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1. Wprowadzenie
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
powinno być jednym z ważniejszych celów każdej 
firmy – niezależnie od jej wielkości – z 3 powodów, 
mianowicie:
1)  narastania sprzeciwu społecznego przeciwko 

hekatombie ludzkiej w pracy (wg Międzynarodowej 
Organizacji Pracy corocznie na świecie ginie około 
180 tys. ludzi, a ponad 100 mln odnosi obrażenia 
w wypadkach przy pracy),

2)  wymagania przez społeczeństwo zagwarantowania 
ze strony państwa i pracodawców bezpieczeństwa 
w środowisku pracy i środowisku naturalnym,

3)  przekonania, że bezpieczeństwo to czysty zysk 
(likwidacja i ograniczenie zbędnych strat).

Niezbędne jest więc monitorowanie i kontrolowanie 
środowiska pracy polegające na obserwowaniu 
warunków pracy, zachowań pracowników, a także 
śledzeniu wyników działań podejmowanych w celu 
poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje 
ono przede wszystkim:
●  analizę przyczyn wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych,
●  identyfikację zagrożeń,
●  ocenę ryzyka zawodowego.

Uwaga!
Kluczowym elementem umożliwiającym stworzenie 
sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania bhp 
w firmie jest ocena ryzyka zawodowego, poprzedzona 
rzetelną i wykonaną profesjonalnie identyfikacją 
zagrożeń. Pozwala ona na opracowanie (np. w postaci 
instrukcji, zarządzeń) wytycznych dotyczących 
monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polityka, w której pracodawca (najwyższe 
kierownictwo) określa swoją strategię w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, jest 
tworzona i formułowana głównie na podstawie 
wniosków wynikających z oceny ryzyka.

Podstawa prawna

Polskie prawo pracy nakłada na pracodawcę 
obowiązek przeprowadzania udokumentowanej oceny 
ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach 
pracy w firmie.

Przepisy dotyczące oceny ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy znajdują się w:

✔  ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502), 
dalej: kp (art. 226 pkt 1 i 2 kp)  Kodeks pracy 
(str. 10),

✔  rozporządzeniu ministra pracy i polityki 
socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 
1650 ze zm.), dalej: ropbhp (§ 39 ust. 2 pkt 2 oraz 
39a ust. 1, 2 pkt 1 i 2, ust. 3 pkt 1 lit. a–e, a także 
pkt 2 oraz 3).

Zasady przeprowadzenia oceny ryzyka 
zawodowego

Podstawowe zasady przeprowadzenia oceny 
ryzyka zawodowego znajdują się w Polskiej 
Normie PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne 
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Nie jest 
to norma do obowiązkowego stosowania, ale 
stanowi przykład właściwego podejścia do oceny 
ryzyka zawodowego�

Przepisy i zasady dotyczące oceny ryzyka zawodo-
wego w równym stopniu dotyczą wszystkich pra-
codawców – bez względu na wielkość i złożoność 
organizacji czy prowadzoną działalność. jednak 
w praktyce, w warunkach rzeczywistych, mogą wy-
stąpić duże różnice między poszczególnymi firmami, 
z powodu różnicy w specyfice zagrożeń, a także 
braku specjalistów potrafiących zidentyfikować i oce-
nić zagrożenia.

2. Definicje
Znajomość i zrozumienie poniższych pojęć jest 
podstawą oceny ryzyka zawodowego w firmie. 
Każdy specjalista ds. bhp powinien je znać, 
ponieważ bezpośrednio – w mniejszym lub 
większym stopniu – dotyczą jego codziennej, 
ciężkiej pracy.
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Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego to proces analizowania 
ryzyka zawodowego i wyznaczenie jego 
dopuszczalności.

Ryzyko zawodowe

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo 
wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych 
z wykonywaną pracą, powodujących straty. 
W szczególności chodzi tu o wystąpienie 
u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych 
w wyniku zagrożeń zawodowych środowiska pracy lub 
sposobu jej wykonywania. Ryzyko zawodowe 
definiowane jest również jako „kombinacja 
prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia 
zagrażającego oraz ciężkości urazu lub pogorszenia 
stanu zdrowia pracowników powodowanego tym 
zdarzeniem” (wg wytycznych MOP zawartych 
w dokumencie Guidelines on occupational safety and 
health management systems, IlO-OSH 2001).

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy to przestrzeń pracy z wyposażeniem 
w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub 
zespół pracowników wykonuje pracę.

Wymaganie

Wymaganie to potrzeba lub oczekiwanie, które zostało 
ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. 
Przyjęte zwyczajowo oznacza, że istnieje zwyczaj lub 
powszechna praktyka organizacji, jej klientów i innych 
zainteresowanych stron, iż dana potrzeba lub 
oczekiwanie jest przyjęte. Można zastosować 
kwalifikator do wskazania specyficznego rodzaju 
wymagania (np. wymaganie dotyczące wyrobu, 
zarządzania jakością, klienta). Wymaganie 
wyspecyfikowane jest jednym z wymagań ustalonych 
(np. w określonym dokumencie). Wymagania mogą 
być stawiane przez różne zainteresowane strony.

Zagrożenie

Zagrożenie to stan środowiska pracy mogący 
spowodować wypadek lub chorobę.

Opracowane definicje (zgodnie z Polską Normą 
PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania) 
ułożone są w porządku alfabetycznym. Niektóre 
z nich składają się z różnych pojęć, które również 
zostały wyjaśnione.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy to stan warunków oraz 
organizacji pracy i zachowań pracowników 
zapewniający wymagany poziom ochrony ich zdrowia 
oraz życia przed zagrożeniami występującymi 
w środowisku pracy.

Działanie korygujące

Działanie korygujące to działanie w celu 
wyeliminowania przyczyny lub przyczyn wykrytej 
niezgodności lub innej wykrytej niepożądanej sytuacji.

Działanie zapobiegawcze

Działanie zapobiegawcze to działanie w celu 
wyeliminowania przyczyny lub przyczyn potencjalnej 
niezgodności albo innej potencjalnej niepożądanej 
sytuacji.

Uwaga!
Działanie zapobiegawcze podejmowane jest w celu 
zapobieżenia wystąpieniu potencjalnej niezgodności 
lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej. Natomiast 
działanie korygujące podejmowane jest w celu 
zapobieżenia ponownemu wystąpieniu wykrytej 
niezgodności lub innej wykrytej niepożądanej sytuacji.

Identyfikacja zagrożenia

Identyfikacja zagrożenia to proces rozpoznawania, czy 
zagrożenie istnieje, i określenia jego charakterystyki.

Niezgodność

Niezgodność to po prostu niespełnienie określonego 
wymagania�
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