
Jak ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy.
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1. Co to jest ryzyko zawodowe?

To pytanie wydaje się banalnie proste, a odpowiedź oczywista. Jednakże czy tak jest naprawdę? Czy wszyscy
wiemy co to jest ryzyko zawodowe i czy wszyscy o tym samym ryzyku zawodowym mówimy?

Definicja  ryzyka zawodowego mówi  o  prawdopodobieństwie  (możliwości)  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.

Definicja nie konkretyzuje rodzaju ryzyka. Należy bowiem zauważyć, że ryzyko zawodowe może wynikać z różnych
czynników a ocena ryzyka może służyć różnym celom.
Lekarz medycyny pracy badając ryzyko zawodowe będzie głównie myślał o zachorowalności na poszczególne
choroby zawodowe. Inżynier konstruujący maszynę ryzyko zawodowe będzie postrzegał zupełnie inaczej. Dla niego
ryzykiem zawodowym będzie możliwość nastąpienia wypadku z powodu nieprawidłowego zadziałania urządzenia
lub zachowania człowieka.
Pierwszy w oparciu o ryzyko zawodowe będzie prowadził działania profilaktyki lekarskiej. Drugi będzie konstruował
urządzenia zabezpieczające.
Obaj będą zmierzali do ograniczenia ryzyka zawodowego. Jednakże zupełnie innego ryzyka zawodowego.

Dlatego  przy  zadawaniu  pytania  o  ryzyko  zawodowe istotnym jest  skonkretyzowanie  pytania  o  jakie  ryzyko
zawodowe nam chodzi.

Mówiąc o ocenie ryzyka zawodowego należy zadać sobie pytania: co?, po co? Dopiero w dalszej kolejności należy
udzielić sobie odpowiedzi na pytanie jak? ocenić ryzyko.

 

2. Co i po co oraz jak oceniać ?

Przedmiot oraz cel oceny ryzyka zawodowego determinuje metody jego oceniania. Metody oceny mogą wynikać
bądź  z  przepisów  prawa,  bądź  z  indywidualnych  potrzeb  oceny.  W  przypadku  oceny  ryzyka  zawodowego
wynikającego z występowania czynników szkodliwych i niebezpiecznych metody oceny wynikają z przepisów prawa
a także z polskich norm. Polskie normy precyzyjnie określają procedury pobierania próbek, wykonywania badań
oraz interpretacji  wyników.  W przypadku określania ryzyka ubezpieczeniowego -  metody nie  będą oparte  na
przepisach prawa lecz będą wynikać z indywidualnych potrzeb firm ubezpieczeniowych.

 

 



3. Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy

W przypadku oceny ryzyka zawodowego wynikającej z kodeksu pracy oraz z rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy cel i
przedmiot oceny ryzyka został określony § 39 wyżej wymienionego rozporządzenia.
Pierwsza część przepisu informuje o przedmiocie oceny ryzyka zawodowego.

Rysunek 1 Przedmiot oceny ryzyka zawodowego

 

 

Czytamy  w  nim,  że  pracodawca  ma  obowiązek  dokonywać  oceny  ryzyka  zawodowego  występującego  przy
określonych  pracach.  Tak  więc  ocena  ryzyka  na  stanowisku  pracy  jest  oceną  kompleksową  i  całościową,
obejmującą wszystkie elementy ryzyka związanego z pracą na danym stanowisku.

Rysunek 2 Przykładowe zagrożenia podlegające ocenie.

 

Oznacza to, że ocena ryzyka zawodowego wynikająca z kodeksu pracy i rozporządzenia w sprawie ogólnych
przepisów bhp jest  pojęciem szerszym niż  ocena wynikająca z  przepisu mówiącego o pomiarach czynników
szkodliwych i  niebezpiecznych,  występujących na stanowisku pracy.  Tak więc ocena ryzyka zawodowego na
stanowisku pracy musi zawierać w sobie ocenę stopnia narażenia na czynniki:



 

szkodliwe (np. hałas)
niebezpieczne (np. ruchome elementy)
uciążliwe (np. wydatek energetyczny).

Cel oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy określa druga część § 39 rozporządzenia. Czytamy w nim, że
oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadza się aby:

zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy  w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed  zagrożeniami
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości,
zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń,
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń,
stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne i  techniczne,  w tym odpowiednie środki  ochrony zbiorowej,
ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników,
zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń.

