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Szczegółowa karta szacowania ryzyka 
 

Metoda szacowania: PN-N-18002 

Nazwa stanowiska: Pracownik budowlany 

Opis : Pracownik budowlany zatrudniony jest w firmie budowlanej". 
Do zadań pracownika budowlanego należy: 
- układanie terakoty i glazury 
- ocieplanie budynków, 
- układanie kostki brukowej i płytek chodnikowych, 
- magazynowanie materiałów budowlanych, 
- montowanie płyt kartono-gipsowych, 
- malowanie, 
- tynkowanie, 
- pracownicy posiadający uprawnienia obsługują minikoparko-ładowarkę. 
Prace wykonywane są wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.  
Często praca wykonywana jest na rusztowaniach i drabinach. 
Pracownik budowlany używa następujących narzędzi: 
- elektronarzędzia: młot pneumatyczny, mieszarki do kleju, wiertarki, szlifierki, betoniark,. 
- narzędzia spalinowe: ubijarki, piły, 
- narzędzia ręczne: młotki, kielnie, piły, packi, kilofy, łopaty, 
 Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, pracownik wyposażony jest w : 
- odzież i obuwie robocze, 
- rękawice robocze antywibracyjne, 
- kask ochronny, 
- w miarę potrzeby kamizelkę odblaskową, 
- ochronniki słuchu, 
- szelki bezpieczeństwa, 
- okulary ochronne, 
Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości - przed upadkiem z wysokości 
stosowane są środki ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronne i siatki 
bezpieczeństwa. 
Od osoby zatrudnionej na stanowisku wymagane jest ukończenie szkolenia ogólnego bhp, 
instruktarzu stanowiskowego, znajomość instrukcji bezpiecznego wykonywania prac 
budowlanych oraz pozytywna opinia lekarza medycyny pracy. 

 

Opis lokalizacji: Praca wykonywana w terenie u zleceniodawców. 
 

Czynności przed rozpoczęciem pracy: 1.Przygotowanie stanowiska pracy (przygotowanie 
narzędzi, przygotowanie materiałów, przygotowanie 
środków  ochrony indywidualnej), 
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Czynności w trakcie pracy: 1.Roboty brukarskie, 
2.Roboty murowe, tynkowe, betoniarskie, 
3.Układanie glazury i terakoty, 
4.Eksploatacja maszyn (minikoparko-ładowarka), 
5.Praca na wysokości (na drabinach i rusztowaniach), 
6.Magazynowanie materiałów, 
7.Malowanie, 
8.Montaż i demontaż rusztowań, 
 
 

Czynności po zakończeniu pracy: 1.Czynności porządkowe. 
 

Praca na w/w stanowisku wiąże się z występowaniem następujących zagrożeń, dla których 
przewidziane zostały środki ochrony przedstawione pod tabelą: 

Lp. Nazwa zagrożenia Kateg. ryzyka Dopuszczalne 

1. Dymy bardzo małe tak 

2. Ergonomia wymuszona pozycja ciała małe tak 

3. Hałas małe tak 

4. Mikroklimat - zmienne warunki atmosferyczne bardzo małe tak 

5. Obciążenie statyczne średnie tak 

6. Opary - pary substancji chemicznych małe tak 

7. Pochwycenie przez części wirujące średnie tak 

8. Porażenie prądem elektrycznym małe tak 

9. Pożar bardzo małe tak 

10. Przeciążenie układu ruchu bardzo małe tak 

11. Przeciążenie, nadmierny wysiłek fizyczny średnie tak 

12. Przygniecenie operatora przez koparko-ładowarkę średnie tak 

13. Pył bardzo małe tak 

14. Skaleczenie małe tak 

15. Uderzenie narzędziem małe tak 

16. Uderzenie o nieruchome przedmioty bardzo małe tak 

17. Uderzenie obrabianym przedmiotem małe tak 

18. Uderzenie przez spadające przedmioty średnie tak 

19. Uderzenie przez wyrzucony wylatujący przedmiot małe tak 

20. Uderzenie, potrącenie przez środki transportu będące w ruchu średnie tak 
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22. Uderzenie, przygniecenie średnie tak 

23. Upadek na niższy poziom małe tak 

24. Upadek na tym samym poziomie (potknięcie się, poślizgnięcie się) średnie tak 

25. Upadek z wysokości średnie tak 

26. Wibracja miejscowa średnie tak 

27. Wibracja ogólna bardzo małe tak 

28. Zapylenie bardzo małe tak 

29. Zmienne warunki atmosferyczne bardzo małe tak 

 
1. Dymy 
Charakterystyka : 
Dymy - cząstki ciał stałych zawieszone w gazach, a zwłaszcza w powietrzu, powstające w procesach termicznych 
lub chemicznych. Narażenie na dymy występuje w czasie prac narzędziami spalinowymi takimi jak ubijarki i piły. 
Skutkiem zagrożenia mogą być zatrucia, zasłabnięcia, wymioty. 

Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

bardzo małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: sprawne maszyny i urządzenia 
wentylacja 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

roboty brukarskie Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
2. Ergonomia wymuszona pozycja ciała 
Charakterystyka : 
Ergonomią nazywamy dostosowanie warunków pracy do właściwości fizycznych i psychicznych człowieka, czyli 
takich konstrukcji urządzeń technicznych i kształtowania materialnego środowiska pracy, jakie wynikają z 
wymagań fizjologii i psychologii pracy. 
 
Zagrożenie może być spowodowane: 
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- długotrwałą pozycją stojącą bez możliwości siedzenia, 
- długotrwałą wymuszoną pozycja ciała, 
- długotrwałą pozycją siedzącą, 
Możliwymi skutkami zagrożenia mogą być: bóle mięśniowe, zwyrodnienia kręgosłupa i stawów.  
 

Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: przerwy w pracy 
 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

układanie glazury i 
terakoty 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

roboty murowe, 
tynkowe, betoniarskie 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

praca na wysokości 
(na drabinach i 
rusztowaniach), 

Pracownik budowlany małe prawdopodobne - małe 

malowanie Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

montaż i demontaż 
rusztowań 

Pracownik budowlany małe prawdopodobne - małe 

 
3. Hałas 
Charakterystyka : 
Hałas jest to dźwięk niepożądany, szkodliwy lub uciążliwy. Szkodliwy wywołuje trwałe skutki w organizmie 
człowieka (utrata słuchu, trwałe upośledzenie słuchu, szum w uszach, zmęczenie, stres, zaburzenie równowagi, 
obniżenie świadomości, ograniczenie zdolności porozumiewania się mową i odbierania sygnałów akustycznych, 
schorzenia nerwów); uciążliwy - choć takich skutków nie wywołuje to jednak rozprasza uwagę, powoduje wzrost 
ciśnienia tętniczego. Poziom ekspozycji na hałas nie może przekroczyć 85 dBA. W przypadku, gdy ze względów 
technicznych nie ma możliwości zmniejszenia hałasu poniżej dopuszczalnej wartości, pracownicy są obowiązani 
stosować ochronniki słuchu dobrane do wielkości charakteryzujących hałas.  
 
Hałas emitowany jest przez pracujące silniki, maszyny, urządzenia, składowane materiały. 
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Polskie Normy określają hałas jako dźwięk o charakterze akustycznym, niepożądany w danych warunkach i przez 
daną osobę. Hałas jest jednym z głównych czynników uciążliwych i szkodliwych w środowisku pracy człowieka. 
Szkodliwe działanie hałasu polega przede wszystkim na uszkodzeniach słuchu. Wielkość uszkodzeń i ich 
rozprzestrzenianie - w przypadku hałasu słyszalnego - zależą nie tylko od natężenia dźwięku, ale także 
bezpośrednio od czasu trwania hałasu, relacji między pracownikiem a źródłem hałasu, od rodzaju przeważających 
częstotliwości, a także od tego, czy hałas ma charakter ciągły czy impulsowy. 
Za szkodliwy uważa się hałas o wielkości 85dB. W warunkach pracy w hałasie występuje również bardzo duże 
ryzyko powstawania wypadków przy pracy, szczególnie tam, gdzie przeszkadza on w odbieraniu sygnałów 
dźwiękowych, mających istotne znaczenie ostrzegawcze. 
Na stanowisku brukarza hałas emitowany jest przez pracujące narzędzia ręczne (szlifierka kątowa) oraz 
zagęszczarkę. Hałas występuje również na stanowisku operatora minikoparko-ładowarki oraz przy pracach 
elektronarzędziami (szlifierka kątowa, młot udarowy, wiertarka). 
 

Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: ochronniki słuchu 
ograniczenie ekspozycji 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

roboty brukarskie Pracownik budowlany małe prawdopodobne - małe 

eksploatacja maszyn 
(minikoparko-
ładowarka), 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

roboty murowe, 
tynkowe, betoniarskie 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

układanie glazury i 
terakoty 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
4. Mikroklimat - zmienne warunki atmosferyczne 
Charakterystyka : 
Pracownik narażony jest na zmienne warunki atmosferyczne podczas zajęć wykonywanych na wolnym powietrzu. 
W okresie letnim - przegrzanie, w zimowym - przeziębienie, odmrożenie. 

