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Technik BHP Klasa I sem II 
 

 

Przedmiot: Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób 

zawodowych. 

 

 
WYPADKOZNAWSTWO - wielodyscyplinarna wiedza teoretyczna i praktyczna                             z 

dziedziny systemowego badania okoliczności i przyczyn powstawania zagrożeń urazowych i 

wypadków oraz zapobiegania wypadkom, korzystająca z osiągnięć różnych dyscyplin 

Techniki technologia, konstrukcja, materiałoznawstwo itp.), organizacji pracy w skali mikro                            

i makro; biologicznych nauk o człowieku w warunkach pracy i w warunkach bytowych 

(ergonomia, fizjologia i higiena pracy, psychologia i socjologia pracy, pedagogika pracy). 

 

 Chcąc utrwalić w Państwa pamięci definicje wypadku przy pracy, która jest kluczowa przy ocenie 

zdarzenia jako wypadku przy pracy jeszcze raz ją zamieszczam. Dodatkowo znajdziecie Państwo 

wiele innych pojęć które występują w procesie pracy, w fazie inkubacyjnej wypadku, wypadku oraz 

postępowaniu powypadkowym. 

 

Wypadek przy pracy - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub 

śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub 

poleceń przełożonych, 

2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, 

nawet bez polecenia, 

3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą 

pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. 

 

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie 

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, traktuje się 

wypadek, któremu pracownik uległ: 

1. w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w pkt. 1, chyba że 

wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z 

wykonywaniem powierzonych mu zadań, 

2. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, 

3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. 

 

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną 

powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego 

tytułu podczas: 

1. uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą stypendium 

sportowe, 



2. wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary 

pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, 

3. pełnienia mandatu posła lub senatora pobierającego uposażenie, 

4. odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez osobę 

pobierającą stypendium w okresie odbywania tego szkolenia, stażu lub przygotowania 

zawodowego w miejscu pracy na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd 

pracy, 

5. wykonywania przez członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych 

oraz przez inną osobę traktowaną na równi z członkiem spółdzielni w rozumieniu przepisów 

o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy na rzecz tych spółdzielni, 

6. wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia, 

7. współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 

umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy 

dotyczące zlecenia, 

8. wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej 

w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, 

9. wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy prowadzeniu 

działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, 

10. wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności związanych z 

powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi, 

11. odbywania służby zastępczej, 

12. nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez słuchaczy pobierających 

stypendium, 

13. wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym 

osoba pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na 

rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, 

14. pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych. 

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w 

okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. 

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie 

uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne 

uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także 

choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa 

niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. 

Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia 

uległy co najmniej dwie osoby. 

Uraz to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika 

zewnętrznego. Do celów badania wypadków przy pracy klasyfikuje urazy według ich rodzaju i 

umiejscowienia.  

 

Liczba dni niezdolności do pracy - informacja o liczbie dni niezdolności do pracy powodowanej 

wypadkiem obejmuje łączną kalendarzową liczbę dni niezdolności do  pracy spowodowaną 

wypadkiem przy pracy, ustaloną na podstawie zaświadczeń lekarskich. 

 



Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem to suma wartości uszkodzonych 

maszyn, urządzeń, narzędzi, surowców, wyrobów gotowych, budynków oraz ich wyposażenia itp. 

 

Miejsce powstania wypadku to miejsce, w którym przebywał poszkodowany w chwili wypadku 

(może to być zarówno pomieszczenie pracy, jak i inne miejsce). Klasyfikację miejsc wypadku 

przyjętą w badaniu przedstawiono w załączniku 3 (tablica 3). 

 

Rodzaj miejsca wypadku określa miejsce zdarzenia ze względu na lokalizację stanowiska pracy w 

zakładzie pracy lub poza nim. Rodzaj miejsca wypadku można określić jako: 

1. nieokreślone miejsce wypadku, 

2. miejsce w jednostce lokalnej zakładu pracy, 

3. miejsce poza jednostką lokalną zakładu pracy, 

4. inne miejsce wypadku. 

