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Szczegółowa karta szacowania ryzyka 
 

Metoda szacowania: PN-N-18002 

Nazwa stanowiska: pracownik biurowy 
 

Opis : Pracownik biurowy zatrudniony jest w firmie informatycznej.  Pracę realizuje w 
pomieszczeniu biurowym, w którym zainstalowane są monitory ekranowe. Praca odbywa 
się w systemie jednozmianowym . Na stanowisku pracy głównym zadaniem jest obsługa 
administracyjna firmy w zakresie kompetencji uzyskanych od pracodawcy. Pracownik 
współpracuje bezpośrednio z właścicielem firmy. Pracownik wykonuje prace typowo 
biurowe, wykorzystując do nich komputer i inne urządzenia biurowce. Stosowane przez 
pracownika urządzenia i oprzyrządowanie spełniają wymagania w zakresie bhp. 
Stanowiska pracy wyposażone są w instrukcje bhp stosowanych urządzeń. Dla pracownika 
na stanowisku pracy przypada odpowiednia wolna powierzchnia tj. 13m3 i 2m2. Na 
stanowiskach nie wykonywano pomiarów oświetlenia, które wizualnie przy monitorze 
ekranowym nie jest niższe niż 500 lx.  

Od osób zatrudnionych na stanowisku pracownika biurowego wymagane jest, ukończenie 

szkolenia ogólnego bhp, instruktarzu stanowiskowego, pozytywna opinia lekarza 

medycyny pracy.  

 

 

Opis lokalizacji: Praca wykonywana jest w pomieszczeniach biurowych 
firmy 

 

Czynności przed rozpoczęciem pracy: - załączenie urządzeń biurowych (komputer, drukarka, 
kserokopiarka) 

- przygotowanie dokumentacji. 

Czynności w trakcie pracy: - sporządzanie dokumentacji. 

- sprawdzanie poprawności dokumentów  

- obsługa komputera. 

- kontakt telefoniczny z urzędami, klientami oraz 
pozostałymi pracownikami. 

- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, 
niszczarka dokumentów) i kasy fiskalnej. 

- używanie przyrządów biurowych (np. zszywacz, 
dziurkacz). 

- przerwy w pracy: przygotowanie posiłków, napojów 
gorących. 
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Czynności po zakończeniu pracy: - czynności porządkowe stanowiska pracy. 

 

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. Ergonomia - wymuszona pozycja ciała średnie tak 

2. Hałas bardzo małe tak 

3. Obciążenie narządu słuchu i mowy bardzo małe tak 

4. Poparzenie bardzo małe tak 

5. Porażenie prądem elektrycznym średnie tak 

6. Pożar średnie tak 

7.  Promieniowanie laserowe bardzo małe tak 

8. Przeciążenie narządu wzroku średnie tak 

9. Skaleczenie bardzo małe tak 

10. Stres, obciążenie psychonerwowe średnie tak 

11. Uderzenie o nieruchome przedmioty małe tak 

12. Upadek na tym samym poziomie (potknięcie się, poślizgnięcie się) małe tak 

 
1. Ergonomia - wymuszona pozycja ciała 

Charakterystyka : 
Zagrożenie mogą stworzyć długotrwała praca przy komputerze lub biurku.  

Możliwymi skutkami zagrożenia mogą być: bóle mięśniowe, zwyrodnienia kręgosłupa i stawów.  

 

UWAGA: 
Wymagania odnośnie prac przy monitorze ekranowym reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe. (Dz. U. z dnia 10 grudnia 1998 r.) 