Ciężkość następstw: małe 
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 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

bardzo małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: odzież odpowiednia do warunków atmosferycznych 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

roboty murowe, 
tynkowe, betoniarskie 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

praca na wysokości 
(na drabinach i 
rusztowaniach), 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

eksploatacja maszyn 
(minikoparko-
ładowarka), 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

malowanie Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

montaż i demontaż 
rusztowań 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
5. Obciążenie statyczne 
Charakterystyka : 
Obciążenie statyczne, wywołujące długotrwałe napięcie mięśni, stanowi poważny czynnik zwiększający wysiłek 
fizyczny. Długotrwałe napięcie mięśnia, poprzez ucisk na naczynia krwionośne, utrudnia swobodny przepływ krwi, 
co z kolei zakłóca dostarczanie niezbędnych składników i usuwanie produktów przemiany materii. W tych 
warunkach ułatwiony jest rozwój zmęczenia. Powstaje poczucie dyskomfortu, aż do pojawienia się reakcji 
bólowych w napiętych mięśniach.  
Do skutków obciążenia człowieka wysiłkiem statycznym możemy zaliczyć: 
- szybkie wywołanie zmęczenia (szybsze niż w przypadku wysiłku dynamicznego); 
- występowanie zmniejszonego przypływu krwi przez napięte mięśnie, może temu towarzyszyć wzrost ciśnienia 
krwi i przyśpieszenie pracy serca; 
- ucisk mechaniczny na naczynia krwionośne; 
- nieprawidłowe zaopatrzenie komórek w tlen i odprowadzanie z nich szkodliwych substancji, które pochodzą z 
przemiany materii; 
- szybki ubytek mięśniowych zapasów; 
- lokalne zakłócenia homeostazy.  
Brukarz często pracuje w wymuszonej pozycji (klęczącej) również w czasie układania glazury i terakoty  
W czasie układania bruku oraz glazury i terakoty pracownik pracuje w wymuszonej pozycji ciała (np. klęcząc, 
kucając). 
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Ciężkość następstw: średnie 

 Do następstw o średniej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które 
powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są 
związane z krótkimi okresami absencji. Są to np. zranienia, oparzenia II stopnia na 
niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły 
przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna) itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

prawdopodobne 

 Do prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie 
więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

średnie 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: przerwy w pracy 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

roboty brukarskie Pracownik budowlany średnie prawdopodobne - średnie 

układanie glazury i 
terakoty 

Pracownik budowlany średnie mało prawdopodobne - średnie 

 
6. Opary - pary substancji chemicznych 
Charakterystyka : 
Zagrożenie występuje podczas malowania lub stosowania różnego rodzaju impregnatów, klejów. Zagrożenie 
może być spowodowane: 
-brakiem skutecznej wentylacji w pomieszczeniu, gdzie używane są środki chemiczne 
-nie używaniem środków ochronnych 
-niewłaściwą wentylacją pomieszczeń 
Skutkiem mogą być zatrucia, bule głowy, wymioty, złe samopoczucie, omdlenia. 
 

Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

małe 
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Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: półmaska filtrująca 
właściwa wentylacja pomieszczeń 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

malowanie Pracownik budowlany małe prawdopodobne - małe 

 
7. Pochwycenie przez części wirujące 
Charakterystyka : 
Zagrożenie może nastąpić na skutek: 
- braku osłon na części obracające się, wirujące, 
- stosowanie nieodpowiedniego ubrania roboczego, 
- braku koncentracji uwagi na wykonywanych czynnościach. 
Ponadto niebezpieczeństwo wypadku stwarzają: 
- wadliwe zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem mechanizmów,  
- posługiwanie się niesprawnymi narzędziami. 
Skutkiem zagrożenia mogą być urazy ciała (amputacje, zmiażdżenia, skaleczenia, stłuczenia) 
Szczególne zagrożenie występuje w czasie przecinania materiałów brukarskich oraz płytek (glazury) przecinarką 
tarczową. 
 
 

Ciężkość następstw: średnie 

 Do następstw o średniej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które 
powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są 
związane z krótkimi okresami absencji. Są to np. zranienia, oparzenia II stopnia na 
niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły 
przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna) itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

prawdopodobne 

 Do prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie 
więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

średnie 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: koncentracja uwagi na wykonywanej czynności 
osłony i zamknięcia dla ruchomych części mechanizmów 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

roboty brukarskie Pracownik budowlany średnie prawdopodobne - średnie 

układanie glazury i Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 
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terakoty 

 
8. Porażenie prądem elektrycznym 
Charakterystyka : 
Porażenie prądem elektrycznym może nastąpić na skutek: 
- przerwanej instalacji elektrycznej, 
- wykonywania napraw przy włączonym zasilaniu, 
- wykonywania napraw przez osoby nie posiadające właściwych uprawnień, 
- obsłudze urządzenia nie posiadającego okresowych badań ochronnych przeciwporażeniowych, 
- stosowania uszkodzonych wyłączników i osprzętu elektrycznego, 
- dotknięcia elementów znajdujących się pod napięciem, 
- stosowania bezpieczników topikowych o parametrach niezgodnych z projektem, 
- prowizorycznego podłączania maszyn i urządzeń zasilanych prądem, 
- niezamknięcia pokrywą elektrycznych skrzynek prądowych, 
- używania niesprawnych gniazdek i wtyczek. 
- pracy przy urządzeniach nie posiadających okresowych badań ochronnych przeciwporażeniowych, 
 
