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Szczegółowa karta szacowania ryzyka 
Metoda szacowania: PN-N-18002 

Nazwa stanowiska: Sprzątaczka 

Zakres 
obowiązków: 

Zakres obowiązków: 

Sprzątaczka zatrudniona jest w firmie sprzątającej. 
Czynności ogólne: 

a) utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń. Niżej 

wymienione czynności powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby przydzielone 

do sprzątania pomieszczenia były utrzymane w nienagannym porządku: 

- zamiatanie i mycie podłóg 

- mycie okien 

- odkurzanie wykładzin 

- wycieranie kurzu w meblach i na meblach, na parapetach, żaluzjach, grzejnikach,  
urządzeniach elektrycznych i sprzęcie komputerowym 

- usuwanie zabrudzeń z przeszkleń w meblach, gablotach, drzwiach, lampach 

- mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych w toaletach 

- opróżnianie koszy na śmieci 

b) stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach i 

pomieszczeniu socjalnym 

c) właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu  i środków potrzebnych do 
utrzymania czystości 

d) zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii , uszkodzeń w urządzeniach i 

pomieszczeniach. 

Pracownik do wykonywania niektórych czynności używa drabiny (nie wykonuje pracy na 

wysokości). Przemieszczanie się po terenie zakładu wymaga poruszania się po schodach. 

Dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, pracownik wyposażony jest w rękawice, 

fartuch roboczy, obuwie robocze. 

Od osoby zatrudnionej jako sprzątaczka wymagane jest ukończenie szkolenia ogólnego bhp 

oraz instruktarzu stanowiskowego, badania lekarskie wstępne i okresowe. 

 
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. Czynniki biologiczne - Grupa 2 - Bakterie i podobne organizmy - 
Salmonella (inne typy serologiczne, z wyłączeniem S.Typhi) 

małe tak 

2. Czynniki biologiczne - Grupa 2 - Grzyby - Aspergillus fumigatus małe tak 

3. Czynniki chemiczne, toksyczne, drażniące, alergizujące małe tak 
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4. Ergonomia - wymuszona pozycja ciała bardzo małe tak 

5. Porażenie prądem elektrycznym średnie tak 

6. Pożar bardzo małe tak 

7. Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego małe tak 

8. Roztocza małe tak 

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty małe tak 

10. Uderzenie przez spadające przedmioty średnie tak 

11. Upadek na niższy poziom średnie tak 

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

13. Hałas bardzo małe tak 

14. Przewlekłe choroby obwodowego  układu nerwowego małe tak 

15. Pył średnie tak 

 
1. Czynniki biologiczne - Grupa 2 - Bakterie i podobne organizmy - Salmonella 
(inne typy serologiczne, z wyłączeniem S.Typhi) 
Charakterystyka : 
W czasie czyszczenia urządzeń higieniczno-sanitarnych ( toalety, umywalki ) oraz usuwania odpadów 
może dojść do zakażenia bakteriami (np. salmonella, escherichia coli). Możliwymi skutkami 
zagrożenia mogą być: biegunki, salmonelloza (zapalenia żołądka, jelit, zatrucia pokarmowe) 

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: 

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 gumowe 
zachowanie higieny 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub 
obszar 

ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko 

usuwanie zgromadzonych odpadków sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 
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czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń 

sanitarnych w toaletach 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

stałe doglądanie i uzupełnianie braków 

środków sanitarno-higienicznych w 

toaletach i pomieszczeniu socjalnym 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

Utrzymywanie w należytej czystości 

przydzielonych do sprzątania 

pomieszczeń 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

 
2. czynniki biologiczne - Grupa 2 - Grzyby - Aspergillus fumigatus 
Charakterystyka : 
W czasie prac porządkowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz usuwania odpadów 
może dojść do zakażenia grzybami. Możliwymi skutkami zagrożenia mogą być: choroby skóry, 
grzybicza infekcja skóry, błon śluzowych i paznokci. 