 

Jednostka lokalna zakładu pracy jest to zorganizowana całość (zakład, oddział, filia, itp.) położona 

w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego jest prowadzona 

działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą, przy czym zakłady samodzielnie bilansujące 

zlokalizowane pod jednym adresem są odrębnymi jednostkami lokalnymi, a także organizacyjne 

części podmiotów objęte odrębną rejestracją prawną są odrębnymi jednostkami lokalnymi. 

 

Proces pracy to podstawowy rodzaj pracy wykonywanej przez poszkodowanego w czasie, kiedy 

wypadek miał  miejsce.  

 

Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku to czynność wykonywana 

przez poszkodowanego w sposób zamierzony, bezpośrednio przed wypadkiem. 

 

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego to wydarzenie niezgodne z właściwym 

przebiegiem procesu pracy, które wywołało wypadek. Jeżeli wypadek nastąpił w wyniku szeregu 

następujących po sobie wydarzeń, to powinno zostać zarejestrowane ostatnie z tych wydarzeń. 

 

Wydarzenie powodujące uraz opisuje, w jaki sposób poszkodowany doznał urazu (fizycznego 

lub psychicznego) spowodowanego przez czynnik materialny. 

 

Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili 

wypadku to maszyna, narzędzie lub inny obiekt używany przez poszkodowanego w chwili, gdy 

uległ on wypadkowi. 

 

Czynnik materialny związany z odchyleniem to maszyna, narzędzie, inny obiekt lub czynnik 

środowiska, który ma bezpośredni związek z wydarzeniem będącym odchyleniem od stanu 



normalnego. Jeśli z odchyleniem jest związanych kilka czynników materialnych, to wówczas musi 

być wskazany ostatni z tych czynników materialnych. 

 

Czynnik materialny będący źródłem urazu to maszyna, narzędzie, inny obiekt lub czynnik 

środowiska, z którym kontakt stał się przyczyną urazu (fizycznego lub psychicznego). 

 

Przyczyny wypadku są to wszelkie braki i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio 

przyczyniły się do powstania wypadku, związane z czynnikami materialnymi (technicznymi), z 

ogólną organizacją pracy w zakładzie lub organizacją stanowiska pracy oraz związane z 

pracownikiem. 

 

Wypadki zgłoszone w danym okresie - rejestracji statystycznej podlegają wszystkie wypadki przy 

pracy, jak również wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy niezależnie od daty 

zaistnienia wypadku. Bieżące kwartalne oraz roczne informacje o wypadkach (zarówno po 

częściowej, jak i po ostatecznej weryfikacji skutków), opracowywane są w wersji: „Wypadki 

zgłoszone w danym okresie”. 

 

Wypadki zaistniałe w danym okresie - informacje o wypadkach zaistniałych w danym okresie 

sprawozdawczym opracowywane są za okres roku, według daty wydarzenia, niezależnie od tego czy 

wypadki te zgłoszone zostały w tym samym roku, w którym wypadek zaistniał. Podstawą do 

tworzenia zbioru według tej wersji jest wyłącznie informacja zawarta w pozycji „Data wypadku” w 

części I statystycznej karty wypadku. 

Zadanie 

Jakim wypadkiem będzie wypadek który miał miejsce w czasie podróży 

służbowej? 

======================================================================

====================================================================== 

Przedmiot: Ocena ryzyka zawodowego. 

 

Przystępując do oceny ryzyka zawodowego należy odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań. 

Co należy mieć na uwadze podczas identyfikacji zagrożeń? 

W celu ułatwienia identyfikacji ryzyka zagrożenia można podzielić na: 

4. zagrożenia ogólne, które występują na całym terenie zakładu pracy i dotyczą wszystkich 

pracowników (tj. pożar, porażenie prądem elektrycznym, poślizgnięcie się); 

5. zagrożenia specyficzne dla danego stanowiska, niewystępujące na innych lub dla których 

prawdopodobieństwo wystąpienia i ciężkość skutków jest inna na różnych stanowiskach 

pracy. 



