Zadanie egzaminacyjne
Firma budowlana zatrudnia pracownika na stanowisku posadzkarza.
Wykonaj analizĊ i ocenĊ tego stanowiska pracy pod wzglĊdem speániania wymagaĔ
bezpieczeĔstwa pracy oraz ergonomii, a takĪe ocenĊ ryzyka zawodowego. Zaproponuj
dziaáania prowadzące do zmniejszenia poziomu ryzyka zawodowego na tym
stanowisku.
Opracowanie powinno zawieraü:
1. Tytuá wynikający z treĞci zadania.
2. ZaáoĪenia, czyli dane niezbĊdne do wykonania zadania wynikające z treĞci zadania
i zaáączonej dokumentacji, dotyczące pomieszczenia pracy oraz stanowiska pracy.
3. Wykaz wymagaĔ okreĞlonych w przepisach bezpieczeĔstwa i higieny pracy oraz
ergonomii dotyczących pomieszczenia i stanowiska pracy posadzkarza wraz
z oceną speániania tych wymagaĔ.
4. Wykaz zagroĪeĔ niebezpiecznych oraz szkodliwych i uciąĪliwych z podziaáem na
fizyczne, chemiczne, psychofizyczne i biologiczne wystĊpujących na stanowisku
pracy posadzkarza wraz z podaniem Ĩródeá zagroĪeĔ i ich skutków.
5. OcenĊ ryzyka zawodowego na stanowisku pracy posadzkarza wg PN - N 18002:
2000 metodą trójstopniową z wyznaczeniem dopuszczalnoĞci ryzyka zawodowego
dla kaĪdego zidentyfikowanego zagroĪenia.
6. àączną ocenĊ ryzyka zawodowego na stanowisku pracy posadzkarza
z okreĞleniem jego dopuszczalnoĞci i uzasadnieniem przyjĊtego ryzyka.
7. Wykaz dziaáaĔ poprawiających bezpieczeĔstwo i higienĊ na stanowisku pracy oraz
ograniczających lub eliminujących ryzyko zawodowe.
Do wykonania zadania wykorzystaj:
Zaáącznik 1. Opis pomieszczenia, wyposaĪenia i stanowiska pracy posadzkarza
Zaáącznik 2. Wyniki pomiarów dokonanych na stanowisku pracy
Zaáącznik 3. Wyciąg z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U.
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z póĨn. zm.)
Zaáącznik 4. Wyciąg z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z 26 wrzeĞnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeĔstwa i higieny
pracy (t.j.: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z póĨn. zm.)
Zaáącznik 5. Wyciąg z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaü budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z póĨn. zm.)
Zaáącznik 6. Wyciąg z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej
z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy przy rĊcznych
pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z póĨn. zm.)
Zaáącznik 7. Wyciąg z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej
z 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyĪszych dopuszczalnych stĊĪeĔ i natĊĪeĔ
czynników szkodliwych dla zdrowia w Ğrodowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833
z póĨn. zm.)
Zaáącznik 8. Wyciąg z PN-EN 12464-1:2004 OĞwietlenie miejsc pracy. CzĊĞü 1:
Miejsca pracy we wnĊtrzach
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Zaáącznik 9. Wyciąg z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeĔstwa i higieny pracy (Dz. U. nr
180, poz. 1860 z póĨn. zm.)
Zaáącznik 10. Wyciąg z PN-N 18002: 2000 Systemy zarządzania bezpieczeĔstwem
i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
Zaáącznik 11. Wzór tabeli do sporządzenia KARTY ANALIZY RYZYKA
ZAWODOWEGO wedáug PN - N – 18002 w skali trójstopniowej na stanowisku
pracy posadzkarza
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Zaáącznik 1.
Opis pomieszczenia, wyposaĪenia i stanowiska pracy posadzkarza
Posadzkarz pracuje w budynkach nowo budowanych, modernizowanych,
przebudowywanych
lub
remontowanych,
w
wiĊkszoĞci
w
zamkniĊtych
pomieszczeniach o wolnej powierzchni podáogi nie mniejszej niĪ 2,0 m2 i wolnej
objĊtoĞci pomieszczenia nie mniejszej niĪ 13 m3 oraz wysokoĞci od 2,2 m do 3,3 m.
Prace polegają na:
• ukáadaniu páytek ceramicznych na Ğcianach i posadzkach w obiektach nowo

wybudowanych,
• demontowaniu poprzednich okáadzin ceramicznych, drewnianych i z tworzyw

sztucznych oraz ukáadaniu páytek ceramicznych na Ğcianach i posadzkach
w pomieszczeniach remontowanych lub modernizowanych,
• ukáadaniu páytek ceramicznych na elewacjach budynków.

