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Zakres wykładu 

1. Wiadomości ogólne  

2. Ergonomia 

3. Zagrożenia  w środowisku pracy 

4. Ocena ryzyka 

5. Wypadki w pracy 

6. Choroby zawodowe 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – powszechnie używana nazwa 

określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania 

pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych 

warunków pracy.  

 

W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu: 

a. ergonomii,  

b. medycyny pracy,  

c. ekonomiki pracy,  

d. psychologii pracy,  

e. technicznego bezpieczeństwa i in.  

 

Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w 

higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w 

praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym 

ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z 

normą przewidzianą dla bezpieczeństwa. 
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Coraz częściej bhp w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania 

podobnie jak zarządzanie jakością według ISO 9001 czy zarządzania 

środowiskowego według ISO 14001.  

 

Stopniowo zmienia się także nazewnictwo – coraz częściej wysoki poziom 

dbałości organizacji o bhp nazywany jest kulturą bezpieczeństwa.  

 

Dla potrzeb krajowych PKN wydał normę  

 

PN-N-18001:2004  
Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
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Kodeks pracy 
DZIAŁ DZIESIĄTY 

            Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
 
 

Art. 207. 

 
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy 
 
§1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
§2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 
W szczególności pracodawca jest obowiązany: 
 
 

1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 
 
zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać 
polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń; 
 

2. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki 
podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod 
uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy; 
 
zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym 
uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ 
czynników środowiska pracy; 
 

3. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz 
pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych; 
 

4. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad 
warunkami pracy; 
 

5. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 
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 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

 z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
          (Dz. U. nr 78, poz. 483) 

 
Art. 24 
Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. 
Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. 
Art. 66 
1. Każdy  ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków 
pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz Obowiązki pracodawcy 
określa ustawa. 
 
Art. 68 
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
I HIGIENY PRACY 

 
 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY – pozaprawne 
(nie określone w prawie) reguły bezpiecznego postępowania, 
wymagane przy wykonywaniu określonej pracy (czynności), 
wynikające z doświadczenia oraz przesłanek naukowych i 
technicznych. 

  

Kodeks pracy 
DZIAŁ PIERWSZY 

 
 
 
 

Art. 184 

 
Rozdział II a. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy 
 
§ 1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja 
Pracy. 
 
§ 2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i 
warunków środowiska pracy sprawuje Inspekcja Sanitarna. 
 
§ 3. Organizację i zakres działania inspekcji, o których mowa w § 1 i 
2, określają odrębne przepisy. 
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Pracodawcy, jak i pracownicy mają wobec siebie liczne obowiązki. Podstawowym 

obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

oraz dostarczenie środków ochrony, zapewniających pracownikom ochronę ich życia i 

zdrowia w środowisku pracy. Środki ochrony konieczne są w momencie, w którym nie ma 

możliwości neutralizacji szkodliwości środowiska pracy w sposób ogólniejszy.  

 

Świadczenia związane z bhp dzielimy na: 

 

a. środki ochrony indywidualnej bądź zbiorowej - rozumiane jako odzież ochronna lub/i 

środki ochrony wszystkich części ciała. Ich przeznaczeniem jest ochrona przed 

szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy. O ich przeznaczeniu, 

czasie użyteczności, dostosowaniu do stanowiska i rodzaju pracy decyduje pracodawca 

w porozumieniu z organizacją związkową zgodnie z wymaganiami higienicznymi i 

sanitarnymi. Środki ochrony stanowią własność pracodawcy, który ma obowiązek 

poinformować pracowników o ich przeznaczeniu i metodach posługiwania się. 

b. Odzież i obuwie robocze - pracodawca ma obowiązek je zapewnić, gdy istnieje ryzyko 

zabrudzenia lub zniszczenia odzieży czy obuwia własnego pracowników lub gdy istnieją 

ku temu przesłanki sanitarne, technologiczne albo bhp. 

Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy 
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c.  Konserwacja środków ochrony oraz odzieży roboczej - pracodawca zobowiązany jest do 

prania, odpylania, odplamiania, odkażania i konserwacji środków ochrony indywidualnej 

bądź zbiorowej oraz odzieży roboczej i obuwia zgodnie z zasadami sanitarnymi i 

higienicznymi. 

d. Ekwiwalenty pieniężne z tytułu odzieży i obuwia roboczego lub ich konserwacji - w 

przypadku, gdy pracodawca wskaże stanowiska, na których dozwolona jest odzież 

własna, spełniająca zasady bhp. Ekwiwalent pieniężny przysługuje również w przypadku 

zlecenia konserwacji odzieży lub obuwia roboczego pracownikowi, musi to natomiast 

nastąpić za porozumieniem stron. 

e. Szkolenia w dziedzinie bhp - zarówno pracodawca, jak i pracownik są ustawowo 

zobowiązani do znajomości przepisów bhp i ich stosowania. Pracownik bez 

przeszkolenia nie może być dopuszczony do pracy, pracodawca ma obowiązek takie 

szkolenie mu zapewnić. 

f. Środki higieny - pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom dostęp do 

środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej. Ma również obowiązek 

zapewnienia pracownikom systemu oraz środków pierwszej pomocy. 

g. Ochrona zdrowia - pracodawca zobligowany jest do minimalizowania niebezpieczeństw 

dla zdrowia i życia pracowników w środowisku pracy oraz badania tych zagrożeń, na 

bieżąco informując o nich pracowników. 

h. Badania lekarskie - każdy pracownik podlega badaniom lekarskim, wykonywanym 

wstępnie lub okresowo (również w przypadku absencji powyżej 30 dni). 
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• kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania 

działalności oraz kontrola szczegółowych obowiązków z tym związanych, 

• kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz 

stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz 

technologii, 

•     kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców, 

• uczestnictwo w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych lub 

przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części na zasadach ustalonych w 

przepisach prawa budowlanego, 

• kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania wymagań 

BHP, 

• kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz 

stanowiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz 

technologii, 

•   podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń 

w środowisku pracy, w szczególności analizowanie przyczyn wypadków przy pracy 

i chorób zawodowych 

Podstawowe zadania Państwowej Inspekcji Pracy 
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• wnoszenie powództwa, a za zgodą zainteresowanej osoby uczestniczenie w 

postępowaniu przed sądem pracy w sprawach o ustalenie istnienia stosunku 

pracy, 

• wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie pracy zarobkowej przez dzieci 

do lat 16, 

• udzielanie informacji o minimalnych warunkach zatrudnienia pracowników 

skierowanych do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem Unii 

Europejskiej, a także współpraca z urzędami państw członkowskich UE 

odpowiedzialnymi za nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowników, 

• nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców obowiązku wyposażania 

stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne oraz dostarczania 

pracownikom środków ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania 

dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach, 

• ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika, 

• współdziałanie z organami ochrony środowiska w kontroli przestrzegania przez 

pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska. 
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Państwowa Inspekcja Sanitarna  

 

Jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w 

szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 

 

1.  higieny środowiska; 

2.  higieny pracy w zakładach pracy; 

3.  higieny radiacyjnej; 

4.  higieny procesów nauczania i wychowania; 

5.  higieny wypoczynku i rekreacji; 

6.  zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku; 

7.  higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny,  

     sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,  
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Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

a. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

b. prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

d. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych 

przez organy nadzoru nad warunkami pracy, 

e. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy, 

f. zapewniać pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, odzież i 

obuwie robocze, 

g. informować pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących 

w zakładzie pracy, 

h. informować pracowników o pracownikach wyznaczonych do udzielania 

pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, 

i. zapewniać pracownikowi pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
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Podstawowe obowiązki pracodawcy 

 

a. pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra 

osobiste pracownika, 

b. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie, 

c. odpowiada za badania lekarskie pracowników (ponosi koszty profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad pracownikami), 

d. zaznajamia pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, 

sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich 

podstawowymi uprawnieniami, 

e. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, 

jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i 

kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, 

f. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, 

zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie 

g. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na 

płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania 

polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 

orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony 

lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
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h. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

i. stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające 

przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy, 

j. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, np. 

prowadzenie przedszkoli, obiektów sportowych, pomoc w remoncie mieszkań, 

stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników 

ich pracy, 

k. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz 

akta osobowe pracowników, 

l. wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, 

pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. 
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Obowiązki pracownika z zakresu bhp 

 

Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a mianowicie w myśl art. 211 k.p. 

przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest 

podstawowym obowiązkiem pracownika.  