Podczas identyfikacji zagrożeń uwzględniamy grupy czynników wymienione poniżej. 

Polska norma PN-N-18004:2001 dzieli czynniki środowiska pracy na czynniki: 

4. niebezpieczne, 

5. szkodliwe, 

6. uciążliwe. 

Pomimo zastąpienia wyżej wskazanej normy przez PN-ISO 45001:2018-06 można się na niej 

opierać, ponieważ nowa norma nie definiuje czynników. 

Czynniki fizyczne, w tym: 

15. zagrożenia mechaniczne (np. ostre elementy, szorstka powierzchnia); 

16. hałas; 

17. drgania mechaniczne; 

18. mikroklimat (np. temperatura, wilgotność); 

19. promieniowanie; 

20. pyły, uwzględniając przy tym wielkość frakcji; 

Czynniki biologiczne (drobnoustroje komórkowe, pasożyty wewnętrzne, jednostki bezkomórkowe 

zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, zmodyfikowane genetycznie 

hodowle komórkowe będące przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia), zwracając uwagę na: 

5. klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych, 

6. rodzaj i stopień narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, 

7. potencjalne skutki, 

8. wskazówki właściwych organów nadzoru, 

Czynniki chemiczne (np. substancje o właściwościach palnych, wybuchowych, o działaniu 

mutagennym), zwracając uwagę na: 

 niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego, 

 rodzaj i poziom narażenia, 

 wartości NDS ustalone w odpowiednich normach, 

 efekty działań zapobiegawczych, 

 wyniki oceny stanu zdrowia pracownika, 

 warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, 

Czynniki psychofizyczne, w tym: 

 obciążenie fizyczne: 

o obciążenie statyczne, 

o obciążenie dynamiczne, 

 obciążenie psychiczne. 

Podczas oceny ryzyka związanego z obciążeniem fizycznym można wykorzystać metody oceny 

ergonomicznej takie jak: 

 metoda OWAS (metoda analizy obciążenia statycznego), 

 metoda OCRA, 



 metoda RULA, 

 metoda REBA, 

 metoda Lehmanna (ocena wydatku energetycznego), 

 metoda pomiaru ilościowego miernikiem MWE-1. 

Co powinna zawierać karta oceny ryzyka zawodowego? 

Karta oceny ryzyka zawodowego powinna zawierać następujące informacje: 

 opis stanowiska pracy, gdzie powinny zostać wyszczególnione: 

o stosowane materiały, narzędzia i maszyny; 

o zadania wykonywane na danym stanowisku; 

o występujące w środowisku pracy czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe; 

o stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej; 

o osoby pracujące na danym stanowisku; 

 wyniki oceny ryzyka dla każdego zidentyfikowanego zagrożenia w środowisku pracy; 

 niezbędne środki profilaktyczne; 

 data oraz osób dokonujących oceny ryzyka zawodowego. 

Wynika to bezpośrednio z zapisu § 39a ust 3.  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

znowelizowanego o ten zapis w 2007 roku. 

Co jeszcze? 

Zakres informacji jakie zawiera karta może zostać znacząco rozszerzony. Przykładowo karta jest 

rozbudowana w wielu przypadkach o informacje związane z wdrożonym u danego pracodawcy 

systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy, lub np. rozbudowywana aby spełnić wymogi 

korporacyjne. 

Czy należy dokonać oceny ryzyka zawodowego dla podwykonawców? 

Pracodawca nie jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla pracowników 

zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę oraz w przypadku osób prowadzących w 

zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność 

gospodarczą. Jest jednak zobowiązany chronić zdrowie i życie takich pracowników przez 

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.W sytuacji gdy na terenie pracodawcy 

pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, jest on zobowiązany 

dostarczyć tym pracodawcom oraz ich pracownikom informację na temat: 

“1. zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach 

pracy i przy wykonywanych pracach, w tym także o zasadach postępowania w przypadku awarii i 

innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, 

2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczania 

zagrożeń, o których mowa w pkt 1, …” 

Co równoznaczne jest z zapoznaniem pracowników innych pracodawców pracujących na terenie 

zakładu z zidentyfikowanymi w procesie oceny ryzyka zawodowego zagrożeniami oraz z wszelkimi 

podjętymi środkami ochronnymi. Wobec tego zasadne wydaje się przekazanie innemu pracodawcy 

oraz jego pracownikom wyników oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, gdzie pracować 

będzie jego pracownik. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070490330
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20070490330


Czym jest analiza ryzyka zawodowego w ujęciu procesowym? 