Pomieszczenia, w których prowadzona jest praca, nie są ogrzewane lub
ogrzewane przenoĞnymi nagrzewnicami powietrza. W czasie ciĊcia i szlifowania páytek
ceramicznych, demontowaniu starych okáadzin oraz podczas uĪywania substancji
chemicznych pomieszczenia są wentylowane poprzez otwarte okna.
OĞwietlenie naturalne zapewnione jest przez otwory okienne, których stosunek
powierzchni do powierzchni podáogi jest nie mniejszy niĪ 1:8 i uzupeániane
oĞwietleniem sztucznym o natĊĪeniu minimum 300 lx.
Posadzkarz w toku pracy stosuje Ğrodki chemiczne w postaci Ğrodków
uszczelniających (folia w páynie), preparaty gruntujące, zaprawy klejowe i do fugowania,
Ğrodki do czyszczenia páytek ceramicznych z zaprawy klejowej, itp.
Praca posadzkarza wykonywana jest w pozycji stojącej prostej lub stojącej
pochylonej, czĊsto takĪe w pozycji klĊczącej.
Posadzkarz wykorzystuje w pracy nastĊpujące narzĊdzia: przecinarki
mechaniczne do ciĊcia prostego i ukoĞnego glazury, gresu, terakoty, itp., mieszarki do
zaprawy, wiertarki elektryczne udarowe, szlifierki kątowe wyposaĪone w tarcze do
kamienia bądĨ tarcze widia, przecinarki rĊczne do páytek ceramicznych, proste
narzĊdzia rĊczne - pace, kielnie, szpachelki, skrobaki, szczotki do czyszczenia, máotki,
poziomice, piony murarskie, obcĊgi, szczypce, itp.
Posadzkarz ma do dyspozycji: odzieĪ i obuwie robocze, heám ochronny
(w przypadku wykonywania pracy z rusztowaĔ), ochrony zabezpieczające przed
upadkiem z wysokoĞci, rĊkawice ochronne, obuwie z wkáadkami stalowymi chroniącymi
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palce stóp, nakolanniki, okulary ochronne szczelne, wkáadki przeciwhaáasowe, nauszniki,
maski przeciwpyáowe, dermatologiczne Ğrodki ochrony skóry (kremy, pasty, maĞci).
Masa przenoszonych rĊcznie materiaáów nie przekracza 25 kg
Pracuje w systemie jednozmianowym od 700 do 1500, z przerwą na posiáek
wynoszącą 20 minut. UkoĔczyá szkoáĊ zawodową w zawodzie murarz. Szkolenie
okresowe z zakresu bezpieczeĔstwa i higieny pracy ukoĔczyá przed czterema laty.
Posiada aktualne profilaktyczne badania lekarskie. Ponadto pracodawca poinformowaá
go o istniejących zagroĪeniach, w szczególnoĞci o zagroĪeniach, przed którymi chroniü
go bĊdą Ğrodki ochrony indywidualnej oraz przekazaá informacjĊ o tych Ğrodkach i
zasadach ich stosowania jak równieĪ o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy.

Zaáącznik 2.
Wyniki pomiarów na stanowisku pracy
Temperatura w pomieszczeniach
pracy zaleĪnie od pory roku w granicach 14° – 24 °C
i miejsca wykonywania pracy
a) podczas pracy elektronarzĊdziami - LAmax = 85 dB
Poziom natĊĪenia dĨwiĊku
b) w odniesieniu do 8 godz. ekspozycji - LEX,8h = 55 dB.
StĊĪenie pyáów zawierających
a) pyá caákowity 1,8 mg/m3
wolną (krystaliczną) krzemionkĊ
b) pyá respirabilny 0,2 mg/m3
powyĪej 50%.