Przepływając przez ciało ludzkie prąd elektryczny może spowodować groźne urazy wewnętrzne zwane 
porażeniem. Prąd elektryczny poraża przede wszystkim ośrodki nerwowe, co powoduje nagły skurcz mięśni, 
uniemożliwiający porażonemu uwolnienie się od części urządzenia elektrycznego trzymanej ręką (w ręku). 
Przepływ prądu elektrycznego przez ciało człowieka może spowodować także zatrzymanie oddechu i pracy serca, 
a więc może mieć skutki śmiertelne. Ponadto ciepłe działanie prądu powoduje oparzenia, które niekiedy mogą być 
tak duże, że części ciała ulegają zwęgleniu. W wyniku upadku z wysokości  wskutek wstrząsu elektrycznego 
powstają obrażenia mechaniczne (np. przy pracy na konstrukcjach czy słupach). Na ciężkość porażenia prądem 
elektrycznym zasadniczy wpływ ma wartość natężenia prądu elektrycznego. Wartość natężenia elektrycznego jest 
tym większa im wyższe jest napięcie i im niższy (mniejszy) jest opór. 
 

Ciężkość następstw: średnie 

 Do następstw o średniej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które 
powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są 
związane z krótkimi okresami absencji. Są to np. zranienia, oparzenia II stopnia na 
niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły 
przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna) itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

prawdopodobne 

 Do prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie 
więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: sprawne elektronarzędzia 
sprawne instalacje elektryczne 
sprawne przedłużacze elektryczne 
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Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

układanie glazury i 
terakoty 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

roboty murowe, 
tynkowe, betoniarskie 

Pracownik budowlany średnie mało prawdopodobne - małe 

 
9. Pożar 
Charakterystyka : 
Zagrożeniem pożarowym nazywamy zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru 
- a przez to na bezpieczeństwo życia ludzi. 
Pożar może powstać, gdy zaistnieje czasowa i przestrzenna zbieżność następujących elementów: 
a/ materiału palnego - gazy palne, ciecze, których pary z powietrzem tworzą mieszaniny palne, ciała stałe 
wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną gazy palne, pyły palne 
b/ czynnika utleniającego  
c/ źródła zapłonu  
 
     

Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

bardzo małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: badania lekarskie 
barwy bezpieczeństwa 
dobry stan zabezpieczeń 
instrukcje 
monitorowanie procesu 
odzież ochronna 
oświetlenie wystarczające dla rodzaju pracy 
pomiary 
szkolenia 
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Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

eksploatacja maszyn 
(minikoparko-
ładowarka), 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

malowanie Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
10. Przeciążenie układu ruchu 
Charakterystyka : 
Monter rusztowań montuje różne elementy, przenosi je na różnym poziomie.  Ręczne przenoszenie ładunków 
powyżej dopuszczalnej normy może doprowadzić do przeciążenia, naderwania mięśni, ścięgien, itp. 
 
 

Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

bardzo małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: przenoszenie ciężarów do 50 kg przy pracy dorywczej 
przerwy w pracy 
przestrzeganie bezpiecznych wartości 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

układanie glazury i 
terakoty 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

roboty murowe, 
tynkowe, betoniarskie 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

montaż i demontaż 
rusztowań 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
11. Przeciążenie, nadmierny wysiłek fizyczny 
Charakterystyka : 
Pod pojęciem ręcznych prac transportowych należy rozumieć każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania 
przedmiotów, ładunków lub materiałów  przez jednego lub więcej pracowników w tym przemieszczanie ich 
poprzez unoszenie, podnoszenie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie.  
Zagrożenie może nastąpić w wyniku: 

W
ZÓR 
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- nieprzestrzegania norm i technik dźwigania ciężarów, 
- nieskorzystanie z transportu pomocniczego przy podnoszeniu, przenoszeniu dużych i ciężkich elementów. 
- niewłaściwego uchwycenia przenoszonych przedmiotów. 
- podnoszenia i przenoszenia przedmiotów pojedynczo a nie w dwóch lub więcej. 
 