 
UWAGA: 
Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych kobietom zabrania się kobietom w ciąży pracy przy obsłudze monitorów ekranowych 
powyżej 4 godzin na dobę. 
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Prawidłowa pozycja przy pracy przy monitorze ekranowym: 

 

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: ergonomiczne stanowisko pracy 

okresowa zmiana rodzaju zajęć 

przerwy w pracy 

 

 

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

obsługa komputera Pracownik biurowy,  średnie prawdopodobne - średnie 

sporządzanie 
dokumentacji 

Pracownik biurowy,  średnie prawdopodobne - średnie 
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sprawdzanie 
poprawności 
dokumentów 

Pracownik biurowy,  średnie prawdopodobne - średnie 

2. Hałas 

Charakterystyka : 

Hałas emitowany jest przez pracujące urządzenie biurowe. 

Możliwymi skutkami zagrożenia mogą być: napięcie nerwowe, zmęczenie psychiczne, uszkodzenie narządu 
słuchu. 

 

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.  

UWAGA: 

Wartości narażenia na hałas są następujące: 
1) dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8–godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy 
lub poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy – wartość NDN wynosi 85 dB; 
2) maksymalny poziom dźwięku A nie może przekroczyć 115 dB; 
3) szczytowy poziom dźwięku C nie może przekroczyć wartości 135 dB. 

 

UWAGA:  
Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac 
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko 
piersią obowiązujące od 01.05.2017 roku które zastąpiło rozporządzenie z 1996 roku zabrania się 
kobietom w ciąży pracy w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas, odniesiony do 8 - 
godzinnego  dnia pracy, mierzony zgodnie z Polskimi Normami, przekracza wartość 65d., 

 

 

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 
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Stosowane środki ochrony: ograniczenie hałasu w biurze 

przerwy w pracy 

 

 

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

obsługa urządzeń 
biurowych 

(kserokopiarka, 
niszczarka 

dokumentów) i kasy 
fiskalnej. 

Pracownik biurowy,  małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
 
3. Obciążenie narządu słuchu i mowy 

Charakterystyka : 

Długie rozmowy telefoniczne powodują obciążenie narządów mowy i słuchu. Skutkiem może być czasowa 
utrata mowy, szum w uszach, zmęczenie. 

 

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: przerwy w pracy 

 

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

kontakt telefoniczny z 
urzędami, klientami 
oraz pozostałymi 

pracownikami 

Pracownik biurowy,  małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
4. Poparzenie 

Charakterystyka : 
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W czasie obsługi kserokopiarki i drukarki laserowej zdarza się niekiedy zacięcie papieru. Przy usuwaniu tej 
awarii niezgodnie z instrukcją obsługi może dojść do poparzenia dłoni lub palców rozgrzanymi wałkami. 
Poparzenie może również nastąpić w czasie obsługi urządzeń do przygotowywania i podgrzewania ciepłych 
posiłków i napojów. 

 

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: przestrzeganie instrukcji obsługi 

zachowanie szczególnej ostrożności 

 

 

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

obsługa urządzeń 
biurowych 

(kserokopiarka, 
niszczarka 

dokumentów) i kasy 
fiskalnej. 

Pracownik biurowy,  małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

przerwy w pracy: 
przygotowanie 

posiłków, napojów 
gorących 

Pracownik biurowy,  małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
5. Porażenie prądem elektrycznym 

Charakterystyka : 

Porażenie prądem elektrycznym może nastąpić na skutek: 

- przerwanej instalacji elektrycznej, 

- obsłudze urządzenia nie posiadającego okresowych badań ochronnych przeciwporażeniowych, 

- stosowania uszkodzonych wyłączników i osprzętu elektrycznego, 

- dotknięcia elementów znajdujących się pod napięciem, 

- prowizorycznego podłączania urządzeń zasilanych prądem, 

- używania niesprawnych gniazdek i wtyczek. 
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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. 

Źródłem zagrożenia mogą być niesprawne urządzenia biurowe, przedłużacze, gniazdka oraz urządzenia do 
przygotowania oraz podgrzewania gorących napojów i posiłków. 

