoby kierujące pracownikami;

– pracownicy i/lub ich przedstawiciele. 

Zaleca się, aby tam, gdzie to możliwe, ocena ryzyka zawodowego była przeprowadzana przez powołane do tego 
celu zespoły, w skład których wchodzą osoby kierujące pracownikami oraz pracownicy i/lub ich przedstawiciele, 
nie zaś wyłącznie przez pracownika służby bhp lub osobę wykonującą zadania służby bhp. 

Zaleca się, aby osoby oceniające ryzyko zawodowe:

– znały i rozumiały zasady oceny ryzyka zawodowego,

– posiadały wiedzę niezbędną do identyfikowania zagrożeń na ocenianych stanowiskach pracy,

– umiały ocenić szkodliwe następstwa występujących zagrożeń,

– umiały określić prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych dla zdrowia i życia pracowników następstw 
tych zagrożeń.
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Dodatkowo zaleca się, aby osoby te potrafiły formułować propozycje działań prowadzących do eliminowania 
lub ograniczania ryzyka zawodowego, a także oceniać ich skuteczność oraz identyfikować te problemy, które 
powinny być rozwiązane z udziałem ekspertów zewnętrznych. 

Zaleca się, aby każdy pracownik uczestniczył w ocenie ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy. Pra-
cownicy mogą udzielać informacji o występujących na stanowisku zagrożeniach i sposobie, w jaki te zagrożenia 
postrzegają; mogą oni na przykład zwrócić uwagę na zbyt szybkie tempo pracy i związany z nim stres, a także 
na konieczność przyjmowania podczas pracy pozycji powodującej bóle mięśni i zmęczenie, co dla osób oce-
niających jest często trudne do ustalenia. W każdym przypadku konieczne jest konsultowanie z pracownikami 
i/lub ich przedstawicielami przebiegu i wyników oceny ryzyka zawodowego oraz opracowywanych w wyniku 
oceny planów działań zapobiegawczych i korygujących.

6 Przebieg oceny ryzyka zawodowego 

6.1 Podstawowe etapy oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego może być traktowana jako proces wieloetapowy i przeprowadzana „krok po kroku”; 
w następstwie tej oceny powinny być, jeżeli to potrzebne, podejmowane wynikające z niej działania korygujące 
i zapobiegawcze (patrz Rysunek 1). 

Rysunek 1 − Ocena ryzyka zawodowego oraz wynikające z niej działania

Kolejne etapy procesu oceny ryzyka zawodowego omówiono w 6.2 do 6.5. Natomiast ogólne zalecenia odnośnie 
do działań wynikających z oceny ryzyka zawodowego przedstawiono w Rozdziale 7.

Nie

Tak
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6.2 Informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego 

Do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy są wykorzystywane w szczególności informacje dotyczące:

– lokalizacji stanowiska pracy i/lub realizowanych na nim zadań,

– osób, pracujących na stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem osób szczególnie podatnych na oddzia-
ływanie zagrożeń, takich jak np. kobiety w ciąży, młodociani, pracownicy starsi, osoby niepełnosprawne, 
dla których często celowe jest ustalanie szczególnych kryteriów dopuszczalności ryzyka zawodowego,

– stosowanych środków pracy, materiałów i wykonywanych operacji technologicznych,

– wykonywanych zadań, czynności oraz sposobu i czasu ich wykonywania przez pracujące na stanowisku 
osoby (z uwzględnieniem zadań nieprodukcyjnych, jak np. konserwacja maszyn lub sprzątanie stanowiska 
pracy), 

– wymagań przepisów prawnych i norm, odnoszących się do analizowanego stanowiska,

– zagrożeń, które już zostały zidentyfikowane, i ich źródeł,

– zagrożeń zewnętrznych mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, 

– możliwych skutków występujących zagrożeń,

– stosowanych środków ochrony, 

– wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

– chorób zawodowych oraz innych dolegliwości zdrowotnych występujących na analizowanych i podobnych 
stanowiskach pracy, 

– działań osób niezatrudnionych na ocenianym stanowisku pracy, które mogą powodować dodatkowe za-
grożenia,

– psychospołecznego środowiska pracy,

– zmian, w tym zmian przejściowych i ich wpływ na procesy, materiały, środowisko pracy.