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: 

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 gumowe 
zachowanie higieny 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub 
obszar 

ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko 

Utrzymywanie w należytej czystości 

przydzielonych do sprzątania pomieszczeń 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

usuwanie zgromadzonych odpadków sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

stałe doglądanie i uzupełnianie braków 

środków sanitarno-higienicznych w toaletach 

i pomieszczeniu socjalnym 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

 
3. Czynniki chemiczne, toksyczne, drażniące, alergizujące 
Charakterystyka : 
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Kontakt ze środkami do dezynfekcji i mycia może spowodować alergiczne choroby skóry jak również 
poparzenia skóry oraz podrażnienia układu oddechowego. 
Uwaga: 
Przed rozpoczęciem prac z zastosowaniem substancji chemicznych należy zapoznać się z 
kartą charakterystyki danej substancji oraz informacjami na opakowaniu. 
Uwaga: 
Zabronione jest przechowywanie substancji chemicznych w opakowaniach po żywności lub 
napojach. 
Uwaga: 
Zakazane jest mieszanie środków chemicznych. 

Rysunek przedstawia oznaczenia substancji: 

 
 
 

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: 

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: 

rękawice gumowe 
zachowanie szczególnej ostrożności 

 
 

Praca lub zadanie Miejsce lub 
obszar 

ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko 

środki potrzebne do utrzymania czystości sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i  
biurowych 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

Stałe doglądanie i uzupełnianie braków 

środków sanitarno-higienicznych w 

toaletach i pomieszczeniu socjalnym 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

Utrzymywanie w należytej czystości 

przydzielonych do sprzątania pomieszczeń 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

 
4. Ergonomia - wymuszona pozycja ciała 
Charakterystyka: 
Pracownica w czasie wykonywania prac porządkowych a szczególnie mycia posadzek zmuszona jest 
do schylania się, kucania, przyjmowania wymuszonej pozycji ciała. Również usuwanie kurzów 
powoduje wyciąganie rąk do góry. 
Skutki pracy w wymuszonej pozycji ciała to zazwyczaj szybko następujące zmęczenie fizyczne, 
zmniejszenie wydajności pracy, obniżenie tempa i jakości pracy. Bardzo niekorzystnym skutkiem 
pracy w wymuszonej pozycji ciała jest możliwość przyzwyczajenia się do takiej (często niewłaściwej 
w sensie fizjologicznym) pozycji, a to z kolei może doprowadzić do trwałych zmian organicznych, np. 
garbienia się, nierównomiernego rozwoju niektórych grup mięśniowych, skrzywienia kręgosłupa. 
Zdarza się także, że zmęczenie powodowane wymuszoną pozycją elementów układu ruchu jest tak 
duże, że uniemożliwia wykonywanie pracy przez dłuższy czas (np. praca z podniesionymi rękami). 
 

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: 

okresowa zmiana rodzaju zajęć 
przerwy w pracy 

 
Praca lub zadanie Miejsce lub obszar ciężkość 

następstw 
Prawdopodobie

ństwo 
NDS/N

DN 
Ryzy

ko 

Utrzymywanie w należytej czystości 

przydzielonych do sprzątania pomieszczeń 

sprzątaczka małe mało 
prawdopodobne 

- bardz
o 

małe 

pomoc przy remontach, przeprowadzkach 

filii bibliotecznych 

sprzątaczka małe mało 
prawdopodobne 

- bardz
o 

małe 

Sprzątanie pomieszczeń dodatkowych w 

czasie pełnienia zastępstwa podczas 

nieobecności w pracy innej sprzątaczki 

sprzątaczka małe mało 
prawdopodobne 

- bardz
o 

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, 

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: 

prawdopodobne 

 Do prawdopodobnych zalicza się te następstwa zagrożeń, które mogą wystąpić nie 
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- używania niesprawnych gniazdek i wtyczek. 
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 

więcej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. 

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

średnie 

Dopuszczalność: dopuszczalne 

Stosowane środki 
ochrony: 

dobry stan instalacji elektrycznej 
okresowe kontrole skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji 
przewodów 



"EKOL-BHP" Firma Usługowo-Doradcza, tel. 32 724 08 07,  kom. 506 127 827, e-mail: biuro@ekol-bhp.pl, 
biuro@ekol-bhp.sklep.pl, www.ekol-bhp.pl 

 

 
 

Praca lub zadanie Miejsce lub 
obszar 

ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko 

Odkurzanie  wykładzin sprzątaczka duże prawdopodobne - średnie 

usuwanie zabrudzeń i kurzu z urządzeń 

elektrycznych i sprzętu komputerowego 

sprzątaczka duże prawdopodobne - średnie 

Sprzątanie pomieszczeń dodatkowych w 

czasie pełnienia zastępstwa podczas 

nieobecności w pracy innej sprzątaczki 

sprzątaczka duże prawdopodobne - średnie 

 
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 . 
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Przykładowa etykieta gaśnicy 

 
 

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: 

mało prawdopodobne 

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

Kategoria ryzyka 
zawodowego: 