 

Ciężkość następstw: duże 

 Do następstw o dużej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują 
ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć. Są to oparzenia III stopnia, oparzenia II 
stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową 
dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów 
wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, 
zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

wysoce prawdopodobne 

 Do wysoce prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą 
wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

średnie 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: przestrzegania norm dźwigania 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

roboty brukarskie Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

roboty murowe, 
tynkowe, betoniarskie 

Pracownik budowlany małe prawdopodobne - małe 

magazynowanie 
materiałów 

Pracownik budowlany małe prawdopodobne - małe 

montaż i demontaż 
rusztowań 

Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

przygotowanie 
stanowiska pracy 
(przygotowanie 

narzędzi, 
przygotowanie 

materiałów, 
przygotowanie 

środków  ochrony 
indywidualnej), 

Pracownik budowlany małe prawdopodobne - małe 

czynności porządkowe Pracownik budowlany małe prawdopodobne - małe 

 
12. Przygniecenie operatora przez koparko-ładowarkę 
Charakterystyka : 
W czasie prac koparko-ładowarką może dojść do przewrócenia się maszyny i przygniecenia pracownika. Może to 
nastąpić w wyniku wpadnięcia maszyny do niezabezpieczonego rowu i wykopu lub w sytuacji gdy praca 
wykonywana jest na nierównym, stromym podłożu. Skutkami zagrożenia może być śmierć, kalectwo. 
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Ciężkość następstw: duże 

 Do następstw o dużej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują 
ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć. Są to oparzenia III stopnia, oparzenia II 
stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową 
dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów 
wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, 
zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

wysoce prawdopodobne 

 Do wysoce prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą 
wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

średnie 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: wzmożona uwaga 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

eksploatacja maszyn 
(minikoparko-
ładowarka), 

Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

 
13. Pył 
Charakterystyka : 
Pył to zbiór cząstek stałych, które wyrzucane do powietrza atmosferycznego pozostają w nim przez pewien czas.. 
Najczęściej są to cząstki o wymiarach poniżej 300 mikrometrów. Pyły powstają m.in. podczas skrobania ścian ze 
starej farby, usuwania nierówności, gipsowania a później szlifowania, wiercenia, szlifowania i cięcia glazury, 
mieszania i przesypywania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej. Szkodliwe oddziaływanie pyłów zależy od 
rodzaju pyłu, wielkości cząsteczek, stężenia pyłu w powietrzu, czasu ekspozycji, rozpuszczalności pyłu w cieczach 
ustrojowych, kształtu cząstek, zawartości wolnej krystalicznej krzemionki. Pyły można podzielić na pylicotwórcze, 
drażniące, alergiczne, toksyczne, rakotwórcze. 
 
 
 

Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

bardzo małe 
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Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: gogle ochronne 
półmaska filtrująca 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

układanie glazury i 
terakoty 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

roboty murowe, 
tynkowe, betoniarskie 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

czynności porządkowe Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
14. Skaleczenie 
Charakterystyka : 
Ostre krawędzie narzędzi ręcznych narzędzi i materiałów mogą spowodować skaleczenia, rany cięte dłoni i nóg.  
Pracownik w czasie układania glazury lub terakoty może skaleczyć się o ostre krawędzie płytek, lub o ostre 
narzędzia do cięcia płytek. Skutkiem zagrożenia mogą być rany szczególnie kończyn górnych. 

Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: rękawice ochronne 
zachowanie ostrożności 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

roboty brukarskie Pracownik budowlany małe prawdopodobne - małe 

układanie glazury i 
terakoty 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
15. Uderzenie narzędziem 
Charakterystyka : 
W czasie pracy zarówno narzędziami ręcznymi jak i mechanicznymi może dojść do uderzenia narzędziem co 
może spowodować rany i stłuczenia. 

W
ZÓR 
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W czasie pracy za pomocą elektronarzędzi może dojść do uderzenia źle zamocowanym narzędziem. Skutkiem 
moją być stłuczenia i rany szczególnie kończyn górnych. 
 

Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: zachowanie szczególnej ostrożności 
dobry stan środków pracy (narzędzia, maszyny, urządzenia) 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

przygotowanie 
stanowiska pracy 
(przygotowanie 

narzędzi, 
przygotowanie 

materiałów, 
przygotowanie 

środków  ochrony 
indywidualnej), 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

roboty brukarskie Pracownik budowlany małe prawdopodobne - małe 

układanie glazury i 
terakoty 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

roboty murowe, 
tynkowe, betoniarskie 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

montaż i demontaż 
rusztowań 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

czynności porządkowe Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
16. Uderzenie o nieruchome przedmioty 
Charakterystyka : 
Uderzenie może nastąpić w wyniku niezachowania  dostatecznej  ostrożności podczas poruszania się po 
obiektach i poza nimi, na drogach komunikacyjnych. 
Zagrożenie mogą stworzyć: 
- przedmioty ustawione na drogach komunikacyjnych 
- maszyny i urządzenia  
- niezachowanie odpowiednich odstępów między stanowiskami roboczymi 
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- niewłaściwie składowane przedmioty  
Możliwymi skutkami zagrożenia mogą być potłuczenia. 
 

Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

bardzo małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: dobry stan podłóg, podłoża 
dobry stan pomostów, drabin, rusztowań,  itp. 
drogi komunikacyjne - oznakowane, wolne 
oświetlenie wystarczające dla rodzaju pracy 
wzmożona uwaga 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

przygotowanie 
stanowiska pracy 
(przygotowanie 

narzędzi, 
przygotowanie 

materiałów, 
przygotowanie 

środków  ochrony 
indywidualnej), 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

układanie glazury i 
terakoty 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

roboty murowe, 
tynkowe, betoniarskie 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

praca na wysokości 
(na drabinach i 
rusztowaniach), 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

montaż i demontaż 
rusztowań 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

czynności porządkowe Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
17. Uderzenie obrabianym przedmiotem 
Charakterystyka : 
W czasie cięcia i szlifowania bruku i płytek (glazury i terakoty)  za pomocą szlifierki kontowej oraz łamania płytek 
może dojść do uderzenia odpryskami. Skutkiem mogą być urazy twarzy, oczu, dłoni. 
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Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: ochrony twarzy 
półmaska filtrująca 
rękawice ochronne 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

układanie glazury i 
terakoty 

Pracownik budowlany małe prawdopodobne - małe 

roboty brukarskie Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - małe 

 
18. Uderzenie przez spadające przedmioty 
Charakterystyka : 
Zagrożenie urazami powodowanymi upadkami: 
- niewłaściwie składowane narzędzia pomocnicze. 
- niewłaściwie ułożone materiały na wysokości (np.: na rusztowaniach) 
Zagrożenie urazami powodowanymi upadkami transportowych ręcznie przedmiotów. 
Możliwymi skutkami zagrożenia mogą być stłuczenia, złamania, skaleczenia kończyn górnych lub dolnych. 

Ciężkość następstw: duże 

 Do następstw o dużej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują 
ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć. Są to oparzenia III stopnia, oparzenia II 
stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową 
dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów 
wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, 
zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

wysoce prawdopodobne 

 Do wysoce prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą 
wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

średnie 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 
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Stosowane środki ochrony: przestrzeganie bezpiecznych wartości 
zachowanie szczególnej ostrożności 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

roboty brukarskie Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

roboty murowe, 
tynkowe, betoniarskie 

Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

praca na wysokości 
(na drabinach i 
rusztowaniach), 

Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

magazynowanie 
materiałów 

Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

montaż i demontaż 
rusztowań 

Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

 
19. Uderzenie przez wyrzucony wylatujący przedmiot 
Charakterystyka : 
Zagrożenie występuje w czasie przecinania materiałów brukarskich przecinarką tarczową.  
Skutkami zagrożenia mogą być urazy ciała (amputacje, zmiażdżenia, skaleczenia, stłuczenia) 

Ciężkość następstw: średnie 

 Do następstw o średniej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które 
powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są 
związane z krótkimi okresami absencji. Są to np. zranienia, oparzenia II stopnia na 
niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły 
przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna) itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

prawdopodobne 

 Do prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie 
więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: osłony i zamknięcia dla ruchomych części mechanizmów 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

roboty brukarskie Pracownik budowlany średnie mało prawdopodobne - małe 

 
20. Uderzenie, potrącenie przez środki transportu będące w ruchu 
Charakterystyka : 
Zagrożenie może powstać na skutek potrącenia przez pojazdy mechaniczne jedno i dwuśladowe podczas 
układania chodników przy jezdni. 
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Ciężkość następstw: duże 

 Do następstw o dużej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują 
ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć. Są to oparzenia III stopnia, oparzenia II 
stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową 
dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów 
wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, 
zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

wysoce prawdopodobne 

 Do wysoce prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą 
wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

średnie 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: zachowanie szczególnej ostrożności 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

roboty brukarskie Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

 
21. Uderzenie, przygniecenie 
Charakterystyka : 
Podczas magazynowania materiałów pracownik może zostać uderzony lub przygnieciony przez składowane 
materiały. Może mieć miejsce w przypadku niewłaściwego składowania materiałów. Skutkiem zagrożenia mogą 
być zmiażdżenia, złamania, śmierć 

Ciężkość następstw: duże 

 Do następstw o dużej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują 
ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć. Są to oparzenia III stopnia, oparzenia II 
stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową 
dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów 
wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, 
zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

wysoce prawdopodobne 

 Do wysoce prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą 
wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

średnie 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: składowanie materiałów zgodnie z obciążeniem 
stabilne składowanie materiałów 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

W
ZÓR 
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magazynowanie 
materiałów 

Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

 
22. Upadek na niższy poziom 
Charakterystyka : 
W czasie prowadzenia prac malarskich pracownik może spaść z drabiny, podestu, schodów. 
Skutkiem mogą być stłuczenia, złamania w skrajnych przypadkach kalectwo lub śmierć. 
Nieostrożne wchodzenie i schodzenie z koparko-ładowarki grozi upadek na ziemię. Skutkiem mogą być śmierć, 
kalectwo, złamania kończyn, potłuczenia, urazy wewnętrzne. 
 