Źródłami tych informacji mogą być:

– dane techniczne o stosowanych na stanowisku maszynach i urządzeniach,

– dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje stanowiskowe,

– nowe projekty: stanowisk pracy, instalacji maszyn i urządzeń,

– wyniki pomiarów czynników szkodliwych i/lub niebezpiecznych, a także uciążliwych, występujących na 
stanowisku pracy,

– wyniki badań ankietowych odnoszących się do psychospołecznego środowiska pracy,

– dokumentacja dotycząca wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

– dokumentacja dotycząca chorób zawodowych i innych chorób związanych z pracą, 

– dokumentacja dotycząca szkoleń i badań lekarskich pracowników, 

– przepisy prawne i normy techniczne,

– literatura naukowo-techniczna,

– karty charakterystyk substancji chemicznych itp.
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Informacji o analizowanym stanowisku mogą dostarczyć również: 

– obserwacja środowiska pracy, w tym stosowanych środków pracy

– obserwacja zadań wykonywanych na stanowisku pracy,

– obserwacja zadań wykonywanych poza stanowiskiem pracy,

– wywiady z pracownikami i/lub ich przedstawicielami,

– obserwacja czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na stanowisko pracy (np. prace wykonywane 
przez pracowników na innych stanowiskach pracy, czynniki atmosferyczne),

– analiza organizacji działań, których celem jest zapewnienie właściwych warunków pracy. 

UWAGA 1  W celu identyfikacji czynników związanych z organizacją pracy, które mogą znacząco wpływać na ryzyko za-
wodowe wynikające z czynników zagrażających występujących w środowisku pracy, zaleca się zebranie i przeanalizowanie 
informacji dotyczących w szczególności:

– szkolenia i informowania pracowników;

– instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy; 

– zgodności maszyn i innych urządzeń technicznych z wymaganiami bezpieczeństwa;

– monitorowania stosowanych środków ochrony, w celu zapewnienia, że są one właściwie stosowane i że 
są skuteczne;

– stanu pomieszczeń pracy;

– organizacji czasu pracy, itp.

UWAGA 2  Zebranie informacji dotyczących psychospołecznego środowiska pracy może być związane z koniecznością 
przeprowadzenia badań ankietowych wśród pracowników; można przy tym rozważyć potrzebę wprowadzenia regularnego 
systemu monitorowania psychospołecznego środowiska pracy, jeśli taki nie został dotychczas wprowadzony. 

UWAGA 3  W przypadku jednoczesnej pracy w tym samym miejscu pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców 
(np. wykonywania przez podwykonawcę pracy na terenie zleceniodawcy), zaleca się ścisłą współpracę osób oceniających 
ryzyko w obu organizacjach, w celu uwzględnienia wszystkich zagrożeń z tego wynikających. 

W każdym przypadku konieczne jest przeprowadzenie wywiadów z pracownikami zatrudnionymi na ocenianych 
stanowiskach pracy w celu pozyskania informacji o dostrzeganych przez nich zagrożeniach oraz ewentualnych 
dolegliwościach wynikających z wykonywania pracy. 

6.3 Identyfikacja zagrożeń 

Zebrane informacje są analizowane w celu zidentyfikowania występujących zagrożeń. Metodę wykorzystywaną 
do identyfikowania zagrożeń ustala się w zależności od zakresu oceny i występujących zagrożeń. 

Do identyfikacji zagrożeń na stanowiskach pracy zaleca się stosować metody jak najprostsze. Do metod po-
wszechnie stosowanych należą przede wszystkim listy kontrolne, które mogą być opracowywane na przykład 
z wykorzystaniem wykazów czynników szkodliwych i/lub niebezpiecznych, zawartych w obowiązujących prze-
pisach i normach. Nie zaleca się jednak ograniczać identyfikacji do zagrożeń wymienionych na liście, która jest 
jedynie narzędziem wspomagającym. 

Na etapie identyfikacji zagrożeń przydatna jest przede wszystkim dotychczasowa wiedza na temat zagro-
żeń występujących na analizowanym stanowisku pracy. W każdym przypadku celowe jest sprawdzenie, czy 
wszystkie zagrożenia zostały zidentyfikowane i czy dostępne na ich temat informacje (jak np. wyniki pomiarów 
i obliczeń wartości wielkości charakteryzujących zagrożenie) są wystarczające do oceny ryzyka zawodowego. 
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Wynikiem identyfikacji zagrożeń może być w szczególności: 

– Pełne zidentyfikowanie występujących na stanowisku pracy zagrożeń.