średnie 

Dopuszczalność: dopuszczalne 

Rodzaj 
gaśnicy 

Rodzaj 
pożaru (A- 
ciała stałe, 
B-ciecze 
palne, C-
gazy) 



"EKOL-BHP" Firma Usługowo-Doradcza, tel. 32 724 08 07,  kom. 506 127 827, e-mail: biuro@ekol-bhp.pl, 
biuro@ekol-bhp.sklep.pl, www.ekol-bhp.pl 

 

Stosowane środki ochrony: dobry stan instalacji elektrycznej 
sprawny sprzęt gaśniczy 
zachowanie ostrożności 
stosowanie się do instrukcji ppoż. 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub 
obszar 

ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko 

Odkurzanie  wykładzin sprzątaczka duże mało prawdopodobne - średnie 

Usuwanie zabrudzeń i kuchu z 
urządzeń elektrycznych i sprzętu 

komputerowego 
sprzątaczka duże mało prawdopodobne - średnie 

 

7. Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego 
Charakterystyka : 
Nadmierne i niewłaściwe obciążenie układu ruchu związane z pracą zawodową jest przyczyną wielu 
urazów i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Różne stanowiska pracy i wykonywane na 
tych stanowiskach czynności pracy powodują różne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. 
Dominują dolegliwości takie jak zapalenie stawów, zapalenie pochewek ścięgnistych, zapalenie 
ścięgien, bóle mięśni, zwyrodnienie stawów kręgosłupa oraz zapalenie nerwów. 
Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego ma bezpośredni wpływ na powstawanie różnego typu 
dolegliwości, przy czym obciążenie to zależy od charakteru wykonywanych czynności pracy. Inne 
obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego występuje na skutek wykonywania prac w pozycji 
siedzącej a innego typu w pozycji stojącej. Inne obciążenie powodują prace powtarzalne a inne prace 
wymagające stałego utrzymywania pozycji ciała. 
Oznacza to, iż określony typ czynności pracy sprzyja określonemu typowi obciążenia układu 
mięśniowo-szkieletowego i co za tym idzie sprzyja powstawaniu określonego typu dolegliwości. 
Ocenę obciążenia można przeprowadzić z zastosowaniem różnych metod badawczych. Jednakże 
istotną rolę odgrywają czynniki wpływające na obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego. 
Ważnymi czynnikami wpływającymi na obciążenie układu mięśniowo  jest ciężar podnoszonego i 
dźwiganego ciężaru oraz sposób podnoszenia. 
UWAGA 
Normy dźwigania i przenoszenia ciężarów regulują następujące przepisy: 
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

- 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  
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. 
Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) 

 

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. 

W
ZÓR 
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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: 

zachowanie norm dźwigania 
prawidłowy sposób podnoszenia ciężarów 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub 
obszar 

ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko 

Odkurzanie wykładzin sprzątaczka średnie prawdopodobne - średnie 

ścieranie kurzu z mebli biurowych, 
sprzętów i urządzeń biurowych, 

parapetów 

sprzątaczka średnie prawdopodobne - średnie 

mycie i dezynfekcja urządzeń 
sanitarnych i biurowych 

sprzątaczka średnie prawdopodobne - średnie 

 
8. Roztocza 
Charakterystyka : 
W czasie prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych a szczególnie odkurzania, usuwania 
kurzów może dojść do zakażenia pasożytami np. roztoczami. Możliwymi skutkami zagrożenia mogą 
być: alergie, katar sienny, wysypki skórne, migrenowe bóle głowy. 
Roztocza - należą do pajęczaków. Wyróżnia się rozkruszki i roztoczki. Nie lubią one światła i są 
bardzo niewielkie - do 1 mm, dlatego nie jest możliwa ocena zanieczyszczenia gołym okiem. 
Występują w wielu produktach (kasze, mąka, nasiona roślin oleistych, zboża). Naskórek roztoczy 
zawiera chitynę oraz ostre szczecinki, które mogą uszkadzać ściany jelit, powodować biegunki i stany 
zapalne przewodu pokarmowego, a także są przyczyną odczynów alergicznych. Roztocza przenoszą 
bakterie, grzyby oraz choroby zakaźne. W rozprzestrzenianiu roztoczy poważną rolę odgrywa 
człowiek - jego ubranie, buty, a w magazynach i sklepach - nieszczelne opakowania, zbyt rzadko 
usuwane śmieci, resztki produktów, niewłaściwy stan sanitarny urządzeń i sprzętu, a także 
nieczyszczone środki transportu są siedliskiem roztoczy. 
 