 

 

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: dobry stan instalacji elektrycznej oraz urządzeń 

okresowe kontrole skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji 
przewodów 

przestrzeganie przepisów dotyczących obsługi urządzeń elektrycznych 

 

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

obsługa urządzeń 
biurowych 

(kserokopiarka, 
niszczarka 

dokumentów) i kasy 
fiskalnej. 

Pracownik biurowy,  duże mało prawdopodobne - średnie 

przygotowywanie 
miejsca pracy 

Pracownik biurowy,  duże mało prawdopodobne - średnie 

czynności porządkowe 
miejsca pracy 

Pracownik biurowy,  duże mało prawdopodobne - średnie 

przerwy w pracy: Pracownik biurowy, duże mało prawdopodobne - średnie 
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przygotowanie 
posiłków, napojów 

gorących. 

 
6. Pożar 

Charakterystyka : 

Źródłem pożaru mogą być duże ilości dokumentów, zwarcie instalacji elektrycznej, nieostrożne obchodzenie 
się z otwartym ogniem. Możliwymi skutkami pożaru mogą być: śmierć lub poparzenia. 

 

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: 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: przestrzeganie instrukcji ppoż. 

właściwe zabezpieczenie pomieszczeń w sprzęt przeciwpożarowy 

 

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

obsługa urządzeń 
biurowych 

(kserokopiarka, 
niszczarka 

dokumentów) i kasy 
fiskalnej. 

Pracownik biurowy,  duże mało prawdopodobne - średnie 

przygotowywanie 
miejsca pracy 

Pracownik biurowy,  duże mało prawdopodobne - średnie 

czynności porządkowe Pracownik biurowy,  duże mało prawdopodobne - średnie 

W
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miejsca pracy 

 
7. Promieniowanie laserowe 

Charakterystyka : 

Źródłem promieniowania laserowego są drukarki laserowe oraz kserokopiarki. 

Możliwymi skutkami zagrożenia mogą być fotochemiczne uszkodzenia oczu i skóry. 

 
Działanie lasera polega na wzbudzeniu ośrodka optycznie czynnego a następnie wyzwoleniu energii w postaci 
kwantu promieniowania spójnego. Promieniowanie laserowe charakteryzuje się wysokim stopniem spójności, 
monochromatyczności i ukierunkowania a kąt rozbieżności wiązki zwykle nie przekracza kilku miliradianów. 
Zagrożenie promieniowaniem laserowym dla zdrowia człowieka odnosi się do oczu i skóry. Uszkodzenie tych 
tkanek zachodzi zazwyczaj na skutek reakcji termicznych w wyniku absorpcji dużej ilości energii przenoszonej 
przez promieniowanie laserowe.  
 

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: przestrzeganie instrukcji obsługi 

 

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

obsługa urządzeń 
biurowych 
(kserokopiarka, 
niszczarka 
dokumentów) i kasy 
fiskalnej. 

 

Pracownik biurowy, małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
8. Przeciążenie narządu wzroku 

Charakterystyka : 

Przemęczenie oczu może być wywołane zbyt intensywną pracą przy komputerze, pisaniem i czytaniem 
dokumentacji. Objawy to zmęczenie, zaczerwienienie oczu, pieczenie oraz uczucie kucia w oczach, bóle 
głowy. 
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UWAGA: 
Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z dnia 10 
grudnia 1998 r.) Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne 
z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej 
opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy 
obsłudze monitora ekranowego. 
 

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: okresowa zmiana rodzaju zajęć 

oświetlenie wystarczające dla rodzaju pracy 

przerwy w pracy 

 

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

obsługa komputera Pracownik biurowy,  średnie prawdopodobne - średnie 

sporządzanie 
dokumentacji 

księgowej i handlowej  

Pracownik biurowy,  średnie prawdopodobne - średnie 

sprawdzanie 
poprawności 
dokumentów  

Pracownik biurowy,  średnie prawdopodobne - średnie 

 
9. Skaleczenie 

Charakterystyka : 

Do skaleczenia może dojść przy używaniu przyrządów biurowych ( np.: zszywacz, dziurkacz) oraz w czasie 
obsługi niszczarki dokumentów. Do skaleczenia może dojść również w czasie przygotowywania posiłków 

Możliwymi skutkami zagrożenia mogą być skaleczenia dłoni lub palców. 