– Wskazanie tych zagrożeń i/lub obszarów, dla których osoby wyznaczone do oceny ryzyka zawodowego 
mogą ją przeprowadzić na podstawie zebranych informacji samodzielnie oraz tych zagrożeń i/lub obszarów, 
dla których ryzyko zawodowe może być ocenione po uzyskaniu dodatkowych informacji lub z pomocą do-
datkowych ekspertów. Dla tych zagrożeń przygotowuje się plan dalszych działań w celu dokonania oceny. 

UWAGA  Do sytuacji, w których niezbędne jest pozyskanie dodatkowych informacji i zaangażowanie dodatkowych 
ekspertów, należą na przykład:

– brak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy, uniemożliwiający odpowiednią, zgodną 
z wymaganiami prawa ocenę ryzyka zawodowego;

– brak dokumentacji potwierdzającej zgodność wykorzystywanych maszyn z wymaganiami bezpieczeństwa lub brak 
udokumentowanych konserwacji i przeglądów maszyn; 

– brak wymaganej dokumentacji dla stosowanych substancji niebezpiecznych.

– Wskazanie zagrożeń związanych z organizacją pracy, które w każdym przypadku powinny zostać wyelimi-
nowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na stanowisku pracy, jak na przykład brak 
rozwiązań organizacyjnych zapewniających:

– odpowiednią realizację szkolenia i informowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

– dostępność aktualnych instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy;

– odpowiednią konserwację i przeglądy maszyn i innych urządzeń technicznych,

– przestrzeganie wymagań odnośnie do czasu pracy itp. 

6.4 Oszacowanie ryzyka zawodowego

Oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami zidentyfikowanymi na stanowiskach pracy 
polega na ustaleniu:

– prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych dla zdrowia i życia pracowników następstw tych zagrożeń, 

– ciężkości tych następstw.

Do oszacowania ryzyka zawodowego można wykorzystywać różne metody, w zależności od występujących 
zagrożeń i potrzeb organizacji. 

Dla stanowisk pracy, na których zagrożenia są łatwe do zidentyfikowania, związane z nimi ryzyko dobrze znane, 
a środki jego ograniczania dostępne, oszacowanie ryzyka nie wymaga na ogół szerszej wiedzy specjalistycznej 
i może się opierać na osądach osób przeprowadzających ocenę. 

Zaleca się, jeżeli to możliwe i uzasadnione, wykorzystywanie do oszacowania ryzyka zawodowego na sta-
nowiskach pracy takich metod, których stosowanie nie wymaga szerokiej wiedzy eksperckiej i które mogą 
być w łatwy sposób wykorzystywane do wyznaczenia dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz właściwego 
zaplanowania działań korygujących i zapobiegawczych. 

Pracodawca może wybrać taką metodę oszacowania ryzyka zawodowego, która − zgodnie z jego wiedzą 
i doświadczeniem − najlepiej odpowiada potrzebom organizacji. Zwraca się uwagę, że do oszacowania ryzyka 
związanego z różnymi rodzajami zagrożeń może się okazać konieczne stosowanie różnych metod. 

Zaleca się, aby przyjęta metoda oszacowania ryzyka zawodowego była odpowiednia do zagrożenia i umożliwiała 
uwzględnienie wymagań prawa w procesie oceny tego ryzyka; na przykład dla czynników szkodliwych w środo-
wisku pracy konieczne jest uwzględnienie przy oszacowaniu ryzyka zawodowego wyników pomiarów ich stężeń 
i natężeń, wykonywanych zgodnie z wymaganiami prawa. Dla zagrożeń nowo powstających, takich jak np. po-
zycja przy pracy czy też obciążenie psychiczne, może się okazać konieczne wykorzystanie wiedzy eksperckiej.
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Zaleca się, aby przyjęta metoda oszacowania ryzyka zawodowego była bardziej proaktywna niż reaktywna, 
ułatwiająca ustalenie priorytetów w działaniach mających na celu eliminację i/lub ograniczenie zagrożeń jak 
również możliwość zastosowania odpowiednich środków nadzoru. 