Analiza ryzyka zawodowego jest elementem oceny ryzyka zawodowego, składającym się z trzech 

kroków: 

1. Analiza zaczyna się od zebrania informacji niezbędnych do dokonania oceny ryzyka 

zawodowego przy pomocy: 

 dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, tj.: 

o dokumentacji techniczno-ruchowej; 

o rejestru wypadków; 

o rejestru zdarzeń potencjalnie wypadkowych; 

o wyników przeprowadzonych badań i pomiarów czynników szkodliwych; 

o instrukcji stanowiskowych; 

o karty charakterystyk substancji chemicznych występujących w środowisku pracy; 

o wymagań prawnych oraz wymagań norm, jeżeli odnoszą się one do 

przedsiębiorstwa; 

 przeprowadzonych wywiadów z pracownikami na temat: 

o budowy stanowiska pracy oraz wykonywanych przez pracownika zadań; 

o stosowanych urządzeń i narzędzi; 

o pracowników (kobiety w ciąży, młodociani, niepełnosprawni); 

o zidentyfikowanych zagrożeń, ich źródeł, skutków oraz stosowanych środków 

ochronnych; 

o dolegliwości zdrowotnych; 

 obserwacji pracowników podczas wykonywania obowiązków, gdyż pracownik podczas 

wywiadu może nie wspomnieć o pewnych istotnych podczas oceny ryzyka aspektach, które 

dla niego wydają się bez znaczenia; można wykorzystać: 

o obserwację jawną, gdy pracownik ma świadomość, że jest obserwowany podczas 

pracy, dlatego też można się spodziewać, że swoje obowiązki będzie wykonywał w 

sposób bezpieczny; 

o obserwację ukrytą, gdy pracownik nieświadomy, że jest obiektem obserwacji, 

wykonuje swoje obowiązki w sposób nie zawsze bezpieczny, co pozwala na 

dokładniejsze określenie zagrożeń. 

2. Identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku pracy oraz osób na nie narażonych. 

3. Analiza kończy się na oszacowaniu ryzyka zawodowego dla konkretnych zagrożeń (w zależności 

od zastosowanej metody szacowania ryzyka zawodowego, określeniu prawdopodobieństwa 

wystąpienia negatywnych skutków, wielkości tych skutków czy czasu ekspozycji pracownika na 

dane zagrożenie). 

Dlaczego dokonujemy oceny ryzyka zawodowego? 

Cele oceny ryzyka zawodowego: 

 identyfikacja zagrożeń występujących w środowisku pracy; 

 uświadomienie pracownikom zagrożeń występujących na ich stanowiskach pracy; 

 określenie środków ochrony, jakie powinny być zastosowane w celu zabezpieczenia 

pracowników przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy; 

 uświadomienie pracownikom celowości stosowania środków ochronnych; 

 ciągła poprawa warunków pracy w sposób zwiększający bezpieczeństwo. 



Ocena ryzyka w świetle badań i analiz 

Jak wygląda ocena ryzyka zawodowego w rzeczywistości 

Na podstawie badań analizy i oceny dostosowania przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w 

przepisach i potrzebach rynku, przeprowadzonych przez CEDEGO, można określić, jak wiele 

polskich przedsiębiorstw wywiązuje się z obowiązku oceny ryzyka zawodowego. W badaniu 

wzięło udział 2000 przedsiębiorstw z województwa łódzkiego oraz 2000 przedsiębiorstw z 

województwa dolnośląskiego. W badaniu uczestniczyły zarówno małe i średnie, jak i duże 

przedsiębiorstwa z obu województw. Wyniki odpowiedzi na pytanie „Czy sporządzono ocenę 

ryzyka zawodowego?” przedstawiono na wykresach zamieszczonych poniżej. 