 

W szczególności pracownik jest obowiązany: 

 

a. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w 

szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym 

egzaminom sprawdzającym; 

b. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i 

wskazówek przełożonych; 

c. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i 

ład w miejscu pracy; 

d. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich 

przeznaczeniem; 
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e. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym 

badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; 

f. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy 

wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec 

współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, 

o grożącym im niebezpieczeństwie; 

g. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Podstawowe obowiązki pracownika 

 

Podstawowe obowiązki pracownika zostały wymienione w Rozdziale II Kodeksu 

pracy, a mianowicie w art. 100 k.p., który stanowi, że : 

§ 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz 

stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one 

sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 

 

Ponadto: 

 

§ 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

a. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy; 

b. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku; 

c. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a 

także przepisów przeciwpożarowych; 

d. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w 

tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na 

szkodę; 

e. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 

f. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 
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ERGONOMIA 
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Definicja ergonomii  - Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego 

"Ergonomia jest to nauka stosowana, zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, 

maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz 

przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i 

społecznych człowieka". 
 

Definicja ergonomii -  Międzynarodowego Stowarzyszenia Ergonomicznego (IEA) 

"Ergonomia zajmuje się związkami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a jego zajęciem, 

sprzętem i otoczeniem (materialnym) w najszerszym znaczeniu, włączając w to pracę, 

wypoczynek, sytuację w domu i w podróży". 
 

Definicja ergonomii  -  Międzynarodowe Biuro Pracy (ILO) 

"...łączne zastosowanie niektórych nauk biologicznych i technicznych dla zapewnienia, w 

stosunkach pomiędzy człowiekiem a pracą, optymalizacji warunków wzajemnego 

dostosowania, w celu zwiększenia wydajności pracy i przyczynienia się do pomyślności 

pracownika„ 
 

Definicja ergonomii  - Komitet Ergonomii Polskiej  Akademii Nauk 

"...zadaniem ergonomii jest optymalne dostosowanie wytworów materialnych człowieka i 

warunków ich użytkowania do właściwości psychicznych i fizjologicznych człowieka, 

uwzględniając czynniki środowiska materialnego oraz środowiska społecznego. Celem 

ergonomii jest zapewnienie dobrostanu człowieka (zadowolenia, dobrego samopoczucia, 

satysfakcji, poczucia komfortu) w systemie człowiek-technika zarówno w działalności 

zawodowej, jak i pozazawodowej 
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Przedmiotem zainteresowań współczesnej ergonomii są wszelkie przejawy 

działalności ludzkiej wspomaganej środkami technicznymi.  

Ewolucja pojmowania ergonomii doprowadziła do włączenia w obszar jej badań 

kolejnych zagadnień, co spowodowało, że dziś możemy wyróżnić pewne 

specjalizujące się nurty (sfery) ergonomii.  

 

1. ergonomia warunków pracy 

2. ergonomia wyrobu. 

3. ergonomia mieszkania 

4. ergonomia czasu wolnego, rekreacji i sportu 

5. ergonomia dla ludzi starszych i niepełnosprawnych 

6. ergonomia prac biurowych (w tym stanowisk komputerowych) 

7. ergonomia świata dziecięcego 

8. ergonomia prac ekstremalnych (np. na dużych wysokościach, pod wodą, w 

kosmosie, w ratownictwie przemysłowym, górnictwie) 

9. ergonomia prac operatorskich, zautomatyzowanych i zrobotyzowanych 

10.ergonomia systemów złożonych. 
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Do zadań ergonomii warunków pracy należy badanie wpływu na człowieka oraz 

odpowiednie kształtowanie zewnętrznych warunków pracy. Tworzą je dwie grupy 

czynników: 

czynniki materialnego środowiska pracy: 

a) drgania mechaniczne 

b) hałasy: infradźwiękowe, słyszalne, ultradźwiękowe 

c) mikroklimat (temperatura, wilgotność i ruch powietrza oraz 

promieniowanie cieplne) 

d) emisja energii szkodliwej (promieniowanie elektromagnetyczne, 

przenikliwe) 

e) oświetlenie 

f) zanieczyszczenia powietrza (gazowe, cieczowe i pyłowe) 

g) kontakt z substancjami agresywnymi, chorobotwórczymi, 

nieprzyjemnymi itp. 