Nie jest celowe podejmowanie prób oszacowania ryzyka zawodowego związanego z równoczesnym oddziały-
waniem wszystkich zagrożeń występujących na stanowisku pracy, gdyż jego wyniki nie służą osiągnięciu pod-
stawowego celu oceny ryzyka zawodowego, jakim jest zapewnienie pracownikom ochrony przed zagrożeniami 
związanymi z pracą. Niemniej jednak, oceniając ryzyko zawodowe związane z poszczególnymi zagrożeniami, 
można, tam gdzie to możliwe, wziąć pod uwagę ich interakcje i ewentualnie uwzględnić je w wynikach oceny.

Przykładowe sposoby oszacowania ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej przedstawiono w Tablicy 1,  
a w skali pięciostopniowej w Tablicy 2. 

Tablica 1 – Przykład oszacowania ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej

Prawdopodobieństwo Ciężkość następstw

Mała Średnia Duża

Mało prawdopodobne małe
1

małe
1

średnie
2

Prawdopodobne małe
1

średnie
2

duże
3

Wysoce prawdopodobne średnie
2

duże
3

duże
3

Tablica 2 – Przykład oszacowania ryzyka zawodowego w skali pięciostopniowej

Prawdopodobieństwo Ciężkość następstw

Mała Średnia Duża

Mało prawdopodobne bardzo małe
1

małe
2

średnie
3

Prawdopodobne małe
2

średnie
3

duże
4

Wysoce prawdopodobne średnie
3

duże
4

bardzo duże
5

Przy oszacowaniu ryzyka zawodowego zgodnie z Tablicami 1 i 2 ciężkość szkodliwych następstw zagrożenia 
i prawdopodobieństwo ich wystąpienia można określić, stosując niżej wymienione wskazówki.

– Do następstw o małej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które nie powodują długotrwałych do-
legliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia 
i zranienia, podrażnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

– Do następstw o średniej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale długotrwałe 
lub nawracające okresowo dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji. Są to np. zranienia, 
oparzenia II stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły 
przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna) itp.

– Do następstw o dużej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe dolegliwo-
ści i/lub śmierć. Są to np. oparzenia III stopnia, oparzenia II stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, 
skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narzą-
dów wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, 
zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma itp.

– Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić podczas całego 
okresu aktywności zawodowej pracownika.
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– Do prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie więcej niż kilkakrotnie 
podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.

– Do wysoce prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić wielokrotnie pod-
czas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

W celu uwzględnienia w przeprowadzanej w ocenie ryzyka zawodowego wymagań prawa dotyczących naj-
wyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) i natężeń (NDN) czynników szkodliwych w środowisku pracy zaleca 
się dla tych czynników, dla których wartości NDS i NDN zostały ustalone, oszacować ryzyko zawodowe na 
podstawie wartości wielkości charakteryzujących narażenie wyznaczonych z pomiarów. 

Ogólne wskazówki do oszacowania ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej na podstawie wartości wielkości 
charakteryzujących narażenie przedstawiono w Tablicy 3. 

Tablica 3 − Ogólne wskazówki do oszacowania ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej 
na podstawie wartości wielkości charakteryzujących narażenie

Wartość wielkości charakteryzującej narażenie (P) Oszacowanie ryzyka zawodowego

P > Pmax duże

Pmax ≥ P > 0,5 Pmax średnie

P ≤ 0,5 Pmax
a małe

Pmax –  wartość dopuszczalna wielkości charakteryzującej narażenie, ustalana na ogół na podstawie obowiązujących 
przepisów (może to być odpowiednia wartość NDS – najwyższego dopuszczalnego stężenia lub NDN – naj-
wyższego dopuszczalnego natężenia). W przypadku braku ustalonych wymagań przy jej ustalaniu można 
wykorzystać opinie ekspertów i/lub wziąć pod uwagę opinię pracowników.

a w przypadku gdy przepisy prawne określają niższe wartości niż wynikające z Tablicy 3, to stosuje się te wartości 
(np. w przypadku ryzyka zawodowego związanego z hałasem lub czynnikami rakotwórczymi).

UWAGA 1  Podane wyżej ogólne wskazówki oszacowania ryzyka zawodowego nie uwzględniają zmniejszania narażenia 
przez zastosowanie środków ochrony indywidualnej. W przypadku zastosowania i prawidłowego doboru tych środków 
można zmienić oszacowanie ryzyka zawodowego (np. z dużego na średnie). Zwraca się uwagę, że zasada ta może być 
zastosowana po wyczerpaniu możliwości ograniczenia ryzyka zawodowego za pomocą innych środków ochrony. 