  

Wykres 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o sporządzenie oceny ryzyka 

zawodowego w łódzkich przedsiębiorstwach 
Źródło: opracowano na podstawie: Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K., Niziołek K., Sikora A., „Analiza i ocena dopasowania łódzkich 

przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku”. 
 

Z przeprowadzonych badań wynika, że 29% przebadanych łódzkich przedsiębiorstw uważa, 

że obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego ich nie dotyczy, co świadczy o 

nieznajomości prawa pracy. Gdy dodamy do tego odpowiedź przeczącą na pytanie o 

sporządzenie oceny ryzyka zawodowego, zauważymy, że 43% przebadanych łódzkich 

przedsiębiorstw nie przeprowadza oceny ryzyka zawodowego. Pełne wyniki i raport z badań 

są dostępne na stronie organizatora tego przedsięwzięcia. 

Jak często powinna być przeprowadzana ocena ryzyka zawodowego? 

Polskie prawo pracy nie definiuje częstotliwości, z jaką powinna być dokonywana ocena ryzyka 

zawodowego. Jednak Polska Norma 18001:2004 zaleca aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego 

okresowo, przy czym jej częstotliwość określa pracodawca, uwzględniając poziom ryzyka 

występującego na stanowisku pracy, a także w przypadkach: 

 zmian technologicznych w procesie pracy; 

 zmian w prawie, jeśli wnoszą one zmiany do oceny ryzyka zawodowego dla danego 

stanowiska; 

 zmian w stosowanych środkach ochrony. 

Częstotliwość oceny inne argumenty 

Zgodnie z Polską Normą 18002:2011 do dobrych praktyk należy aktualizacja oceny ryzyka 

zawodowego po każdej sytuacji wypadku na danym stanowisku, w celu weryfikacji, czy zagrożenie 



będące przyczyną wypadku zostało zidentyfikowane, czy zastosowane środki ochrony są 

wystarczające oraz czy określone prawdopodobieństwo nie zostało zaniżone. 

Zadanie do wykonania: 

Odpowiedz na pytanie jak często powinna być przeprowadzana ocena ryzyka 

zawodowego? 

 

=======================================================================

======================================================================= 

Technik BHP Klasa II sem III 
 

Przedmiot: Ocena ryzyka zawodowego. 

Dla przypomnienia i utrwalenia prezentuje Państwu metodę oceny ryzyka JSA, która jest 

niezbędna do wykonania zadania 1 tj. oceny ryzyka zawodowego. 

Metoda JSA (Job Safety Analysis) 

W analizie bezpieczeństwa pracy (z ang. job safety analysis) ryzyko jest zależne od klasy 

konsekwencji oraz prawdopodobieństwa, które zostało uszczegółowione jako suma częstotliwości 

(ekspozycji), prawdopodobieństwa zdarzenia oraz możliwości uniknięcia szkody. 

Prawdopodobieństwo (P) obliczamy ze wzoru: 

P = F + O + A 

gdzie: 

F – częstotliwość występowania zdarzenia, dla której wartości przedstawione są w tabeli poniżej: 

wartość charakterystyka 

1 <1 raz w roku 

2 1 w roku 

3 1 raz w miesiącu 

4 1 raz w tygodniu 

5 Codziennie 

O – prawdopodobieństwo zdarzenia, dla którego wartości przedstawione są w tabeli poniżej: 

wartość charakterystyka 

1 Nieistotne 



2 Mało prawdopodobne 

3 Wyobrażalne 

4 Prawdopodobne 

5 Zwykłe 

A – możliwość uniknięcia szkody, dla której wartrości przedstawione są poniżej: 

wartość charakterystyka 

1 Oczywiste 

2 Prawdopodobne 

3 Możliwe 

4 Niezbyt możliwe 

5 Niemożliwe 

Następnie należy oszacować, jakie mogą być potencjalne konsekwencje zdarzenia wypadkowego 