Zaáącznik 3.
Wyciąg z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j.: Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z póĨn. zmianami)
Art. 129. § 1. Czas pracy nie moĪe przekraczaü 8 godzin na dobĊ i przeciĊtnie 40 godzin
w przeciĊtnie piĊciodniowym tygodniu pracy w przyjĊtym okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 4 miesiĊcy (…).
Art. 134. JeĪeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi, co najmniej 6 godzin,
pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej, co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu
pracy.
Art. 226. Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje
niezbĊdne Ğrodki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąĪe siĊ z wykonywaną pracą, oraz
o zasadach ochrony przed zagroĪeniami.
Art. 229. § 4. Pracodawca nie moĪe dopuĞciü do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia
lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazaĔ do pracy na okreĞlonym stanowisku.
Art. 2376. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyü pracownikowi nieodpáatnie Ğrodki
ochrony indywidualnej zabezpieczające przed dziaáaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia czynników wystĊpujących w Ğrodowisku pracy oraz informowaü go o sposobach posáugiwania siĊ tymi Ğrodkami.
Art. 2377. § 1. Pracodawca jest obowiązany dostarczyü pracownikowi nieodpáatnie odzieĪ
i obuwie robocze, speániające wymagania okreĞlone w Polskich Normach:
1) jeĪeli odzieĪ wáasna pracownika moĪe ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
2) ze wzglĊdu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeĔstwa i higieny pracy.
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Zaáącznik 4.
Wyciąg z rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z 26 wrzeĞnia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy
(t.j.: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z póĨn. zmianami)
§ 19. 1. Powierzchnia i wysokoĞü pomieszczeĔ pracy powinny zapewniaü speánienie wymagaĔ
bezpieczeĔstwa i higieny pracy, z uwzglĊdnieniem rodzaju wykonywanej pracy, stosowanych
technologii oraz czasu przebywania pracowników w tych pomieszczeniach.
2. Na kaĪdego z pracowników jednoczeĞnie zatrudnionych w pomieszczeniach staáej pracy
powinno przypadaü, co najmniej 13 m3 wolnej objĊtoĞci pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2
wolnej powierzchni podáogi (nie zajĊtej przez urządzenia techniczne, sprzĊt itp.).
§ 20. 1. WysokoĞü pomieszczenia staáej pracy nie moĪe byü mniejsza niĪ:
1) 3 m w Ğwietle - jeĪeli w pomieszczeniu nie wystĊpują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
2) 3,3 m w Ğwietle - jeĪeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące wystĊpowanie
czynników szkodliwych dla zdrowia.
3. WysokoĞü okreĞlona w ust. 1 pkt 1 moĪe byü zmniejszona do:
1) 2,5 m w Ğwietle:
a) jeĪeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie wiĊcej niĪ 4 pracowników, a na kaĪdego
z nich przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objĊtoĞci pomieszczenia
2) 2,2 m w Ğwietle - w dyĪurce, portierni, kantorze, kiosku ulicznym, dworcowym i innym oraz
w pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej do wiĊkszego pomieszczenia.
4. WysokoĞü pomieszczenia czasowej pracy nie moĪe byü mniejsza niĪ:
1) 2,2 m w Ğwietle - jeĪeli w pomieszczeniu nie wystĊpują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
2) 2,5 m we Ğwietle - jeĪeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące
wystĊpowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
§ 26. 1. OĞwietlenie dzienne na poszczególnych stanowiskach pracy powinno byü
dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokáadnoĞci oraz powinno speániaü
wymagania okreĞlone w Polskiej Normie.
2. NiezaleĪnie od oĞwietlenia dziennego w pomieszczeniach pracy naleĪy zapewniü
oĞwietlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
§ 30. W pomieszczeniach pracy naleĪy zapewniü temperaturĊ odpowiednią do rodzaju
wykonywanej pracy (metod pracy i wysiáku fizycznego niezbĊdnego do jej wykonania) nie
niĪszą niĪ 14°C (287K), chyba, Īe wzglĊdy technologiczne na to nie pozwalają.
W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna,
i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie moĪe byü niĪsza niĪ 18°C (291K).
§ 39a. 1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe wystĊpujące przy wykonywanych pracach,
w szczególnoĞci przy doborze wyposaĪenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji
i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie
organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzglĊdnia siĊ wszystkie czynniki
Ğrodowiska pracy wystĊpujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.
§ 39c. Pracodawca informuje pracowników o istniejących zagroĪeniach, w szczególnoĞci
o zagroĪeniach, przed którymi chroniü ich bĊdą Ğrodki ochrony indywidualnej oraz przekazuje
informacje o tych Ğrodkach i zasadach ich stosowania.
§ 41. 1. Pracodawca jest obowiązany udostĊpniü pracownikom, do staáego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeĔstwa i higieny pracy dotyczące:
1) stosowanych w zakáadzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych
z zagroĪeniami wypadkowymi lub zagroĪeniami zdrowia pracowników,
2) obsáugi maszyn i innych urządzeĔ technicznych,
3) postĊpowania z materiaáami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
4) udzielania pierwszej pomocy.
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§ 49. 1. Przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej naleĪy zapewniü
pracownikom moĪliwoĞü siedzenia.
2. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia naleĪy zapewniü
pracownikom moĪliwoĞü odpoczynku w pobliĪu miejsca pracy w pozycji siedzącej.
§ 51. 1. Maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej "maszynami", powinny speániaü
wymagania bezpieczeĔstwa i higieny pracy, okreĞlone w odrĊbnych przepisach, przez caáy
okres ich uĪytkowania.
§ 57. Maszyny i narzĊdzia oraz ich urządzenia ochronne powinny byü utrzymywane w stanie
sprawnoĞci technicznej i czystoĞci zapewniającej uĪytkowanie ich bez szkody dla
bezpieczeĔstwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach,
do których są przeznaczone.
§ 105. 1. Praca na wysokoĞci w rozumieniu rozporządzenia jest pracą wykonywaną na
powierzchni znajdującej siĊ na wysokoĞci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podáogi lub ziemi.
§ 111. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewniü pracownikom pomieszczenia i urządzenia
higieniczno-sanitarne, których rodzaj, iloĞü i wielkoĞü powinny byü dostosowane do liczby
zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków,
w jakich ta praca jest wykonywana.