UWAGA 2  Doskonalenie oceny ryzyka zawodowego może oznaczać na przykład jej lepsze zorganizowanie, uwzględ-
nienie w niej nowo powstających czynników ryzyka zawodowego, pełniejsze objęcie oceną czynników organizacyjnych 
itp.; często spotykanym nieporozumieniem jest utożsamianie tego doskonalenia z tworzeniem nowych skal punktowych do 
subiektywnego oszacowania ryzyka zawodowego, co na ogół stanowi przeszkodę w prawdziwym doskonaleniu procesu 
oceny ryzyka zawodowego. 

Przykłady postępowania przy szacowaniu ryzyka zawodowego na podstawie wielkości charakteryzujących 
narażenie przedstawiono w Załącznikach informacyjnych A i B.

6.5 Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego

Podstawowym kryterium dopuszczalności ryzyka zawodowego są wymagania obowiązujących przepisów 
prawnych i innych dokumentów normatywnych. W przypadku braku odpowiednich wymagań przepisów praw-
nych i innych w określonych obszarach zaleca się, aby organizacje ustalały własne kryteria dopuszczalności 
ryzyka zawodowego z uwzględnieniem opinii ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, własnych 
doświadczeń oraz opinii pracowników. Dążąc do poprawy warunków pracy, organizacje mogą również ustalać 
własne kryteria dopuszczalności ryzyka zawodowego, oparte na wymaganiach wyższych od wymagań przepi-
sów prawnych i innych dokumentów normatywnych.

Dopuszczalność ryzyka zawodowego można na ogół wyznaczyć bezpośrednio na podstawie jego oszacowania. 
W Tablicy 4 podano zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego, które zostało oszacowane 
w skali trójstopniowej, natomiast w Tablicy 5 dla ryzyka zawodowego oszacowanego w skali pięciostopniowej.

UWAGA  W przypadku wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego na podstawie jego oszacowania szczególnie 
ważne jest zwrócenie uwagi na zgodność z kryteriami dopuszczalności wynikającymi z wymagań prawa. 
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Tablica 4 − Ogólne zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia  
dotyczące działań wynikających z oceny tego ryzyka (oszacowanie w skali 3-stopniowej)

Oszacowanie ryzyka 
zawodowego

Dopuszczalność ryzyka 
zawodowego

Niezbędne działania

Duże  niedopuszczalne Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z pracą już wyko-
nywaną, działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć 
natychmiast (np. przez zastosowanie środków ochronnych). 
Planowanej pracy nie należy rozpoczynać do czasu zmniej-
szenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

Średnie 

dopuszczalne

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest 
zmniejszenie ryzyka zawodowego.

Małe Konieczne jest zapewnienie, że ryzyko zawodowe pozostaje 
co najwyżej na tym samym poziomie.

Tablica 5 − Ogólne zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia  
dotyczące działań wynikających z oceny tego ryzyka (oszacowanie w skali 5-stopniowej)

Oszacowanie ryzyka 
zawodowego

Dopuszczalność ryzyka 
zawodowego

Niezbędne działania 

 
Bardzo duże niedopuszczalne

Pracy nie należy rozpoczynać ani kontynuować do czasu 
zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczal-
nego.

Duże

Jeżeli ryzyko zawodowe jest związane z pracą już wyko-
nywaną, działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć 
natychmiast. Planowanej pracy nie należy rozpoczynać do 
czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu do-
puszczalnego.

Średnie 
dopuszczalne

Zaleca się zaplanowanie i podjęcie działań, których celem jest 
zmniejszenie ryzyka zawodowego.

Małe
Zaleca się rozważenie możliwości dalszego zmniejszania 
poziomu ryzyka zawodowego lub zapewnienie, że ryzyko 
zawodowe pozostaje najwyżej na tym samym poziomie.

Bardzo małe Nie jest konieczne prowadzenie żadnych działań.

7 Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego 

Wyniki oceny ryzyka zawodowego umożliwiają w szczególności:

– stwierdzenie, czy ryzyko zawodowe związane z występującymi zagrożeniami zostało właściwie ograniczone;

– jeżeli nie, to jakie działania (korygujące i/lub zapobiegawcze) należy podjąć w celu wyeliminowania lub 
odpowiedniego ograniczenia tego ryzyka,

– ustalenie środków kontroli i nadzoru ryzyka zawodowego w organizacji,

– czy można poprawić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników w pracy.

