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Ryzyko zawodowe to 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. 

 

Metoda szacowania ryzyka 

Niniejszy dokument opracowano w oparciu o metodę RISC SCORE,  w którym oszacowana 

wartość ryzyka liczona jest na podstawie wzoru: 

 

R = S × E × P 

gdzie: 

R – oszacowana wartość ryzyka zawodowego,  

S – skutek, potencjalna strata,  

E – ekspozycja na zagrożenie, 

P – prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o danych stratach. 

 

 

 



Parametry metody 

W tabelach 1–4 przedstawiono parametry metody Risk Score. 

 

Tabela 1. Wartość oszacowanego poziomu ryzyka zawodowego (R) 

Kategoria Wartość R Działanie profilaktyczne 

Minimalne R<20 Wskazana kontrola, aby ryzyko pozostało na 

tym samym poziomie 

Małe 20<=R<70 Należy zwrócić uwagę, konieczna kontrola, 

aby ryzyko pozostało na tym poziomie 

Średnie 70<=R<200 Potrzebna poprawa 

Wysokie  200<=R<400 Potrzebna natychmiastowa poprawa 

Bardzo wysokie R>400 Rozważ wstrzymanie prac 

 

Tabela 2. Skutek, potencjalna strata (S) 

Wartość Strata Straty ludzkie Straty materialne 

100 Poważna katastrofa Wiele ofiar śmiertelnych Ponad 25 milionów zł 

40 Katastrofa Kilka ofiar śmiertelnych 5–25 milionów zł 

15 Bardzo duża Ofiara śmiertelna 0,5–5 milionów zł 

7 Duża Ciężkie uszkodzenie ciała 25–500 tys. zł 

3 Średnia Absencja 5–25 tys. zł 

1 Mała Udzielenie pierwszej pomocy Poniżej 5 tys. zł 

 

Tabel 3. Ekspozycja na zagrożenie (E) 

Wartość Opis 

10 Stała (tylko przy stałym przebywaniu w miejscu pracy) 

6 Częsta (codzienna) 

3 Sporadyczna (raz na tydzień)  

2 Okazjonalna (raz na miesiąc) 

1 Minimalna (kilka razy rocznie)  

0,5 Znikoma (raz do roku) 

 

Tabela 4. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia o danych stratach (P) 

Wartość Opis % szansy wystąpienia 

10 Bardzo prawdopodobne 50% 

6 Całkiem prawdopodobne 10% 

3 Praktycznie możliwe 1% 

1 Mało prawdopodobne, ale możliwe 0,1% 

0,5 Tylko sporadycznie możliwe  0,01% 

0,2 Możliwe do pomyślenia 0,001% 

0,1 Tylko teoretycznie możliwe 0,0001% 

 

Mnożąc wartości dla trzech wcześniej wskazanych czynników, otrzymany wynik liczbowy 

(R) wartości ryzyka zawodowego, który przyporządkowujemy do odpowiedniej kategorii 

ryzyka. 

 

 

 

 

 



Karta szacowania ryzyka 

Miejscem pracy księgowej jest teren zakładu pracy. Praca wykonywana jest wewnątrz 

pomieszczeń. 

 

Organizacja stanowiska pracy i jego wyposażenie 

Stanowisko pracy znajduje się w pokoju na I kondygnacji budynku zakładu. Do budynku 

zakładu prowadzi (od bramy wejściowej na teren) utwardzony chodnik o szerokości 1,5 m. 

Na pierwszą kondygnację budynku prowadzą obarierowane schody (wysokość bariery wynosi 

1,2 m). Na korytarzu prowadzącym do pokoju zapewniono oświetlenie światłem dziennym i 

sztucznym (parametry oświetlenia światłem sztucznym spełniają wymogi określone w PN dla 

tego typu pomieszczeń – ustalono na podstawie przeprowadzonych pomiarów oświetlenia), 

zastosowano również oświetlenie ewakuacyjne spełniające wymogi przepisów. Drogi 

ewakuacyjne zostały oznakowane. Podłoga korytarza wyłożona została płytkami gresowymi o 

właściwościach antypoślizgowych. Pokój księgowej zamykany jest drzwiami wejściowymi o 

szerokości w świetle otworu 0,9 m. 

Na I kondygnacji zlokalizowano również pomieszczenia higienicznosanitarne (pomieszczenie 

toalety oraz pomieszczenie jadalni – oba spełniają wymogi określone przepisami). 