Zaáącznik 5.
Wyciąg z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaü budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z póĨn. zmianami)
§ 57. 2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej
w Ğwietle oĞcieĪnic, do powierzchni podáogi powinien wynosiü, co najmniej 1:8, natomiast
w innym pomieszczeniu, w którym oĞwietlenie dzienne jest wymagane ze wzglĊdów
na przeznaczenie - co najmniej 1:12.

Zaáącznik 6.
Wyciąg z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej z 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy przy rĊcznych pracach transportowych.
(Dz. U. nr 26, poz. 313 z póĨ. zmianami)
Rozdziaá 3.
Przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika
§ 13. 1. Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie
moĪe przekraczaü:
1) 30 kg - przy pracy staáej,
2) 50 kg - przy pracy dorywczej.
2. Niedopuszczalne jest rĊczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg
na wysokoĞü powyĪej 4 m lub na odlegáoĞü przekraczającą 25 m.

Strona 6 z 10

Zaáącznik 7.
Wyciąg z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej z 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyĪszych dopuszczalnych stĊĪeĔ i natĊĪeĔ
czynników szkodliwych dla zdrowia w Ğrodowisku pracy.
(Dz. U. nr 217, poz. 1833 z póĨ. zmianami)
A. Haáas i haáas ultradĨwiĊkowy
Haáas
1.2. Dopuszczalne ze wzglĊdu na ochronĊ sáuchu wartoĞci haáasu obowiązują jednoczeĞnie
i nie mogą przekraczaü wartoĞci podanych w pkt 1.3-1.5.
1.3. Poziom ekspozycji na haáas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy
nie moĪe przekraczaü 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja dzienna nie moĪe
przekraczaü wartoĞci 3,64 x 103 Pa2 x s lub poziom ekspozycji na haáas odniesiony do
tygodnia pracy nie moĪe przekraczaü wartoĞci 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja
tygodniowa nie moĪe przekraczaü wartoĞci 18,2 x 103 Pa2 x s.
1.4. Maksymalny poziom dĨwiĊku A nie moĪe przekraczaü wartoĞci 115 dB.
1.5. Szczytowy poziom dĨwiĊku C nie moĪe przekraczaü wartoĞci 135 dB.
B. Pyáy

Lp.