 

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: przestrzeganie instrukcji obsługi 

zachowanie szczególnej ostrożności 

 

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

przerwy w pracy: 
przygotowanie 

posiłków, napojów 
gorących. 

Pracownik biurowy,  małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

używanie przyrządów 
biurowych (np. 

zszywacz, dziurkacz). 

Pracownik biurowy,  małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
10. Stres, obciążenie psychonerwowe 

Charakterystyka : 

Stres jest to stan powstający w ustroju żywym pod wpływem zadziałania jakiegokolwiek szkodliwego bodźca 
pochodzącego ze środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego. Stresy oddziaływają ujemnie na ustrój 
czynników materialnego środowiska pracy. 

Stres na stanowisku związany jest z podejmowaniem ważnych decyzji ekonomicznych, finansowych oraz 
rozmowami z klientami i pracownikami oraz urzędami.  

Możliwymi skutkami zagrożenia mogą być: nerwice, bezsenność, choroby serca i układu pokarmowego.  

 

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 
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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. 

sporządzanie 
dokumentacji 

księgowej i handlowej  

Pracownik biurowy,  średnie prawdopodobne - średnie 

sprawdzanie 
poprawności 
dokumentów  

Pracownik biurowy,  średnie prawdopodobne - średnie 

kontakt telefoniczny z 
urzędami, klientami 
oraz pozostałymi 

pracownikami 

Pracownik biurowy,  średnie prawdopodobne - średnie 

 
11. Uderzenie o nieruchome przedmioty 

Charakterystyka : 

Uderzenie może nastąpić w wyniku niezachowania  dostatecznej  ostrożności podczas poruszania się po 
obiektach i poza nimi. Zagrożenie mogą stworzyć: 

- meble będące na wyposażeniu biur i innych pomieszczeń, 

- ostre narożniki stołów, krzesła i inne elementy wyposażenia biura. 

Możliwymi skutkami zagrożenia mogą być potłuczenia. 

 

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: dobry stan podłóg, podłoża 

W
ZÓR 
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oświetlenie wystarczające dla rodzaju pracy 

porządek na stanowisku pracy 

wzmożona uwaga 

 

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

przygotowywanie 
miejsca pracy 

Pracownik biurowy,  średnie mało prawdopodobne - małe 

czynności porządkowe 
miejsca pracy 

Pracownik biurowy,  średnie mało prawdopodobne - małe 

przygotowanie 
dokumentacji. 

Pracownik biurowy,  średnie mało prawdopodobne - małe 

 
12. Upadek na tym samym poziomie (potknięcie się, poślizgnięcie się) 
Charakterystyka : 

 

Zagrożenia urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłożu wewnątrz lub na 
zewnątrz budynku. 

Zagrożenie może nastąpić w skutek: 

- znajdujących się na podłożu rozlanych cieczy, 

- wystających progów między pomieszczeniami i na drogach komunikacyjnych, 

- stosowania nieodpowiedniego obuwia, 

- niewłaściwego składowania materiałów na drogach komunikacyjnych. 

Skutkiem zagrożenia mogą być: potłuczenia, złamania kończyn, urazy wewnętrzne, wstrząśnienie mózgu. 

 

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: ład i porządek na stanowisku pracy 

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

przygotowywanie 
miejsca pracy 

Pracownik biurowy,  średnie mało prawdopodobne - małe 

czynności porządkowe 
miejsca pracy 

Pracownik biurowy,  średnie mało prawdopodobne - małe 

przygotowanie 
dokumentacji. 

Pracownik biurowy,  średnie mało prawdopodobne - małe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 

 

 

W
ZÓR 
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