 

Pokój księgowej ma powierzchnię 15 m2 oraz wysokość w świetle 3,0 m (kubatura 

pomieszczenia 45 m3). W pomieszczeniu zapewniono: oświetlenie światłem dziennym i 

sztucznym (na podstawie pomiarów oświetlenia światłem sztucznym stanowiska pracy i 

oświetlenia ogólnego pomieszczenia stwierdzono, że spełnia wymogi określone w PN). 

Okno ma wymiary 2×1,5 m, a zatem powierzchnia okna do powierzchni podłogi wynosi 1/5 – 

spełnione są zatem wymogi określone przepisami (stosunek 1/8). Na oknie zainstalowano 

opuszczane rolety zapewniające ochronę pracownika przed olśnieniem i refleksami od ekranu 

monitora. 

 

W pomieszczeniu zastosowano systemy wentylacji grawitacyjnej wywiewnej oraz 

klimatyzację. 

Ogrzewanie pomieszczenia z grzejników panelowych zasilanych z układu centralnego 

ogrzewania. 

Na podłodze zastosowano wykładzinę dywanową. 

Zasilane urządzeń z instalacji elektrycznej budynku z gniazdek znajdujących się na ścianach 

pomieszczenia (stan instalacji elektrycznej w dniu sporządzenia oceny ryzyka bez zastrzeżeń 

– ustalono na podstawie przeprowadzonych pomiarów instalacji elektroenergetycznych oraz 

oględzin pomieszczenia)  

 

W pomieszczeniu zlokalizowano stanowisko komputerowe wyposażone w monitor ekranowy 

oraz regały (szafy do przechowywania dokumentów oraz szafę przeznaczoną do 

przechowywania odzieży własnej pracownika. Wysokość regałów przeznaczonych do 

przechowywania dokumentów wynosi 2,5 m, na regałach oznaczono dopuszczalną nośność 

półek. W przypadku konieczności sięgania po dokumenty znajdujące się na wyższych 

półkach regałów, w pomieszczeniu zlokalizowano urządzenie pomocnicze (aluminiową 

drabinkę rozstawną o wysokości 1,0 m). 

 

Zabronione jest wchodzenie na krzesła, taborety itp. sprzęty w celu dostania się do wyższych 

półek regałów. 

 

 

 



Komputer 

Stanowisko komputerowe składa się z następujących elementów: 

1. Biurko o wymiarach 1,25 × 1,0 m, na którym postawiony jest monitor ciekłokrystaliczny 

oraz klawiatura komputera (konstrukcja klawiatury umożliwia użytkownikowi przyjęcie 

pozycji, która nie powoduje zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy). Do 

krawędzi biurka zamontowano lampę oświetlenia stanowiskowego. Pod blatem biurka (na 

specjalnej półce) posadowiono komputer stacjonarny. Do blatu biurka zamontowano 

również uchwyt na dokumenty, posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia 

oraz odległości od pracownika. Pod biurkiem na podłodze zlokalizowano podnóżek. 

2. Szafka kontenerowa z wysuwanymi szufladami o wys. ok. 0,7 m, na której zlokalizowano 

drukarkę. 

3. Krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy posiada: 

a) dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę pięciopodporową z 

kółkami jezdnymi, 

b) regulację wysokości siedziska w zakresie 400–500 mm, licząc od podłogi, 

c) regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5° do 

przodu i 30° do tyłu, 

d) wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia 

kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, 

e) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°, 

f) podłokietniki. 

Wymiary oparcia i siedziska, zapewniają wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów. 

4. Niszczarka przeznaczona do niszczenia dokumentów. 

 

Po przeciwnej stronie biurka ustawiono dwa krzesła. 

Łączna powierzchnia podłogi niezajętej przez wyposażenie wynosi 11 m2. 

W pomieszczeniu pracę wykonuje jedna osoba. 

 

Dodatkowe wymogi dotyczące organizacji stanowiska pracy obejmują opracowanie instrukcji 

bhp dotyczących obsługi: 

a) komputera, 

b) drukarki, 

c) niszczarki dokumentów, 

d) posługiwania się drabiną rozstawną przy pracach powyżej poziomu podłogi (sięgania po 

dokumenty z wyższych półek regałów), 

e) obsługi instalacji elektrycznej pomieszczenia, 

f) magazynowania i składowania dokumentów na regałach. 

 

Przygotowanie pracownika do pracy 

Pracownik zatrudniony na stanowisku księgowej musi: 

1. Być osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat). 

2. Posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym 

stanowisku. 

3. Odbyć szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy). 

4. Odbywać szkolenia okresowe zgodnie z opracowanymi czasookresami dokonywania 

szkoleń (pierwsze szkolenie w terminie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia, następne w 

okresie nie dłuższym niż 6 lat). 