Nazwa i numer CAS czynnika szkodliwego dla zdrowia

NajwyĪsze dopuszczalne
stĊĪenie (NDS)
wáókien

mg/m3

w cm3

Pyáy zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkĊ powyĪej 50%
2

[14808-60-7], [14464-46-1], [15468-32-3]
a) pyá caákowity1
b) pyá respirabilny

2

2

–

0,3

–

Zaáącznik 8.
Wyciąg z PN-EN 12464-1:2004 OĞwietlenie miejsc pracy. CzĊĞü 1:
Miejsca pracy we wnĊtrzach.
Nr ref.

Rodzaj wnĊtrza, zadania lub czynnoĞci

Em [lx]

UGRL

Ra

2.4.2

Przygotowanie materiaáów, ogólne prace mechaniczne

300

25

80

Zaáącznik 9.
Wyciąg z rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeĔstwa i higieny pracy.
(Dz. U. nr 180, poz. 1860 z póĨ. zmianami)
§ 2. 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej
pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego
stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
§ 15. 1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza siĊ w formie instruktaĪu, nie rzadziej niĪ raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niĪ raz w roku.
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Zaáącznik 10.
Wyciąg z PN-N 18002: 2000 Systemy zarządzania bezpieczeĔstwem i higieną pracy.
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego
Tablica 1 - Oszacowanie ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej
PrawdopodobieĔstwo
Maáo prawdopodobne (MP)
Prawdopodobne (P)
Wysoce prawdopodobne (WP)

Maáa (M)
Maáe
Maáe
ĝrednie

CiĊĪkoĞü nastĊpstw
ĝrednia (ĝ)
Maáe
ĝrednie
DuĪe

DuĪa (D)
ĝrednie
DuĪe
DuĪe

Przy oszacowaniu ryzyka zawodowego ciĊĪkoĞü szkodliwych nastĊpstw zagroĪenia
i prawdopodobieĔstwo ich wystąpienia moĪna okreĞliü stosując niĪej wymienione wskazówki:
NastĊpstwa o maáej szkodliwoĞci - urazy i choroby, które nie powodują dáugotrwaáych
dolegliwoĞci i absencji, są to czasowe pogorszenia stanu zdrowia (np. niewielkie stáuczenia
i zranienia, podraĪnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle gáowy, itp.).
NastĊpstwa o Ğredniej szkodliwoĞci - urazy i choroby, które powodują niewielkie, ale
dáugotrwaáe lub nawracające okresowo dolegliwoĞci i są związane z okresami absencji (np.
zranienia, oparzenia II stopnia na niewielkiej powierzchni ciaáa, alergie skórne, proste záamania,
zespoáy przeciąĪeniowe ukáadu miĊĞniowo-szkieletowego itp.).
NastĊpstwa o duĪej szkodliwoĞci - urazy i choroby, które powodują ciĊĪkie i staáe
dolegliwoĞci i/lub Ğmierü (np. oparzenia III z uszkodzeniem ĞciĊgien, oparzenia II i III stopnia
duĪej powierzchni ciaáa, amputacje, skomplikowane záamania, choroby nowotworowe,
toksyczne urządzenia narządów wewnĊtrznych i ukáadu nerwowego w wyniku naraĪenia na
czynniki chemiczne, choroba wibracyjna, astma, zaüma, itp.)
NastĊpstwa maáo prawdopodobne - nastĊpstwa zagroĪeĔ, które nie powinny wystąpiü
podczas caáego okresu aktywnoĞci zawodowej pracownika.
NastĊpstwa prawdopodobne - nastĊpstwa zagroĪeĔ, które mogą wystąpiü nie wiĊcej niĪ
kilkakrotnie podczas aktywnoĞci zawodowej pracownika.
NastĊpstwa wysoce prawdopodobne - nastĊpstwa zagroĪeĔ, które mogą wystąpiü
wielokrotnie podczas aktywnoĞci zawodowej pracownika.
Tam, gdzie jest to moĪliwe, zaleca siĊ oszacowaü ryzyko zawodowe na podstawie wielkoĞci charakteryzujących naraĪenie. Ogólne zasady oszacowania ryzyka zawodowego w skali
trójstopniowej na podstawie wartoĞci wielkoĞci charakteryzujących naraĪenie przedstawiono w
poniĪszej tabeli.
WartoĞü wielkoĞci charakteryzującej naraĪenie (P)