Reasumując:

przedmiotem oceny jest ryzyko zawodowe związane z pracą na określonym stanowisku,
celem oceny jest poznanie stanu faktycznego i opracowanie działań korygujących i zapobiegawczych.

Podmiotem oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest pracownik zatrudniony na konkretnym stanowisku
pracy, w konkretnych warunkach środowiska pracy. To do jego osoby muszą zawsze zostać odniesione wyniki
oceny ryzyka zawodowego.

Praktyka  wskazuje,  że  ocena  ryzyka  zawodowego  powinna  odwoływać  się  do  ilościowego  (szacunkowego)
ujmowania poszczególnych elementów szkodliwości i uciążliwości. Nie chodzi tu jedynie o ilościowe określenie
stężenia lub natężenia konkretnego czynnika (np. natężenia hałasu) lecz także o odniesienie wyników do reakcji
organizmu człowieka na dany czynnik. Tak więc istotne jest przedstawienie relacji pomiędzy czynnikiem a reakcją
organizmu na jego występowanie (np.  określenie krotności  NDN hałasu).  Określenie zależności  wielkości  lub
rodzaju czynnika do reakcji organizmu nie może ograniczać się jedynie do czynników posiadających określone
wartości  dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń.  Ocena  powinna  uwzględniać  wszystkie  czynniki  szkodliwe,
niebezpieczne i  uciążliwe występujące na stanowisku pracy,  w tym także czynniki  niemierzalne takie jak np.
czynniki psychofizyczne.

 

 

4. Jak ocenić ryzyko zawodowe na stanowisku pracy?

Istotnym  problemem  pozostaje  odpowiedź  na  pytanie  jak  oceniać  ryzyko  zawodowe  na  stanowisku  pracy.
Odpowiedzi nie przynosi w żaden z obowiązujących przepisów prawa.

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy jeszcze raz cofnąć się do § 39 wyżej cytowanego rozporządzenia i jego
praktycznej interpretacji.

Przeważnie pracodawca (lub pracownik służby bhp) ma za zadanie dokonanie oceny stanu bezpieczeństwa w
zakładzie w celu wykrycia zagrożeń i określenia środków ograniczających ich poziom. Wynika to z faktu, iż dla
robotnika  (pracownika)  wykonującego  pracę  na  swoim  stanowisku  nie  potrzebna  jest  wiedza  o  poziomie
występujących zagrożeń, podobnie jak kierowcy nie jest potrzebna znajomość statystyki wypadków drogowych.
Robotnikowi (pracownikowi) potrzebna jest wiedza o występujących źródłach zagrożeń i sposobie unikania sytuacji
niebezpiecznych dla jego życia i zdrowia. Tym samym istotą oceny ryzyka zawodowego jest analiza procesu pracy,
dokumentowanie jego przebiegu, wykrywanie zagrożeń i określanie środków (w tym procedur) ograniczających
występujące zagrożenia.



Nie istnieje jedna metoda oceny ryzyka zawodowego. Przy doborze metody oceny ryzyka zawodowego należy
kierować się w szczególności  zasadą, że metoda musi  być dostosowana do zakładu i  występujących w nim
zagrożeń. Ponadto winna ona być:

łatwa, nie wymagająca wiedzy specjalistycznej
prosta w użyciu
zgodna z obowiązującymi przepisami
dająca wyniki w pełni wystarczające oraz obiektywne
pozwalająca na podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych.

Aktualnie  na  rynku  jest  dostępnych  szereg  różnorodnych  metod  oceny  ryzyka  zawodowego.  Należy  tu
szczególności wskazać na polską normę PN 18002 Ocena ryzyka zawodowego.

 

 

5. Dokumentowanie ryzyka zawodowego

Kodeksowy nakaz oceny ryzyka zawodowego został oparty na obowiązku dokumentowania przez pracodawcę
zagrożeń wynikających z procesu pracy. Dokumentowanie stanu istniejącego stało się podstawą oceny ryzyka
zawodowego.  Ustawodawca  uznał,  że  przepisy  prawa  powinny  ograniczać  się  do  określenia  zasad
dokumentowania  zagrożeń  oraz  skutków  ich  występowania.