5. Zapoznać się z instrukcjami bhp (pracownik powinien to pisemnie potwierdzić). 



6. Zapoznać się z opracowanym dokumentem oceny ryzyka zawodowego. Pracownika 

należy poinformować o wszystkich aspektach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na 

stanowisku pracy. 

7. Być wyposażony w środki ochrony indywidualnej niezbędne do stosowania na stanowisku 

pracy i przeszkolony w zakresie ich używania (jeśli takie istnieją). 

8. Być wyposażony w odzież i obuwie robocze zgodnie z zakładową tabelą przydziału. 

Dopuszcza się używanie przez pracownika własnej odzieży i obuwia w zamian za 

ustalony i wypłacany pracownikowi ekwiwalent pieniężny za: 

 korzystanie przez pracownika z własnej odzieży, 

 pranie i konserwację przez pracownika odzieży i obuwia. 

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok, zgodne z 

zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach 

profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy 

obsłudze monitora ekranowego (§ 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 

1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych 

w monitory ekranowe). 

 

Zakres zadań wykonywanych przez pracownika 

Do zadań pracownika należy: 

 prowadzenie komputerowej dokumentacji kadrowo-księgowej na podstawie 

dokumentacji papierowej, 

 archiwizacja bieżącej dokumentacji papierowej. 

 

Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe: 

Nie wystąpiły. 

 

Inne osoby narażone na ryzyko: 

Osoby zastępujące księgowego podczas nieobecności (np. urlop, choroba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identyfikacja i charakterystyka czynników środowiska pracy  

– księgowa/y 

 
W tabeli 5 przedstawiono charakterystykę czynników środowiska pracy. Wykorzystanie tych 

informacji wymaga każdorazowo dostosowania ich do warunków panujących w konkretnym 

zakładzie pracy.  

 

Tabela 5. Identyfikacja i charakterystyka czynników środowiska pracy \ 
Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutek 

zagrożenia 

Sposób ochrony przed zagrożeniem 

Hałas Pracujące urządzenia 

stanowiące 

wyposażenie 

stanowiska pracy 

(niszczarka, 

drukarka) lub 

pomieszczenia pracy 

(klimatyzacja) 

Choroby lub 

uszkodzenia 

narządów słuchu 

Ograniczanie jednoczesnej pracy 

urządzeń wytwarzających hałas. 

Uwaga: 

Dla stanowiska pracy przeprowadzono 

pomiary hałasu. 

Pomiarów dokonano w warunkach 

jednoczesnej pracy wszystkich urządzeń 

mogących wytwarzać hałas. Wartość 

NDN w odniesieniu do 8-godzinnej 

zmiany roboczej wyniosła 0,15 NDN, nie 

stwierdzono przekraczania wartości 

szczytowych i chwilowych. 

Terminowe przeprowadzania badań i 

pomiarów 

Zapylenie Praca z 

dokumentacją 

papierową 

Choroby układu 

oddechowego 

Zapewnienie sprawności systemów 

wentylacji grawitacyjnej (dokonywanie 

corocznych pomiarów poprawności 

działania systemów wentylacji). 

Sprzątanie pomieszczenia w ustalonych 

terminach. 

Przekazywanie zarchiwizowanych 

dokumentów, które nie są potrzebne w 

bieżącej pracy, do archiwum  

Czynniki 

biologiczne 

(grzyby, pleśnie, 

bakterie 

legionelli) 

Systemy 

klimatyzacji. 

Praca z 

dokumentacją 

papierową 

Choroby układu 

oddechowego, 

alergie, 

legionelloza 

 

Wykonywanie przeglądów i zapewnienie 

poprawności działania zastosowanych 

systemów klimatyzacji (zalecane 

przeprowadzanie dezynfekcji układu 

klimatyzacji zgodnie z instrukcją 

producenta, ale nie rzadziej niż raz w 

roku). 

Sprzątanie pomieszczenia w ustalonych 

terminach. 

Przekazywanie zarchiwizowanych 

dokumentów, które nie są potrzebne w 

bieżącej pracy do archiwum 

Porażenie prądem 

elektrycznym 230 

V 

Obsługa urządzeń z 

niesprawnymi 

przewodami 

zasilającymi, 

wtyczkami, 

gniazdkami. 

Ciężkie 

poparzenia i 

urazy 

zewnętrzne i 

wewnętrzne, 

śmierć 

Zakaz użytkowania instalacji 

niezapewniającej bezpieczeństwa (np. z 

uszkodzonymi osłonami przewodów). 