(C), przy użyciu poniższej tabeli. 

klasa opis charakterystyka 

C 1 Nieznaczne Nie powoduje niezdolności do pracy 

C 2 Marginalne Krótka niezdolność do pracy 

C 3 Poważne Dłuższa niezdolność do pracy 

C 4 Bardzo poważne Śmierć 

Po określeniu wartości poszczególnych parametrów oraz obliczeniu wartości prawdopodobieństwa 

korzystając z poniższej tabeli, określamy wartość ryzyka dla danego zagrożenia. 

klasa 

konsekwencji 

prawdopodobieństwo konsekwencji 

P = 3 – 

4 

P = 5 – 

7 

P = 8 – 

10 

P = 11 – 

13 

P = 14 – 

15 

C 1 1 2 3 4 5 

C 2 2 3 4 5 6 

C 3 3 4 5 6 7 

C 4 4 5 6 7 8 



gdzie 

 1-2 – ryzyko pomijalne 

 3-5 – ryzyko akceptowalne 

 6-8 – ryzyko nieakceptowane 

 

 Zadanie 1 

Wykonaj analizę i ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku mechanik samochodowy  

metodą JSA którą zaprezentowałem powyżej, wykorzystując poniższe dane lub wg  

własnego scenariusza opisu stanowiska. 

 

Mechanik samochodowy 

Mechanik samochodowy wykonuję bardzo ważną pracę, bezsprzecznie odpowiadając za 

zapewnienie bezpieczeństwa po pierwsze użytkownikowi pojazdu, po drugie innym użytkownikom 

dróg. Praca mechanika samochodowego wiąże się w szczególności z: 

 troską o prawidłowość i odpowiedni poziom techniczny eksploatowanych samochodów 

używanych w transporcie drogowym; 

 wykonywaniem prac demontażowych, montażowych regulacyjnych w pojazdach oraz w 

poszczególnych zespołach i układach. 

Mechanik samochodowy – wymagania w stosunku do pracownika 

 uprawnienia zależnie od wymagań pracodawcy, 

 kwalifikacje (ukończenie co najmniej szkoły zawodowej  o kierunku budowy i eksploatacji 

pojazdów samochodowych). 

Badania 

 wstępne badania lekarskie, 

 okresowe badania lekarskie. 

Szkolenia bhp i inne 

 instruktaż ogólny bhp, 

 inne uznane przez pracodawcę za niezbędne, 

 instruktaż stanowiskowy, 

 okresowe szkolenie bhp nie rzadziej niż co 3 lata. 

Mechanik samochodowy – środowisko pracy 

Mechanik samochodowy wykonuje swoją pracę w halach warsztatowych, garażach, warsztatach 

usługowo-naprawczych oraz na otwartej przestrzeni. 

Identyfikacja zagrożeń 

Czynniki fizyczne: 

 upadek na tym samym poziomie, 

 potrącenie przez ruchome obiekty, 



 upadek na niższy poziom, 

 uderzenie przez spadające przedmioty, 

 przygniecenie, 

 ostre elementy, 

 poślizgnięcie się, 

 potknięcie się, 

 gorące powierzchnie, 

 pyły, 

 hałas, 

 drgania mechaniczne, 

 energia elektryczna, 

 pożar, 

 wybuch. 

Czynniki chemiczne: 

 żrące, 

 toksyczne, 

 drażniące. 

Czynniki psychofizyczne: 

 obciążenie statyczne, 

 stres, 

 obciążenie dynamiczne. 

Środki ochronne 

 techniczne (wentylacja miejscowa na stanowiskach, gdzie prowadzone są prace przy 

włączonym silniku), 

 organizacyjne. 

 

Zadanie 2. Wykorzystując wyżej wymienione czynniki dokonaj podziału na czynniki 

niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe wg przykładu: 

energia elektryczna – czynnik niebezpieczny 

 

 

Szanowni moi słuchacze w razie pytań, niejasności lub wątpliwości proszę pisać na 

amper8@o2.pl lub dzwonić 604260844. 

                                                                                              Marek Grzmil 
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