Ogólne zasady wyznaczania dopuszczalności ryzyka zawodowego oraz zalecenia dotyczące działań wynikają-
cych z oceny tego ryzyka podano w Tablicy 4 (dla ryzyka zawodowego oszacowanego w skali trójstopniowej) 
oraz w Tablicy 5 (dla ryzyka zawodowego oszacowanego w skali pięciostopniowej). 

Zaleca się, aby zastosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego działania zapobiegawcze i korygujące:

– zapewniały zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników; 

– były zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury  
organizacyjnej zakładu pracy.
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Przy planowaniu tych działań zaleca się uwzględniać konieczność eliminowania i/lub ograniczania ryzyka za-
wodowego w szczególności przez:

– likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania;

– dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie 
projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzę-
dzi pracy, a także metod produkcji i pracy − z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza 
pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy 
na zdrowie pracowników;

– stosowanie nowych rozwiązań technicznych;

– zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów − 
bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;

– nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej;

– instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przed realizacją wynikającego z oceny ryzyka zawodowego planu działań korygujących i/lub zapobiegawczych 
zaleca się dokonać przeglądu tego planu w celu stwierdzenia:

– czy proponowane działania doprowadzą do wymaganego ograniczenia ryzyka zawodowego?

– czy w wyniku realizacji planu nie powstaną nowe zagrożenia?

– czy można wybrać inne, bardziej skuteczne działania?

– co sądzą pracownicy o potrzebie realizacji i skuteczności planowanych działań?

Po zrealizowaniu zaplanowanych działań należy przeprowadzić kolejną ocenę ryzyka zawodowego, umożli-
wiającą sprawdzenie ich skuteczności. 

8 Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego powinna być, zgodnie z wymaganiami prawa, udokumentowana. Dokument po-
twierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien zawierać w szczególności informacje takie jak:

– opis ocenianego stanowiska pracy, w tym informacje dotyczące:

– stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,

– wykonywanych zadań,

– występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,

– stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

– osób pracujących na tym stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem osób szczególnie podatnych 
na zagrożenia;

– wyniki oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki pro-
filaktyczne zmniejszające ryzyko;

– data przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Brak jest ustalonego prawem wzoru dokumentu do rejestrowania wyników oceny ryzyka zawodowego. Tam 
gdzie to uzasadnione, zaleca się, aby dokument ten wskazywał dokumenty związane (np. zawierające infor-
macje wykorzystywane do oceny, potwierdzające opracowanie i wdrożenie planu działań wynikających z oceny 
ryzyka zawodowego lub monitorowanie wprowadzonych środków ochrony). 
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Zaleca się, aby wyniki oceny ryzyka zawodowego były udokumentowane przy współudziale pracowników i/lub 
ich przedstawicieli i były dla nich dostępne. W każdym przypadku pracownicy powinni zostać poinformowani 
o wynikach oceny ryzyka zawodowego na ich stanowiskach pracy i o działaniach podjętych w wyniku oceny. 

9 Monitorowanie skuteczności stosowanych środków ochronnych

Zaleca się wprowadzić rozwiązania organizacyjne umożliwiające monitorowanie i ocenę skuteczności środ-
ków ochrony zastosowanych w wyniku oceny ryzyka zawodowego w celu zapewnienia, że ich skuteczność 
pozostaje niezmieniona, a ryzyko jest właściwie ograniczane. Zaleca się, aby informacje uzyskane w procesie 
monitorowania były wykorzystywane do przeglądu i weryfikacji oceny ryzyka zawodowego. 

Zaleca się wprowadzić rozwiązania organizacyjne umożliwiające rozpoznawanie nowo powstających czynników 
ryzyka zawodowego, które mogą być identyfikowane np. w wyniku analizowania absencji chorobowej pracow-
ników lub badań ankietowych odnoszących się do dolegliwości związanych z pracą. 

10 Przegląd i weryfikacja oceny ryzyka zawodowego

Zaleca się okresowo dokonywać przeglądu przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego w celu stwierdzenia, 
czy jej wyniki są nadal aktualne, czy uwzględnia ona nowo powstające zagrożenia i czy w świetle postępu nauki 
i techniki można wyeliminować istniejące zagrożenia lub skuteczniej ograniczyć ryzyko zawodowe. 

Konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny ryzyka zawodowego każdorazowo po zaistnieniu zdarzenia 
wypadkowego (np. wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy). Celem tego działania 
jest uwzględnienie – w procesie oceny ryzyka zawodowego – zagrożenia, którego aktywizacja doprowadziła 
do wypadku oraz ustalenie spójnych z postępowaniem powypadkowym działań profilaktycznych.

Przeglądu tego dokonuje się również zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do oceny informacje straciły swoją 
aktualność, a w szczególności w następujących sytuacjach:

– przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,

– przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych, w tym zmian 
osób pracujących na stanowisku pracy lub ich stanu zdrowia),

– po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,

– po stwierdzeniu, że stosowane środki ochrony są nieskuteczne lub niewłaściwe w świetle nowych informacji,

– jeżeli istnieje konieczność wprowadzenia zmian w stosowanych środkach ochrony, stwierdzona np. w wyniku 
monitorowania ich funkcjonowania, badania wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego, 
a także badania przyczyn chorób zawodowych i dolegliwości związanych z pracą. 

W przypadku stwierdzenia w wyniku przeglądu, że wyniki przeprowadzonej wcześniej oceny są nieaktualne, 
ocenę należy powtórzyć, biorąc pod uwagę nowe warunki. 
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Załącznik A 
(informacyjny) 

 
Przykład postępowania przy szacowaniu w skali trójstopniowej ryzyka zawodowego 

związanego z narażeniem inhalacyjnym na szkodliwe substancje chemiczne 
występujące na stanowiskach pracy

A.1  Wielkości charakteryzujące narażenie inhalacyjne

W przypadku występowania szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowisku pracy 
wielkościami charakteryzującymi narażenie są odpowiednie wskaźniki narażenia (wyznaczone według  
PN-Z-04008-7:2002). Przyjęto dla nich następujące oznaczenia:

Ps – wskaźnik narażenia umożliwiający ocenę stężenia średniego ważonego dla całej zmiany roboczej; 
wskaźnikiem tym może być w przypadku pomiarów z zastosowaniem dozymetrii indywidualnej stężenie 
średnie ważone dla zmiany roboczej (Cw), a w przypadku pomiarów stacjonarnych górna granica prze-
działu ufności dla średniej rzeczywistej (GG) lub górna granica przedziału ufności dla stężenia średniego 
ważonego dla całej zmiany roboczej (GGw), 

Pch – wskaźnik narażenia umożliwiający ocenę stężeń chwilowych,

Pp – wskaźnik narażenia umożliwiający ocenę stężeń pułapowych.

Wartościami dopuszczalnymi wielkości charakteryzujących narażenie inhalacyjne na szkodliwe substancje 
chemiczne są: 

• NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie,

• NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe,

• NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe. 

Wartości te są określone w odpowiednich przepisach prawnych. 

A.2  Oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem inhalacyjnym  
na szkodliwe substancje chemiczne występujące na stanowisku pracy  
(w skali trójstopniowej)

W ogólnym przypadku ryzyko zawodowe związane z narażeniem inhalacyjnym na szkodliwą substancję 
chemiczną występującą na stanowiskach pracy (z wyłączeniem substancji o działaniu rakotwórczym) można 
oszacować w skali trójstopniowej na podstawie wyznaczonych wskaźników narażenia, zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w Tablicy 3, podrozdział 6.4, niniejszej normy. Zastosowanie tych zasad do oszacowania ry-
zyka zawodowego związanego z narażeniem inhalacyjnym na szkodliwą substancję chemiczną przedstawiono 
w formie algorytmu na Rysunku A.1.
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a  nierówność ma zastosowanie w przypadku substancji chemicznych, dla których nie określono wartości NDSCh i/lub 
 NDSP

Rysunek A.1 − Algorytm oszacowania w skali trójstopniowej ryzyka zawodowego związanego 
z narażeniem inhalacyjnym na szkodliwe substancje chemiczne występujące na stanowisku pracy

Podany na Rysunku A.1 ogólny algorytm oszacowania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem inhalacyj-
nym na szkodliwe substancje chemiczne na stanowiskach pracy nie obejmuje wszystkich przypadków. W razie 
potrzeby konieczne jest dostosowanie oszacowania do konkretnych warunków. W szczególności uwzględnia 
się konieczność zmiany oszacowania dla grup pracowników, do których stosuje się szczególne kryteria, takich 
jak np. młodociani, kobiety w ciąży i w okresie karmienia. Dla tych pracowników zatrudnienie w warunkach na-
rażenia na określoną substancję chemiczną może być zabronione, a ryzyko zawodowe związane z narażeniem 
na tę substancję (niezależnie od wyznaczonej wartości wskaźnika narażenia jest duże.

