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Instrukcja przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego  

§ 1 
Przedmiot i cel opracowania  

1. Przedmiotem opracowania jest udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego, 
występującego przy pracach, na wszystkich stanowiskach pracy w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowicach (zwanym dalej „ Uniwersytetem”).  

2. Analiza ryzyka zawodowego to identyfikacja występujących w procesach pracy 
czynników niebezpiecznych oraz szkodliwych czynników fizycznych i chemicznych,  
w celu zastosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających 
prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną 
pracą. 

3. Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest eliminowanie występujących 
niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodującą urazy i straty 
materialne, w szczególności eliminowanie zagrożeń zawodowych i wypadkowych 
występujących w środowisku pracy. 

4. Obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego spoczywa na powołanym przez 
pracodawcę Zespole ds. oceny ryzyka zawodowego. Pracownik natomiast potwierdza 
zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy. 
 

§ 2  
Podstawa opracowania oceny 

Podstawą prawną opracowania oceny jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) oraz § 39 Rozporządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650, z późn. zm.).  
 

§ 3  
Analiza badania ryzyka 

Badanie ryzyka zawodowego dokonuje się w następujących etapach: 
1) identyfikacja zagrożeń, 
2) szacowanie ryzyka, 
3) określenie ciężkości skutków zagrożenia, 
4) określenie prawdopodobieństwa wystąpienia skutków zagrożenia, 
5) określenie wielkości ryzyka, 
6) ocena wielkości ryzyka po redukcji. 

 

§ 4  
Szacowanie ryzyka zawodowego 

1. Dokonując oceny ryzyka zawodowego dla pracowników zatrudnionych w Uniwersytecie, 
każde zidentyfikowane zagrożenie rozpatrywane jest w aspekcie: 
1) skutków wypadkowych i chorobowych spowodowanych występującymi w procesie 

pracy zagrożeniami natury technicznej i organizacyjnej, 
2) prawdopodobieństwa wystąpienia wcześniej rozpoznanych skutków zagrożeń. 

2. Oszacowania ryzyka dokonuje się w skali trójstopniowej zgodnie z zaleceniami 
określonymi w PN – N – 18002.  

 

§ 5  
Rodzaje ciężkości następstw (skutków) 

W zależności od przewidywanego rodzaju obrażeń lub zagrożeń chorobowych  

i wypadkowych przyjmuje się trzy rodzaje ciężkości następstw (skutków) tj.:  



 
 

 

1) I – duża ciężkość następstw 
Do tej grupy następstw zaliczono urazy i choroby powodujące ciężkie i stałe 
dolegliwości lub śmierć. Typowymi urazami są uszkodzenia narządów wewnętrznych  
i układu nerwowego w wyniku narażenia na czynniki mechaniczne, substancje 
szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, np. zawodowe uszkodzenia słuchu, zespół 

wibracyjny, amputacje, skomplikowane złamania z następstwem dysfunkcji ruchu itp.; 
2) II – średnia ciężkość następstw 

Do tej grupy zalicza się urazy lub choroby powodujące niewielkie, ale długotrwałe lub 
nawracające się okresowo dolegliwości takie jak, stopniowe pogorszenie się narządu 
wzroku, przeciążenie układu mięśniowo – szkieletowego (stany zapalne mięśni  
i ścięgien), bóle głowy itp.; 

3) III – mała ciężkość następstw 
Do tej grupy zaliczono urazy i choroby, które powodują czasowe pogorszenie stanu 
zdrowia, takie jak niewielkie stłuczenia, zranienia, podrażnienia skóry lub oczu, 
okresowe bóle kręgosłupa itp..  

 

§ 6  
Kryteria występowania zagrożenia 

1. W zakresie prawdopodobieństwa występowania zagrożenia przyjmuje się następujące 
kryteria: 
1) A – wysoce prawdopodobne 

Do tej grupy zaliczono takie, które mogą występować wielokrotnie podczas okresu 
aktywności zawodowej pracownika; 

2) B – prawdopodobne 
Do tej grupy zaliczono takie, które mogą występować nie więcej niż kilkakrotnie 
podczas okresu aktywności zawodowej pracownika; 

3) C – mało prawdopodobne 
Do tej grupy zaliczono takie, które w zasadzie nie powinny występować podczas 
całego okresu aktywności zawodowej pracownika. 

2. Decyzja o zaakceptowaniu ryzyka zawodowego lub konieczności podjęcia odpowiednich 
działań, w celu jego redukcji wiąże się z ustaleniem kryteriów oceny. Podstawowym 
kryterium, które służy podejmowaniu decyzji o akceptacji ryzyka zawodowego lub 
konieczności jego ograniczenia są wymagania zawarte w obowiązujących przepisach  
i normach technicznych. 

3. Uznaje się, że ryzyko zawodowe jest odpowiednio kontrolowane i można je 
zaakceptować, jeżeli w wyniku oceny można stwierdzić, że: 
1) spełnione są wymagania obowiązujących przepisów, 
2) uwzględniono wymagania norm, 
3) zasady ograniczenia ryzyka zawodowego są właściwie stosowane. 

 
 

 

 

 

 