czynniki techniczno-organizacyjne, głównie: 

a) pozycja ciała przy pracy (uwarunkowana wymiarami urządzenia 

technicznego i sposobami pracy) 

b) rytm (powtarzalność) i tempo (szybkość ruchów) pracy 

c) przerwy w pracy 

d) metody pracy. 
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Ergonomia wyrobów zajmuje się przede wszystkim dostosowaniem 

obiektów technicznych do wymiarów i kształtów ciała człowieka 

 

a) funkcjonalnością obiektu technicznego (np. sprawnością, 

odpowiedniością formy i funkcji, niezawodnością, podatnością na 

regulacje i naprawy, łatwością likwidowania po zużyciu) 

b) bezpieczeństwem i komfortem użytkowania obiektu technicznego 

c) estetyką kształtów i barw obiektu technicznego. 

Rodzaje Ergonomii   

 

1. ergonomia koncepcyjna 

2. ergonomia korekcyjna 



24 

1. Ergonomia dla projektanta i konstruktora 

2. Ergonomia dla inżyniera kierującego procesem produkcyjnym 

3. Ergonomia dla inżyniera służby utrzymania ruchu 

4. Ergonomia dla inżyniera - organizatora pracy 

 

Proste techniki organizatorskie 

 

Rozszerzanie racy (job enlargement), czyli przydzielanie pracownikowi 

nowych, bardziej złożonych zadań, poszerzanie zakresu czynności 

wykonywanych na stanowisku pracy (dodanie operacji), umożliwienie 

wykonywania całego wyrobu lub znacznej jego części. 

Wzbogacanie pracy (job enrichment), czyli scalanie czynności o różnym 

stopniu trudności w ramach jednego zadania, zwiększanie stopnia swobody i 

podejmowania decyzji w zakresie wykonywanych przez pracownika 

czynności, umożliwienie mu samodzielnego planowania i organizowania 

pracy 

Wymienność pracy (job rotation), czyli zmiana rodzaju pracy i rodzaju 

czynności 

Wymienność stanowisk pracy (job switching), czyli zmiana miejsca pracy w 

ciągu dnia, tygodnia i dłuższych okresów. 
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PN-EN ISO 26800:2011 "Ergonomia - Podejście ogólne, zasady i pojęcia" 
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http://pracujkomfortowo.pl/ergonomia-stanowiska-z-komputerem/ 
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CZYNNIKI  

SZKODLIWE  

I ZAGROŻENIA 
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Niebezpieczny czynnik to czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do 

urazu lub innego istotnego natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia 

człowieka bądź śmierci.  

 

Szkodliwy czynnik oznacza czynnik, którego oddziaływanie może prowadzić do 

pogorszenia stanu zdrowia człowieka.  

 

Uciążliwy czynnik to czynnik niestanowiący zagrożenia dla życia lub zdrowia 

człowieka, lecz utrudniający pracę lub przyczyniający się w inny istotny sposób 

do obniżenia jego zdolności do wykonywania pracy lub innej działalności bądź 

wpływający na zmniejszenie wydajności. 

 

 

W zależności od poziomu oddziaływania lub innych warunków czynnik uciążliwy 

może stać się szkodliwym, a czynnik szkodliwy niebezpiecznym. 

 

Stopień zagrożenia zdrowia pracowników zależy od stężenia lub natężenia 

czynnika szkodliwego albo niebezpiecznego, czasu i częstości narażenia, 

rodzaju pracy, dróg wchłaniania lub oddziaływania, wieku pracownika oraz płci. 
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W zależności od charakteru działania niebezpieczne i szkodliwe czynniki 

występujące w procesie pracy, dzieli się na cztery główne grupy:  

 

1. Fizyczne 

2. Chemiczne  

3. Biologiczne 

4. Psychofizyczne. 
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Czynniki fizyczne – niebezpieczne i szkodliwe występujące w procesie pracy:  

 

a) oświetlenie (natężenie, luminancja, olśnienie, kontrast, tętnienie 

strumienia), 

b) temperatura powietrza,  

c) wilgotność powietrza,  

d) ruch powietrza, 

e) jonizacja powietrza, 

f) hałas (w tym ultradźwiękowy i infradźwiękowy),  

g) wibracje,  

h) pyły przemysłowe, aerozole stałe i ciekłe, 

i) promieniowanie jonizujące,  

j) promieniowanie laserowe, 

k) promieniowanie nadfioletowe,  

l) promieniowanie podczerwone, 

m) ciśnienie, 
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Czynniki fizyczne – niebezpieczne i szkodliwe występujące w procesie pracy:  