Ciężkość następstw: średnie 

 Do następstw o średniej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które 
powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są 
związane z krótkimi okresami absencji. Są to np. zranienia, oparzenia II stopnia na 
niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły 
przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna) itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

prawdopodobne 

 Do prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie 
więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: wzmożona uwaga 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

eksploatacja maszyn 
(minikoparko-
ładowarka), 

Pracownik budowlany średnie mało prawdopodobne - małe 

malowanie Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
 
23. Upadek na tym samym poziomie (potknięcie się, poślizgnięcie się) 
Charakterystyka : 
Zagrożenie nie może nastąpić na skutek: 
- nierówności i uszkodzonego podłoża, 
- znajdujących się na podłożu rozlanych cieczy 
- wystających progów na drogach komunikacyjnych, 
- nieodpowiedniego składowania materiałów na drogach komunikacyjnych 
- niewłaściwego oznakowania pojedynczego stopnia 
- oblodzonej nawierzchni dróg komunikacyjnych 
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Skutkami zagrożenia mogą być skręcenia, złamania, skaleczenia. 

Ciężkość następstw: średnie 

 Do następstw o średniej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które 
powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są 
związane z krótkimi okresami absencji. Są to np. zranienia, oparzenia II stopnia na 
niewielkiej powierzchni ciała, alergie skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły 
przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego (np. zapalenie ścięgna) itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

prawdopodobne 

 Do prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie 
więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

średnie 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: zachowanie szczególnej ostrożności 
właściwe drogi transportowe 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

przygotowanie 
stanowiska pracy 
(przygotowanie 

narzędzi, 
przygotowanie 

materiałów, 
przygotowanie 

środków  ochrony 
indywidualnej), 

Pracownik budowlany średnie mało prawdopodobne - małe 

roboty brukarskie Pracownik budowlany średnie prawdopodobne - średnie 

układanie glazury i 
terakoty 

Pracownik budowlany średnie mało prawdopodobne - małe 

roboty murowe, 
tynkowe, betoniarskie 

Pracownik budowlany średnie mało prawdopodobne - małe 

malowanie Pracownik budowlany średnie mało prawdopodobne - małe 

czynności porządkowe Pracownik budowlany średnie mało prawdopodobne - małe 

 
 
24. Upadek z wysokości 
Charakterystyka : 
Praca na wysokości lub przebywanie i poruszanie się pracowników na pomostach, stropach, galeriach itp. 
urządzeniach, których poziom wzniesiony jest nad terenem lub innym poziomem roboczym więcej niż 2 m- gdy 
praca ma charakter robót budowlano - montażowych, montażowych lub rozbiórkowych oraz 1 m - gdy praca o 
charakterze stałym lub tymczasowym, odbywa się w zakładach lub bazach zaplecza budowlanego albo przy 
obsłudze maszyn. Pracą na wysokości jest też wykonywanie robót w wysokich pomieszczeniach lub nawet na 
parterze budynku, jeżeli używane są rusztowania, których pomosty znajdują się wyżej niż 1 m nad poziomem 
podłogi. 
Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości: 
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- szelki bezpieczeństwa, 
- linki asekuracyjne - pionowe i poziome, 
- urządzenia samoblokujące - stacjonarne i przesuwane 
- barierki, 
- siatki 
Skutkiem zagrożenia mogą być urazy ciała, złamania śmierć. 
 
 

Ciężkość następstw: duże 

 Do następstw o dużej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują 
ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć. Są to oparzenia III stopnia, oparzenia II 
stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową 
dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów 
wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, 
zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

wysoce prawdopodobne 

 Do wysoce prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą 
wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

średnie 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: barierki (1,1 m) 
siatki 
szelki bezpieczeństwa 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

roboty murowe, 
tynkowe, betoniarskie 

Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

praca na wysokości 
(na drabinach i 
rusztowaniach), 

Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

malowanie Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

montaż i demontaż 
rusztowań 

Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

 
25. Wibracja miejscowa 
Charakterystyka : 
Drgania mechaniczne, w których wartości jakiejkolwiek wartości kinetycznej lub dynamicznej, charakteryzującej 
stan układu mechanicznego jest funkcją czasu.  
Wibracja miejscowa to drgania mechaniczne przenoszone są na korpus człowieka poprzez ręce. Oddziaływają 
głownie w wyniku posługiwania się narzędziami lub maszynami wytwarzającymi drgania ( wiertarki, pilarki ręczne, 
szlifierki, młotki pneumatyczne ).  