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: 

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: 

częste i dokładne sprzątanie 
pranie wykładzin dywanowych 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub 
obszar 

ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko 

utrzymywanie w należytej czystości 

przydzielonych do sprzątania 

pomieszczeń 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

Odkurzanie wykładzin sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

Sprzątanie pomieszczeń dodatkowych w 

czasie pełnienia zastępstwa podczas 

nieobecności w pracy innej sprzątaczki 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

Pomoc przy remontach, przeprowadzkach 

filii bibliotecznych 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

 
9. 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: 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: 

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 
oświetlenie wystarczające dla rodzaju pracy 
porządek na stanowisku pracy 
wzmożona uwaga 

 

W
ZÓR 
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Praca lub zadanie Miejsce lub 
obszar 

ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko 

utrzymywanie w należytej czystości 

przydzielonych do sprzątania 

pomieszczeń 

sprzątaczka małe prawdopodobne - małe 

stałe doglądanie i uzupełnianie braków 

środków sanitarno-higienicznych w 

toaletach i pomieszczeniu socjalnym 

 

sprzątaczka małe prawdopodobne - małe 

sprzątanie pomieszczeń dodatkowych w 

czasie pełnienia zastępstwa podczas 

nieobecności w pracy innej sprzątaczki 

sprzątaczka małe prawdopodobne - małe 

Pomoc przy remontach, 

przeprowadzkach filii bibliotecznych 

sprzątaczka małe prawdopodobne - małe 

 
10. Uderzenie przez spadające przedmioty 
Charakterystyka : 
W czasie sprzątania pomieszczeń, może dojść do uderzenia przez spadające przedmioty 
nieprawidłowo ułożone ( niestabilnie, niezabezpieczone kartony, dokumenty itp. ) na półkach, 
regałach szafach. Do uderzenia przez spadające przedmioty może dojść również  z powodu wąskich, 
ograniczonych przejść i dojść w tych pomieszczeniach. Możliwymi skutkami zagrożenia mogą być 
stłuczenia, złamania, zranienia. 
 

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: 

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 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub 
obszar 

ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/ND
N 

Ryzyko 

utrzymywanie w należytej czystości 

przydzielonych do sprzątania 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 
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pomieszczeń 

stałe doglądanie i uzupełnianie braków 

środków sanitarno-higienicznych w 

toaletach i pomieszczeniu socjalnym 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

sprzątanie pomieszczeń dodatkowych w 

czasie pełnienia zastępstwa podczas 

nieobecności w pracy innej sprzątaczki 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 

pomoc przy remontach, 

przeprowadzkach filii bibliotecznych 

sprzątaczka średnie mało prawdopodobne - małe 
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11. Upadek na niższy poziom 
Charakterystyka : 
Podczas mycia okien, zdejmowania i zawieszania zasłon i firan może dojść do upadku z drabiny. 
Zdarzenie może mieć również miejsce podczas poruszania się po schodach. Upadek może 
spowodować np. stłuczenia, kalectwo, ciężkie uszkodzenie ciała pracownika. 

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: 

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: 

wzmożona uwaga 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub 
obszar 

ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko 

usuwanie zgromadzonych odpadów sprzątaczka duże prawdopodobne - średnie 

pomoc przy remontach, 

przeprowadzkach filii bibliotecznych 

sprzątaczka duże prawdopodobne - średnie 

Stałe doglądanie i uzupełnianie braków 

środków sanitarno-higienicznych w 

toaletach i pomieszczeniu socjalnym 

sprzątaczka duże prawdopodobne - średnie 

mycie okien sprzątaczka duże prawdopodobne - średnie 

 
12. Upadek na tym samym poziomie (potknięcie się, poślizgnięcie się) 
Charakterystyka : 
Podczas przemieszczania się pracownia  po obiekcie może dojść do potknięcia się na płaszczyźnie 
czego wynikiem mogą być: stłuczenia, skręcenia stawów lub złamania kości. 
 

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. 