 

n) pole elektrostatyczne, 

o) pole elektromagnetyczne,  

p) elektryczność statyczna, 

q) napięcie w obwodzie elektrycznym, 

r) poruszające się maszyny i mechanizmy,  

s) ruchome elementy urządzeń technicznych, l 

t) przemieszczające się wyroby, półwyroby i materiały, l 

u) naruszenie konstrukcji, l 

v) obrywanie się mas i brył, tąpnięcia, 

w) powierzchnie, na których możliwy jest upadek,  

x) ostrza i ostre krawędzie, wystające elementy, chropowatość i szerokość 

wyrobów, urządzeń, 

y) temperatura powierzchni wyposażenia technicznego i materiałów, 

z)  położenie stanowiska pracy w stosunku do powierzchni ziemi lub 

podłogi pomieszczenia. 
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Chemiczne niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy 

dzielimy z uwagi na: 

 

1. Rodzaj działania na organizm:  

a) toksyczne,  

b) drażniące, 

c) uczulające,  

d) rakotwórcze,  

e) mutagenne,  

f) działające szkodliwie na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych 

osobników płci męskiej i żeńskiej.  

 

2. Sposób wchłaniania do organizmu przez:  

a) drogi oddechowe,  

b) skórę i błony śluzowe,  

c) przewód pokarmowy. 
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Szkodliwe czynniki biologiczne Mogą być przyczyną: zakażenia, alergii, zatrucia 

i obejmują:  

 

a) drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie, 

b) jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału 

genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie, 

c) pasożyty wewnętrzne człowieka, 

d) hodowle komórkowe. 

Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy są to czynniki uciążliwe, które 

mogą powodować obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej pracownika. 

Zalicza się do nich:  

 

1. obciążenie fizyczne:  

a) statyczne,  

b) dynamiczne,  

 

2. obciążenie psychiczne:  

a) obciążenie umysłu, 

b) niedociążenie i przeciążenie percepcyjne, 

c) obciążenie emocjonalne 
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Zagrożenia, podobnie jak czynniki wymienione w PN-80/Z-08052, można 

podzielić  na 4 następujące grupy: 

 

fizyczne obejmujące zagrożenia mechaniczne, elektryczne, pyłowe, 

termiczne, hałasem, drganiami mechanicznymi (wibracją), oświetleniem, 

promieniowaniem optycznym i laserowym, polami elektromagnetycznymi, 

 

chemiczne obejmujące zagrożenia substancjami i preparatami chemicznymi 

w tym rakotwórczymi, 

 

biologiczne obejmujące priony i wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty 

wewnętrzne, czynniki roślinne i czynniki zwierzęce inne niż pasożyty 

wewnętrzne, 

 

psychofizyczne obejmujące obciążenie fizyczne (statyczne, dynamiczne, 

monotypia) i obciążenie psychofizyczne oraz stres. 
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PRZYKŁAD: STANOWISKO PRACY- DEKARZ - BLACHARZ 

  

Ocena ryzyka musi być zawsze dostosowana do rzeczywistych zagrożeń 

występujących podczas wykonywania konkretnego pokrycia dachowego, 

związanych rodzajem pokrycia dachowego, nachyleniem dachu, organizacją 

pracy, organizacją stanowiska pracy (w tym sposobem wykonywania pracy, 

rodzajem stosowanych zabezpieczeń), itp. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy sprawdzać aktualność oceny 

ryzyka każdorazowo przy zmianie organizacji i sposobu wykonywania pracy, w 

tym zmian w stosowanych środkach ochronnych oraz przed przystąpieniem do 

wykonywania nowego zadania. 

 

Wybrana metoda oceny ryzyka zawodowego: 

 

Metoda oceny ryzyka wg Polskiej Normy PN-N 18002 

Szacowanie ciężkości następstw i prawdopodobieństwa wystąpienia możliwych 

następstw zagrożeń odbywa się w skali trójstopniowej dla każdego 

zidentyfikowanego zagrożenia. 
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Identyfikacja zagrożeń - informacja o zagrożeniach:  

Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psychofizyczne 
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Ocena i wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego 

M - małe  

S - średnie  

D - duże 
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Dziękuję za uwagę 

mgr inż. Robert Czak 

tel: 0048 603687444 

mail: robert.czak@op.pl 