Oszacowanie ryzyka zawodowego

P > P max

DuĪe

P max > P > 0,5 P max

ĝrednie

P < 0,5 P max

Maáe

P max- wartoĞü dopuszczalna wielkoĞci charakteryzującej naraĪenie, ustalana na ogóá na podstawie odpowiednich przepisów (moĪe to byü odpowiednia wielkoĞü NDS – najwyĪszego dopuszczalnego stĊĪenia lub
NDN – wartoĞü najwyĪszego dopuszczalnego natĊĪenia. W przypadku braku wymagaĔ przy jej ustalaniu
moĪna wykorzystaü opinie ekspertów i/lub wziąü pod uwagĊ opinie pracowników

W przypadku zastosowania Ğrodków ochrony indywidualnej i prawidáowego ich doboru oszacowanie ryzyka zawodowego moĪe ulec zmianie np. z duĪego na Ğrednie.
Tablica 4 - Ogólne zasady wyznaczenia dopuszczalnoĞci ryzyka zawodowego oraz zalecenia
dotyczące dziaáaĔ wynikających z oceny tego ryzyka w skali trójstopniowej
Oszacowanie
ryzyka
zawodowego

DopuszczalnoĞü ryzyka
zawodowego

NiezbĊdne dziaáania

DuĪe

Niedopuszczalne

JeĪeli ryzyko zawodowe jest związane z pracą juĪ
wykonywaną, dziaáania w celu jego zmniejszenia naleĪy
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podjąü natychmiast (np. przez zastosowanie Ğrodków
ochronnych). Planowana praca nie moĪe byü rozpoczĊta do
czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu
dopuszczalnego

ĝrednie
Dopuszczalne
Maáe

Zaleca siĊ zaplanowanie i podjecie dziaáaĔ, których celem
jest zmniejszenie ryzyka zawodowego,
Konieczne jest zapewnienie, Īe ryzyko zawodowe
pozostaje, co najwyĪej na tym samym poziomie
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ħródáo zagroĪenia
Wyniki pomiarów

MoĪliwe skutki
zagroĪenia

CiĊĪkoĞü
szkód

Prawdopodo
bieĔstwo

Oszacowani
e ryzyka

Ad 5. - Ocena ryzyka zawodowego na
stanowisku pracy posadzkarza wg PN - N
18002: 2000 metodą trójstopniową z
wyznaczeniem dopuszczalnoĞci ryzyka
zawodowego dla kaĪdego zagroĪenia.

Rodzaj czynnika: N - niebezpieczny, F – fizyczny, CH – chemiczny, B – biologiczny, PF - psychofizyczny
CiĊĪkoĞü szkód: M – maáa, ĝ – Ğrednia, D – duĪa
PrawdopodobieĔstwo: MP – maáo prawdopodobne, P – prawdopodobne, WP – wysoce prawdopodobne
Ryzyko: M – maáe, ĝr. – Ğrednie, D – duĪe
Oznaczenie dopuszczalnoĞci: dop. – Dopuszczalne, ndop. – Niedopuszczalne

ZagroĪenie oraz
Rodzaj czynnika

Legenda:

L.p.

Ad 4. -Wykaz zagroĪeĔ fizycznych, chemicznych, biologicznych i
psychofizycznych wystĊpujących na stanowisku pracy posadzkarza
wraz z podaniem Ĩródeá zagroĪeĔ i ich skutków.

Dziaáania profilaktyczne

Ad 7. - Wykaz dziaáaĔ poprawiających bezpieczeĔstwo
i higienĊ na stanowisku pracy
oraz ograniczających lub
eliminujących ryzyko zawodowe

Wzór tabeli do sporządzenia KARTY ANALIZY RYZYKA ZAWODOWEGO wedáug PN - N – 18002
w skali trójstopniowej na stanowisku pracy posadzkarza

Zaáącznik 11.

komentarz

I.

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

Tytuł pracy wynikający z treści zadania.