W
ZÓR 
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Uwzględniając czas narażenia na drgania rozróżniamy narażenie: 
- ciągłe, 
- przerywane, 
- sporadyczne. 
Objawy chorobowe zespołu wibracyjnego to: 
- schorzenia naczyń krwionośnych, 
- uszkodzenia kostno - stawowe, 
- zaburzenia czynności mięśni i ścięgien, 
- zmiany w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym. 
 
 

Ciężkość następstw: duże 

 Do następstw o dużej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują 
ciężkie i stałe dolegliwości i/lub śmierć. Są to oparzenia III stopnia, oparzenia II 
stopnia dużej powierzchni ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową 
dysfunkcją, choroby nowotworowe, toksyczne uszkodzenia narządów 
wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki chemiczne, 
zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

wysoce prawdopodobne 

 Do wysoce prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą 
wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

średnie 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: rękawice antywibracyjne 
przerwy w pracy 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

roboty brukarskie Pracownik budowlany duże mało prawdopodobne - średnie 

 
26. Wibracja ogólna 
Charakterystyka : 
Drgania mechaniczne, w których wartości jakiejkolwiek wartości kinetycznej lub dynamicznej, charakteryzującej 
stan układu mechanicznego jest funkcją czasu.  
Wibracja ogólna to drgania przenoszone na korpus człowieka poprzez nogi, miednicę, plecy, boki. Oddziaływają 
najczęściej poprzez podłoże, na którym pracuje człowiek lub poprzez siedziska pojazdów.  
Objawy chorobowe zespołu wibracyjnego to: 
- schorzenia naczyń krwionośnych, 
- uszkodzenia kostno - stawowe, 
- zaburzenia czynności mięśni i ścięgien, 
- zmiany w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym. 
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Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

bardzo małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony:  

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

eksploatacja maszyn 
(minikoparko-
ładowarka), 

Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
 
27. Zapylenie 
Charakterystyka : 
Zagrożenie spowodowane przez pył powstający podczas cięcia materiałów za pomocą przecinarki tarczowej. 
Możliwymi skutkami mogą być podrażnienia górnych dróg oddechowych, choroby układu oddechowego. 

Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

bardzo małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: maska przeciwpyłowa 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 
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roboty brukarskie Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
29. Zmienne warunki atmosferyczne 
Charakterystyka : 
Zmienne warunki atmosferyczne podczas wykonywania pracy na zewnątrz - możliwość (w zależności od pory 
roku) udaru słonecznego, odmrożeń, ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego  
 
 

Ciężkość następstw: małe 

 Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu 
zdrowia takie jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy 
niewielkiego zatrucia, bóle głowy itp. 

Prawdopodobieństwo 
następstw: 

mało prawdopodobne 

 Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny 
wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

bardzo małe 

Dopuszczalność: Dopuszczalne 

Stosowane środki ochrony: odzież odpowiednia do pór roku 
odzież odpowiednia do warunków atmosferycznych 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko. 

roboty brukarskie Pracownik budowlany małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
  

W
ZÓR 
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Opis wartości parametrów metody PN-N-18002   
Pojęcie Opis 

Mało prawdopodobne Do mało prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które nie powinny wystąpić 
podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Prawdopodobne Do prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie więcej niż 
kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Wysoce prawdopodobne Do wysoce prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić 
wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Mała ciężkość następstw Do następstw o małej szkodliwości zalicza się urazy i choroby, które nie powodują 
długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy. Są to czasowe pogorszenia stanu zdrowia takie 
jak niewielkie stłuczenia i zranienia, podrażnienia oczu, objawy niewielkiego zatrucia, bóle 
głowy itp. 

Średnia ciężkość następstw Do następstw o średniej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują niewielkie, 
ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są związane z krótkimi okresami 
absencji. Są to np. zranienia, oparzenia II stopnia na niewielkiej powierzchni ciała, alergie 
skórne, nieskomplikowane złamania, zespoły przeciążeniowe układu mięśniowo-szkieletowego 
(np. zapalenie ścięgna) itp. 

Duża ciężkość następstw Do następstw o dużej szkodliwości zalicza się te urazy i choroby, które powodują ciężkie i stałe 
dolegliwości i/lub śmierć. Są to oparzenia III stopnia, oparzenia II stopnia dużej powierzchni 
ciała, amputacje, skomplikowane złamania z następową dysfunkcją, choroby nowotworowe, 
toksyczne uszkodzenia narządów wewnętrznych i układu nerwowego w wyniku narażenia na 
czynniki chemiczne, zespół wibracyjny, zawodowe uszkodzenia słuchu, astma, zaćma itp. 
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