W
ZÓR 
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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: podłoga, podłoże - równe, nie śliskie 
zachowanie szczególnej ostrożności 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub 
obszar 

ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko 

przygotowanie narzędzi sprzątaczka średnie prawdopodobne - małe 

przygotowanie ochron indywidualnych 
(rękawice gumowe, obuwie, fartuch) 

sprzątaczka średnie prawdopodobne - małe 

Utrzymywanie w należytej czystości 

przydzielonych do sprzątania 

pomieszczeń 

sprzątaczka średnie prawdopodobne - małe 

układanie narzędzi i środków czystości sprzątaczka średnie prawdopodobne - małe 

usuwanie zgromadzonych odpadków sprzątaczka średnie prawdopodobne - małe 

 

13. Hałas 
Charakterystyka: 
Dźwięki zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne) w danym miejscu i czasie, odbierane jako: 
„bezcelowe, następnie uciążliwe, przykre, dokuczliwe, wreszcie szkodliwe”. Reakcja na hałas w 
dużym stopniu zdeterminowana jest nastawieniem psychicznym. 
Spotykamy się z hałasem np.: podczas stosowania urządzeń do czyszczenia pomieszczeń 

odkurzaczem 

 

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 

W
ZÓR 
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Dopuszczalność: dopuszczalne 

Stosowane środki 
ochrony: 

Sprawne technicznie urządzania 
okresowa zmiana rodzaju pracy 

 

Praca lub zadanie Miejsce lub 
obszar 

ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko 

Utrzymywanie w należytej czystości 

przydzielonych do sprzątania pomieszczeń 

sprzątaczka małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

Pomoc przy remontach sprzątaczka małe mało prawdopodobne - bardzo małe 

 
14. Przewlekłe choroby obwodowego  układu nerwowego 
Charakterystyka: 
Obciążenie układu nerwowego w miejscu pracy występuje wtedy, kiedy osoby pracujące – 
pracownicy i pracodawcy – odczuwają dyskomfort psychiczny dot. warunków i/lub wymagań pracy w 
sytuacji, w której w danym momencie warunki i wymagania te przekraczają ich możliwości. 
Długotrwały obciążenie w miejscu pracy może prowadzić do wyczerpania fizycznego i psychicznego 
każdej osoby oraz odczuwania przez nią dolegliwości somatycznych. Gdy sytuacje takie powtarzają 
się wielokrotnie, mogą z upływem czasu doprowadzić do zmian w stanie zdrowia, takich jak: 
• bólów mięśni karku, barków oraz okolicy krzyżowo-lędźwiowej kręgosłupa 
• owrzodzenia układu pokarmowego oraz bolesnych skurczów jelit 
• obniżenia odporności organizmu i związanych z nią chorób infekcyjnych 
• nadciśnienia tętniczego, udaru mózgu, choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego 
• depresji, nerwic 
• zwiększenia ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową 
• innych (u osób aktywnych zawodowo obniżających napięcie wywołane przez stres przy 
pomocy alkoholu, tytoniu lub środków odurzających mogą występować dodatkowo schorzenia 
spowodowane nadużywaniem ww. substancji) 
 

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: 

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 Dopasowywanie obowiązków konkretnych pracowników do ich wiedzy, 
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ochrony: umiejętności, możliwości fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych 

 
 
 
 

Praca lub zadanie Miejsce lub 
obszar 

Ciężkość następstw Prawdopodobieństwo NDS/NDN Ryzyko 

utrzymywanie w należytej czystości 

przydzielonych do sprzątania pomieszczeń 

sprzątaczka małe prawdopodobne - małe 

zgłaszanie przełożonemu zauważonych awarii, 
uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach 

sprzątaczka małe prawdopodobne - małe 

stałe doglądanie i uzupełnianie braków 

środków sanitarno-higienicznych w toaletach i 

pomieszczeniu socjalnym 

sprzątaczka małe prawdopodobne - małe 

sprzątanie pomieszczeń dodatkowych w 

czasie pełnienia zastępstwa podczas 

nieobecności w pracy innej sprzątaczki 

sprzątaczka małe prawdopodobne - małe 

 
15. Pyły 
Charakterystyka: 
Kontakt z pyłami następuje podczas sprzątania pomieszczeń biurowych, może prowadzić do 
podrażnienia układu oddechowego oraz alergia. 
 