W większości prac tytuł był redagowany poprawnie, niemniej jednak zdarzały się prace w
których brakowało podania działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka zawodowego a także
były pojedyncze prace z punktacja zerową. Tytuł powinien być następujący:

lub

albo

komentarz

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

Natomiast w tym tytule zabrakowało podania działań zmierzających do zmniejszenia poziomu
ryzyka

II. Założenia, czyli dane do wykonania zadania wynikające z treści zadania i załączonej
dokumentacji.
obszar ten zazwyczaj wypełniany był prawidłowo jednak zdarzały się pojedyncze prace
pomijające np. wyniki pomiarów, czasu pracy .

komentarz

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

komentarz

Lub

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

komentarz

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

komentarz

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

komentarz

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

Albo też pisane w formie tabelarycznej połączone razem z oceną wymagań wynikających z
przepisów bhp oraz ergonomii dla pomieszczenia oraz stanowiska pracy.

komentarz

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

III. Wymagania wynikające z przepisów bhp oraz ergonomii dla pomieszczenia oraz stanowiska
pracy połączone zostały z oceną stanu bhp lub założeniami.
Zdający nie potrafili zastosować oczywistych widomości i umiejętności wynikających z
cyklu kształcenia oczekując wszystkich informacji w załącznikach. Wymagania których
nie ujmowano np. pomiarów środowiska pracy .

komentarz

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

IV. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla pomieszczenia i stanowiska
posadzkarza pod względem spełnienia wymagań bhp i ergonomii. W tym obszarze
zdający w większości oceniali prawidłowo jednak zdarzały się prace gdzie problemy
stwarzało napisanie wymagań dotyczących hałasu czy przenoszenia ciężarów.(w tym
przykładzie jest nieprawidłowo oceniony hałas oraz przenoszenie ciężarów)
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TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

komentarz

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

Lub w pozycji stan faktyczny stawiano kreskę a wpisywano wymagania jakie powinny
być jeszcze spełnione ale nie były zawarte w zadaniu. W tym przykładzie prawidłowo
dokonano oceny wymagań dla hałasu i przenoszenia ciężarów.

komentarz

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

komentarz

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

komentarz

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

Albo razem z założeniami dokonywano ocenę wymagań wpisując brak danych w
wymaganiach, które zdający powinien wiedzieć z cyklu kształcenia.
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TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

V. Wykaz zagrożeń najczęściej był niewyodrębniany tylko podawany razem z oceną ryzyka
zawodowego w zdecydowanej większości prac zdający nie podawali podziału
czynników zagrożeń na niebezpieczne, szkodliwe oraz uciążliwe. Problemem było
również określenie (nazwanie) zagrożeń. Zdarzało się, ze zdający nie rozróżniali pojęć
zagrożenie, źródło, skutek, myląc zagrożenie ze źródłem lub skutkiem. Wykaz zagrożeń
dokonywany był razem z oceną ryzyka na stanowisku posadzkarza. (w przykładzie
błędnie dokonano oceny pyłu)
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TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012
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TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

Lub w tym przykładzie próbowano ocenić hałas i pyły lecz też dokonano błędnie

czerwiec 2012
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TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

VI. Ocena ryzyka. W zadaniu podano wzór (załącznik nr11)
Prawie każdy stosował metodę podaną w zdaniu tj. PN - N – 18002 w skali trójstopniowej
niemniej jednak zdarzało się iż zdający nie potrafili zastosować tej metody natomiast stosowali
własne metody jak również nie potrafili uzasadnić i określić łącznej oceny ryzyka. Dużą a
trudność sprawiła ocena ryzyka dla pyłu gdzie tylko nieliczni ja wykonali prawidłowo,
większość wpisywała tylko pył a nie dokonywała jego oceny lub robiła to nie
prawidłowo.(przykład z prawidłową oceną pyłu)
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TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012
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TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

Lub (niestety pyły źle ocenione)

czerwiec 2012
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czerwiec 2012
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TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

VI. Łączna ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy posadzkarza nadal sprawia
trudność, często była pomijana lub tylko określana jednym słowem lub zdaniem. Nie
wynikającym z oceny wymienionych zagrożeń.

Lub przykład częściowo poprawnie wykonany

VII. Wykaz działań prowadzących do likwidacji lub ograniczenia zagrożeń oraz zmniejszenia
ryzyka zawodowego na stanowisku posadzkarza sporządzana była prawidłowo
brakowało tylko podziału na techniczne, organizacyjne i indywidualne.

komentarz

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 315[01]

czerwiec 2012

Zdający podawali najczęściej wykaz działań prowadzących do likwidacji lub
ograniczenia zagrożeń wraz z oceną zagrożeń .

VIII.

Praca jako całość W pojedyńczych przyadkach zadarzały się błędy merytoryczne a
niektóre prace były pisane nieestetycznie i mało czytelnie co też mogło wpływać na
obniżenie oceny.