W przypadku jednoczesnego oddziaływania kilku substancji chemicznych oblicza się wartość wskaźnika Ps 
zgodnie z zasadą sumowania działania toksycznego substancji, określoną w PN-Z-04008-7:2002. W tym przy-
padku porównuje się obliczoną wartość Ps z liczbą 1 lub 0,5.

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dla Biznes Handel Produkcja Ekspert Sp.z o.o. (2022-11-02). Bez prawa odsprzedaży



20 PN-N-18002:2011

Załącznik B 
(informacyjny) 

 
Przykład postępowania przy szacowaniu w skali trójstopniowej ryzyka zawodowego 

związanego z narażeniem na hałas na stanowiskach pracy

B.1  Wielkości charakteryzujące narażenie

Narażenie na hałas jako czynnik o szkodliwym oddziaływaniu na narząd słuchu można scharakteryzować za 
pomocą następujących wielkości:

− poziom narażenia na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy (LEX,8h) lub odpowiadające mu dzienne 
narażenie na hałas (EA,8h)

albo, alternatywnie, w przypadku hałasu oddziałującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny 
w poszczególnych dniach w tygodniu:

− poziom narażenia na hałas odniesiony do tygodnia pracy (LEX,w), lub odpowiadające mu narażenie tygo-
dniowe (EA,w),

− maksymalny poziom dźwięku A (LA max),

− szczytowy poziom dźwięku C (LC peak).

Wartości wymienionych wyżej wielkości można wyznaczyć w drodze prognozowania lub pomiarów (według 
PN-EN ISO 9612:2009 i PN-N-01307:1994). Wartości dopuszczalne tych wielkości są określone w odpowied-
nich przepisach. 

B.2  Oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas jako 
czynnik szkodliwy dla narządu słuchu (w skali trójstopniowej)

Ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas jako czynnik szkodliwy dla narządu słuchu można osza-
cować w skali trójstopniowej na podstawie wartości wielkości charakteryzujących narażenie, zgodnie z zasa-
dami przedstawionymi w Tablicy 3, podrozdział 6.4, niniejszej normy. Zastosowanie tych zasad przedstawiono 
w formie algorytmu na Rysunku B.1.
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a określone w przepisach najwyższe dopuszczalne wartości ze względu na ochronę słuchu,
b połowa najwyższych dopuszczalnych wartości ze względu na ochronę słuchu, 
c połowa maksymalnej wartości dopuszczalnej poziomu narażenia na hałas odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy 
 (LEX,8h) wynosi 82 dB. Jednak ze względu na niższe wartości progów działań prewencyjnych określone w przepisach  
 prawa, zaleca się przyjmowanie wartości 80 dB jako poziomu narażenia na hałas odpowiadającego górnej granicy 
 ryzyka zawodowego małego (patrz odsyłacz a do Tablicy 3).

Rysunek B.1 − Algorytm oszacowania w skali trójstopniowej ryzyka zawodowego związanego 
z narażeniem na hałas jako czynnik szkodliwy dla narządu słuchu

UWAGA 1  Podany na Rysunku B.1 ogólny algorytm oszacowania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na 
hałas nie obejmuje wszystkich przypadków. W razie potrzeby konieczne jest dostosowanie oszacowania do konkretnych 
warunków. W szczególności zaleca się uwzględnić konieczność zmiany oszacowania dla grup pracowników, do których 
stosuje się szczególne kryteria, takich jak np. młodociani, kobiety w ciąży i w okresie karmienia. 

UWAGA 2  Podany algorytm dotyczy oszacowania ryzyka zawodowego utraty słuchu. W przypadku konieczności 
uwzględnienia wpływu hałasu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań wartości dopuszczalne 
przyjmowane do oszacowania ryzyka zawodowego są inne od podanych powyżej.
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