Terminowe przeprowadzanie badań i 

pomiarów istniejących systemów 

instalacji elektrycznej zgodnie z 



Obsługa instalacji 

elektrycznej 

niezapewniającej 

właściwej ochrony 

podstawowej i 

dodatkowej. 

Uszkodzenia 

mechaniczne izolacji 

przewodów. 

Dokonywanie 

samodzielnych 

napraw urządzeń i 

instalacji 

opracowaną instrukcją eksploatacji 

instalacji elektroenergetycznych. 

Terminy przeglądów co 5 lat. 

Zakaz wykonywania podłączeń i napraw 

instalacji przez osoby nieuprawnione. 

Zabezpieczenie przewodów instalacji 

elektrycznej przed możliwością 

uszkodzeń mechanicznych. 

Wyłączenie z eksploatacji urządzeń 

mogących stwarzać zagrożenie. 

Informowanie o zauważonych usterkach 

bezpośrednich przełożonych lub 

pracodawcę 

Poślizgnięcie, 

upadek na tej 

samej 

płaszczyźnie 

Niewłaściwy stan 

nawierzchni na 

terenie zakładu, 

budynku, pokoju 

Złamanie, 

zwichnięcie, 

skręcenie, 

potłuczenia 

Zapewnienie właściwego stanu 

technicznego nawierzchni. 

Powierzchnie twarde bez progów, 

uszkodzeń nawierzchni, nieśliskie, w 

przypadku stwierdzenia uszkodzeń 

dokonanie natychmiastowych napraw 

Przeciążenia 

układu wzroku 

Niewłaściwa 

organizacja 

stanowiska pracy 

Choroby narządu 

wzroku 

Odpowiednia organizacja stanowiska 

pracy (ustawienie ekranu monitora 

względem źródeł światła powinno 

ograniczać olśnienie i odbicia światła, w 

razie potrzeby należy stosować np. rolety 

okienne ograniczające zjawisko olśnienia 

i odbicia światła).  

Zapewnienie właściwego stanu 

technicznego monitora:  

- znaki na ekranie powinny być 

wyraźne i czytelne,  

- obraz na ekranie powinien być 

stabilny, bez tętnienia lub innych 

form niestabilności, 

- jaskrawość i kontrast znaku na 

ekranie powinny być łatwe do 

regulowania w zależności od 

warunków oświetlenia stanowiska 

pracy, 

- regulacje ustawienia monitora 

powinny umożliwiać pochylenie 

ekranu co najmniej 20° do tyłu i 5° 

do przodu oraz obrót wokół własnej 

osi co najmniej o 120° – po 60° w 

obu kierunkach, 

- ekran monitora powinien być pokryty 

warstwą antyodbiciową. 

 

Korzystanie przez pracownika z 

przydzielonych okularów korekcyjnych 

Przeciążenia 

układu ruchu 

(mięśniowo-

szkieletowego) 

Niewłaściwa 

organizacja 

stanowiska pracy 

Choroby układu 

ruchu, 

zwyrodnienia 

kręgosłupa 

Odpowiednia organizacja stanowiska 

pracy. 

Zapewnienie pracownikowi: 

- co najmniej 5-minutowej przerwy 

wliczanej do czasu pracy, po każdej 

godzinie pracy przy obsłudze 

monitora ekranowego, 

- łączenia przemienne pracy związanej 

z obsługą monitora ekranowego z 

innymi rodzajami prac 

wykonywanymi w innych pozycjach 



ciała – przy nieprzekraczaniu 

godziny nieprzerwanej pracy przy 

obsłudze monitora ekranowego 

Upadek na niższy 

poziom  

Praca na wysokości 

ok. 1 m na drabince 

rozstawnej 

Śmierć, 

kalectwo, 

złamania, 

zwichnięcia, 

urazy 

kręgosłupa, 

potłuczenia 

Postępowanie zgodnie z opracowaną 

instrukcją bhp. 

Zapewnienie właściwego stanu 

technicznego drabiny. 

Zachowanie szczególnej ostrożności 

podczas pracy na drabinie (w miarę 

możliwości wskazane jest zapewnienie 

asekuracji drugiego pracownika). 

Zakaz wykonywania prac związanych ze 

zdejmowaniem materiałów z górnych 

półek regałów przy użyciu krzeseł, w 

szczególności przy użyciu krzesła 

stanowiącego wyposażenie stanowiska 

komputerowego (krzesła wyposażonego 

w kółka jezdne) 

Uderzenie o 

nieruchome 

przedmioty 

Konstrukcje stałe na 

terenie zakładu i w 

pomieszczeniu pracy 

np. biurko 

Skaleczenia, 

przecięcia, 

łagodne 

obrażenia 

(siniaki, guzy, 

itp.) 