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: 

Częstsze sprzątanie 
wietrzenie pomieszczeń 

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

Odkurzanie wykładzin sprzątaczka średnie  prawdopodobne - średnie 

usuwanie zabrudzeń i kurzu z mebli, z 

przeszkleń w meblach, parapetów, 

żaluzji, grzejników, urządzeń 

elektrycznych i sprzętu komputerowego 

sprzątaczka średnie  prawdopodobne - średnie 

pomoc przy remontach, 

przeprowadzkach filii bibliotecznych 

sprzątaczka średnie prawdopodobne - średnie 

Sprzątanie pomieszczeń dodatkowych 

w czasie pełnienia zastępstwa podczas 

nieobecności w pracy innej sprzątaczki 

sprzątaczka średnie prawdopodobne - średnie 

 

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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PROCEDURY PROWADZENIA DEZYNFEKCJI 
DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W F.U. PURGE PAULINA KNAPIK 

 
 
UWAGI OGÓLNE 
 
   Dezynfekcją objęte są: 
1. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne – na bieżąco w miarę aktualnych potrzeb, 

ale nie rzadziej niż 1 raz w ciągu doby. 
 
   Prace związane z myciem i dezynfekcją może wykonywać pracownik: 
1. W dobrym stanie zdrowia potwierdzonym orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak 

przeciwwskazań do pracy w narażeniu m.in. na działanie środków dezynfekcyjnych i 
czynników biologicznych. 

2. Przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.      
3. Wyposażony w obuwie robocze, odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej właściwe 

do poziomu narażenia. 
 
 
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY 
 
      Przed rozpoczęciem dezynfekcji powierzchni i urządzeń należy: 
1. Zapoznać się z instrukcją bhp prowadzenia procesów dezynfekcyjnych oraz kartami 

charakterystyk stosowanych środków dezynfekcyjnych. 
2. Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do stosowania na tym stanowisku pracy. 
3. Zapewnić właściwą ilość środków dezynfekcyjnych potrzebnych do wykonania zadania.     
4. Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy. 

 
 

 ZASADY BHP DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH 
 ORAZ SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY 
 
1. Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w miejscach przeznaczonych do tego celu,                             

niedostępnych dla osób niepowołanych oraz w oryginalnych i odpowiednio oznakowanych 
opakowaniach. 

2. Osoby przygotowujące roztwory dezynfekcyjne powinny stosować środki ochrony indywidualnej 
(rękawice, fartuchy, okulary – gogle ).                               

3. Należy stosować się do wskazań producenta środków myjąco-dezynfekcyjnych. 
4. Roztwory dezynfekcyjne należy przygotowywać w wyznaczonym do tego celu miejscu ze 

sprawnie działającą wentylacją. 
5. Roztwór myjący czy myjąco-dezynfekujący należy przygotowywać bezpośrednio przed użyciem. 
6. Stosować odpowiednie preparaty myjące i dezynfekcyjne o prawidłowych stężeniach i 

zalecanym czasie kontaktu z powierzchnią. 
7. Do sporządzania roztworów dezynfekcyjnych, w przypadku gdy nie ma innych zaleceń 

producenta, należy stosować wodę o temperaturze 20-30°C. 
8. Nie wolno łączyć rożnych preparatów dezynfekcyjnych ani dodawać preparatów myjących. 
9. Powierzchnie dezynfekuje się po jej wymyciu i wysuszeniu. 
10. Do dezynfekcji powierzchni o rożnym stopniu zagrożenia należy stosować oddzielne pojemniki 

ze środkiem dezynfekcyjnym i zmywaki przeznaczone do określonego celu (np. różniące się               
kolorem). 

11. Należy posługiwać się wydzielonym, czystym sprzętem do mycia i dezynfekcji. 
 

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY 
 
1. Wylać resztę roztworu dezynfekcyjnego do WC. 
2. Cały sprzęt (np. mopy, zmywaki) po użyciu oczyścić, wysuszyć lub używać jednorazowych. 
3. Umyć wiadro i odstawić je wraz z innymi przyrządami pomocniczymi w przeznaczone do tego 

celu miejsce. 

W
ZÓR 
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4. Oczyścić używane środki ochrony indywidualnej i odłożyć je w miejsce ich przechowywania. 
5. Upewnić się, czy pozostawione stanowisko i przyrządy pomocnicze nie stworzą żadnych 

zagrożeń dla otoczenia. 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH STWARZAJĄCYH 
ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA PRACOWNIKÓW 
 
1.  O każdym zauważonym wypadku lub innym zagrożeniu dla życia lub zdrowia ludzkiego należy 

niezwłocznie zawiadomić przełożonego oraz ostrzec współpracowników, a stanowisko pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek. 

2. Poszkodowanym niezwłocznie udzielić pierwszej pomocy zgodnie z instrukcją udzielania 
pierwszej pomocy oraz wytycznymi zawartymi w kartach charakterystyk stosowanych środków  
dezynfekcyjnych 

 
 

 
 