Jako podstawowe dokumenty związane z oceną ryzyka zawodowego należy wymienić:

Dokumenty związane z pomiarami środowiska pracy (rejestr i karty)
Rejestr czynników rakotwórczych
Rejestr wypadków oraz inna dokumentacja powypadkowa
Rejestr chorób zawodowych
Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna
Dokumentacja związana z obiektem budowlanym
Dokumentacja związana z procesem technologicznym
Oceny maszyn i urządzeń
Dokumentacja techniczna
Ocena pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy
Przeglądy techniczne
Dokumenty związane z urządzeniami energetycznymi
Dokumentacja Dozoru Technicznego
Dokumenty związane z użytkowaniem środków chemicznych

Wszystkie  te  dokumenty  mówią  nam  o  stanie  środowiska  pracy  i  zagrożeniach  z  nim  związanych.  Można
powiedzieć, że sporządzenie w.w. dokumentów wymaga dokonania szeregu badań i analiz oraz cząstkowych ocen
zagrożeń występujących na stanowisku pracy. Bez tych cząstkowych ocen nie można mówić o kompleksowej
ocenie ryzyka zawodowego.

Nie mniej  jednak nie  jest  wystarczającym poprzestanie  na jednostkowych analizach i  cenach.  Nie  wystarczy
dokonać oceny narażenia na hałas czy zapylenie bez dokonania sprawdzenia zasad stosowania środków ochrony
indywidualnej i zbiorowej. Także poprzestanie na zbadaniu ryzyka resztkowego występującego po zastosowaniu
środków ochrony nie jest zadawalające bowiem np. stosowanie środków ochrony indywidualnej pogarsza warunki
pracy i w bezpośredni sposób wpływa na obciążenie statyczne i dynamiczne oraz ogólny komfort pracy.

Dlatego istotnymi dokumentami związanymi z oceną ryzyka zawodowego są:

dokumenty dotyczące przydziału środków ochrony indywidualnej;
zasady stosowania środków ochrony zbiorowej;
instrukcje bezpiecznej pracy;



profilaktyczne badania lekarskie.

UWAGA:  Prowadzenie  wyżej  wymienionych  dokumentów  w  większości  przypadkach  jest  działaniem
wystarczającym  w  zakresie  dokumentowania  ryzyka  zawodowego  na  stanowisku  pracy.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach niezbędnym jest prowadzenie dodatkowych dokumentów związanych z oceną
ryzyka zawodowego. Rodzaj dokumentacji związanej z ryzykiem zawodowym związany jest w szczególności od
ilości i rodzaju zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach. Im większa liczba zagrożeń tym poziom
dokumentowania ryzyka musi być odpowiednio większy.

 

 

6. Proces oceny

Należy  zaznaczyć,  że  najważniejszym  w  ocenie  ryzyka  zawodowego  jest  stworzenie  dobrego  i  solidnego
fundamentu w postaci aktualnych pomiarów środowiska pracy i ich interpretacji, przeglądów stanu bhp, ocen i
analiz  wypadków,  chorób  zawodowych  i  parazawodowych.  Dopiero  na  ich  podstawie  należy  dokonywać
kompleksowej oceny dowolnymi metodami (bardziej lub mniej obiektywnymi) w celu opracowywania programów
poprawy warunków pracy i ograniczenia zagrożeń. Należy przy tym pamiętać, że proces oceny ryzyka zawodowego
na stanowisku pracy nie jest procesem zamkniętym i musi trwać ciągle.

Reasumując - trudno jest mówić o jednej metodzie oceny ryzyka zawodowego. Składa się ono bowiem z wielu
drobnych czynności, które w efekcie umożliwiają dokonanie kompleksowej oceny ryzyka zawodowego. Zawsze
wyjściowym składnikiem oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy jest identyfikacja zagrożeń środowiska
pracy, przeprowadzenie przeglądów bezpieczeństwa i higieny racy oraz dokonanie rzetelnej rejestracji uzyskanych
wyników. Dopiero na podstawie tak zebranych informacji pracodawca powinien dokonać kompleksowej oceny i
podjąć działania zmierzające do poprawy warunków pracy.

Materiał przygotowany w 2002 roku przez starszego inspektora pracy - specjalistę Dariusza Smolińskiego.
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