Zachowanie szczególnej ostrożności 

podczas przemieszczania się 

 

Uderzenie, 

przygniecenie 

przez spadające 

przedmioty 

Nieprawidłowo 

ułożone materiały na 

pólkach regałów, 

przeciążanie półek, 

nieprawidłowe 

zdejmowanie 

materiałów z regałów 

Złamania, 

zmiażdżenia, 

zranienia głowy, 

rąk, nóg 

Stosowanie się do instrukcji składowania 

i magazynowania. 

Korzystanie z drabinki rozstawnej 

podczas zdejmowania dokumentów 

(materiałów) z wyższych półek. 

Zachowanie szczególnej ostrożności 

podczas zdejmowania materiałów z półek 

regałów. 

Nieprzeciążanie półek regałów 

Stres Duża 

odpowiedzialność (w 

tym materialna za 

wykonywaną pracę). 

Nadmiar 

obowiązków 

nałożonych na 

pracownika 

Choroby układu 

psychicznego 

Systematyczne wykonywanie pracy w 

poszczególnych okresach (nieodkładanie 

pracy na ostatnią chwilę). 

Dostosowywanie ilości pracy do 

możliwości psychofizycznych 

pracownika. 

Umożliwienie pracownikowi odpoczynku 

w okresach wypalenia zawodowego 

(urlopy, zastępowanie innym 

pracownikiem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wartościowanie ryzyka 
 

Tabela 6. Wartościowanie ryzyka  
Zagrożenie Skutki 

S 

Ekspozycja 

E 

Prawdopodobieństwo 

P 

Ryzyko 

R = S × E × P 

Hałas  S = 3 

Średnie, 

Absencja 

E = 6 

Częsta 

(codzienna) 

P = 1 

Mało prawdopodobne, ale 

możliwe 

R = 18 

Małe 

Zapylenie S = 3 

Średnie, 

Absencja 

E = 6 

Częsta 

(codzienna) 

P = 1 

Mało prawdopodobne, ale 

możliwe 

R = 18 

Małe 

Czynniki 

biologiczne 

S = 3 

Średnie, 

Absencja 

E = 6 

Częsta 

(codzienna) 

P = 1 

Mało prawdopodobne, ale 

możliwe 

R = 18 

Małe 

Porażenie prądem 

elektrycznym 

230V 

S = 15 

Bardzo duże, 

jedna ofiara 

śmiertelna 

E = 1 

Kilka razy w 

roku, minimalna 

S = 3 

Praktycznie możliwe 

R = 45 

Małe 

Poślizgnięcie, 

upadek na tej samej 

płaszczyźnie 

S = 3 

Średnie, 

Absencja 

E = 1 

Kilka razy w 

roku, minimalna 

S = 3 

Praktycznie możliwe 

R = 9 

Małe 

Przeciążenia układu 

wzroku 

S = 3 

Średnie, 

Absencja 

E = 6 

Częsta 

(codzienna) 

S = 3 

Praktycznie możliwe 

R = 54 

Małe 

Przeciążenia układu 

ruchu (mięśniowo – 

szkieletowego) 

S = 3 

Średnie, 

Absencja 

E = 6 

Częsta 

(codzienna) 

S = 3 

Praktycznie możliwe 

R = 54 

Małe 

Upadek na niższy 

poziom  

S = 15 

Bardzo duże, 

jedna ofiara 

śmiertelna 

E = 1 

Kilka razy w 

roku, minimalna 

S = 3 

Praktycznie możliwe 

R = 45 

Małe 

Uderzenie o 

nieruchome 

przedmioty 

S = 3 

Średnie, 

Absencja 

E = 1 

Kilka razy w 

roku, minimalna 

S = 3 

Praktycznie możliwe 

R = 9 

Małe 

Uderzenie, 

przygniecenie przez 

spadające 

przedmioty 

S = 3 

Średnie, 

Absencja 

E = 1 

Kilka razy w 

roku, minimalna 

S = 3 

Praktycznie możliwe 

R = 9 

Małe 

Stres S = 3 

Średnie, 

Absencja 

E = 6 

Częsta 

(codzienna) 

S = 3 

Praktycznie możliwe 

R = 54 

Małe 

 

Wnioski 

Wobec powyższych wyliczeń zgodnie z przyjętą metodą należy uznać, że ogólna ocena 

ryzyka na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego (księgowej) jest mała. Uznać 

zatem należy, że ryzyko jest akceptowalne.  


