
Metoda oceny ryzyka

Charakterystyka stanowiska pracy

Ciężkość następstw (C)

Stopień
prawdopodobieństwa (P)

1. Małe (M) 2. Średnie (S) 3. Duże (D)

1. Mało prawdopodobne (M) Małe (1) Małe (1) Średnie (2)

2. Prawdopodobne (S) Małe (1) Średnie (2) Duże (3)

3. Wysoce prawdopodobne (D) Średnie (2) Duże (3) Duże (3)

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Stanowisko: fryzjer

Karta oceny ryzyka zawodowego opracowana została w skali trójstopniowej wg PN-N-18002. Jest to karta przykładowa,
co oznacza, że dla konkretnego fryzjera w Państwa zakładzie, karta oceny ryzyka zawodowego może zawierać i inne zagrożenia 
specyficzne dla tego konkretnego zakładu. Oczywistym jest, że ilość zagrożeń, a co za tym idzie także liczba wypadków będzie się 
zwiększała wraz z poszerzaniem zakresu usług, jakie świadczy zakład.

Stanowisko pracy fryzjera zlokalizowane jest w pomieszczeniu zamkniętym wyposażonym w: centralne ogrzewanie, 
wentylację grawitacyjną oraz oświetlenie dzienne i sztuczne (ogólne i miejscowe). Ponadto w zakładzie znajdują się: fotele,
suszarki stacjonarne, szafki, stoliki, regały, kasa fiskalna oraz cała gama narzędzi ręcznych, w tym: nożyczki, brzytwy, grzebienie, 
szczotki do włosów, elektryczne maszynki do strzyżenia, elektryczne suszarki a także sprzęt do utrzymania czystości. W środowisku 
pracy fryzjera nie występują przekroczenia NDS i NDN czynników szkodliwych i niebezpiecznych. Czynnikiem sprzyjającym 
popełnianiu błędów może być pośpiech wymuszany przez klientów lub ich agresja.



1 2 3 4 5 6 7 8 12

10

Preparaty do 
farbowania włosów, 

trwałej ondulacji, 
odkażania narzędzi.

Kontakt z 
niebezpiecznymi 

substancjami 
alergizującymi.

Alergie skórne, 
astma.

S M M

Postępowanie  zgodne  z  
instrukcją producenta. Sprawna 

wentylacja. Nakaz bezwzględnego 
używania jednorazowych 

rękawiczek ochronnych. Zalecenie 
szczególnej ostrożności. W 

ostateczności zmiana 
stosowanych preparatów.

11
Preparaty do 

rozjaśniania włosów.

Kontakt z 
niebezpiecznymi 

substancjami 
parzącymi.

Poparzenia 
chemiczne rąk.

S M M

Postępowanie zgodne z instrukcją 
producenta. Zalecenie szczególnej 

ostrożności i nakaz 
bezwzględnego używania 

jednorazowych rękawiczek 
ochronnych.

12

Klienci nerwowi, pod 
wpływem alkoholu 

lub środków 
odurzających, małe 

dzieci.

Agresja klientów.
Urazy ciała, 

nerwice.
S M M

Kultura obsługi, a w skrajnych 
przypadkach odmowa wykonania 

usługi.

13

Klienci – bezpośredni 
kontakt z osobami z 

zakaźnymi chorobami 
skóry (np. 

świerzbem).

Choroby skóry 
(np. świerzb).

Choroby skóry S M M

Zalecenie szczególnej ostrożności. 
Nakaz używania jednorazowych 

rękawiczek ochronnych. 
Dopuszcza się także odmowę 

wykonania usługi.

14
Klienci – bezpośredni 

kontakt ze skórą 
osoby chorej.

Wirus opryszczki.

Opryszczka, 
zapalenie błon 

śluzowych jamy 
ustnej i skóry.

S M M

Zalecenie szczególnej ostrożności. 
Bezwzględny nakaz używania 
jednorazowych rękawiczek 

ochronnych. Kontrola 
prawidłowości dezynfekcję 

narzędzi.

15

Klienci – bezpośredni 
kontakt (lub poprzez 
narzędzia) z krwią lub 
płynami ustrojowymi 

osoby chorej.

Wirus zapalenia 
wątroby typu C.

Zapalenie, 
marskość, rak 

wątroby.
D M S

Zalecenie szczególnej ostrożności. 
Bezwzględny nakaz używania 
jednorazowych rękawiczek 

ochronnych. Zwrócenie uwagi na 
prawidłową sterylizację narzędzi.

16

Klienci – bezpośredni 
(lub poprzez 

narzędzia) kontakt z 
krwią lub płynami 

ustrojowymi osoby 
chorej

Wirus zapalenia 
wątroby typu B.

Zapalenie, 
marskość,rak 

wątroby.
S M M

Zalecenie szczególnej ostrożności. 
Bezwzględny nakaz używania 
jednorazowych rękawiczek 

ochronnych. Konrola 
prawidłowości sterylizacji 

narzędzi. Okresowe szczepienia 
ochronne.

17

Klienci – bezpośredni 
kontakt (lub poprzez 
narzędzia) z krwią lub 
płynami ustrojowymi 

osoby chorej.

Wirus 
upośledzenia od- 
porności – HIV.

AIDS. D M S

Zalecenie szczególnej ostrożności. 
Nakaz używania jednorazowych 

rękawiczek  ochronnych. 
Zwrócenie  uwagi na prawidłową 

dezynfekcję narzędzi.

18

Klienci – bezpośredni 
kontakt (lub poprzez 
narzędzia) ze skórą 

osoby chorej.

Grzybica.
Grzybica paznokci, 

skóry rąk.
S M M

Zalecenie szczególnej ostrożności i 
bezwzględnego używania 

jednorazowych rękawiczek 
ochronnych. Stosowanie środków 
przeciwgrzybiczych (np. specjalne 

mydło).

19

Klienci – kontakt 
drogą powietrzno 

kropelkową z osobą 
chorą.

Prątki gruźlicy. Gruźlica płuc. S M M
Zalecenie szczególnej ostrożności. 
Okresowe szczepienia ochronne.



Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku fryzjer
Lp. Zagrożenie Źródło Możliwe Przed oceną Środki profilaktyczne Uwagi  

zagrożenia skutki 
zagrożenia

Ciężkość 
(C)

Praw
dopo

d. (P)

Ryzyko (R)

o 
realizacji 

zadań

1 2 3 4 5 6 7 8 12

1

Urządzenia 
i instalacje 

elektryczne, materiały 
łatwopalne.

Pożar.

Śmierć lub ciężkie 
oparzenia całego 

ciała, zatrucia, 
podrażnienia dróg 

oddechowych, oczu.

D M S

Przestrzeganie instrukcji ppoż.. 
Zapewnienie sprawnego sprzętu 
gaśniczego (okresowe kontrole). 

Regularne przeglądy i sprawdzanie 
sprawności instalacji  i   urządzeń  
zasilanych   energią elektryczną.

2
Urządzenia zasilane 

ener- gią elektryczną, 
instalacje elektryczne.

Prąd elektryczny.
Śmierć na skutek 

porażenia prądem 
elektrycznym.

D M S

Regularne przeglądy i kontrole 
sprawności  instalacji  i urządzeń  
zasilanych energią elektryczną 

oraz urządzeń 
przeciwporażeniowych.  
Przestrzeganie zakazu 

wykonywania napraw instalacji i 
urządzeń elektrycznych przez 

osoby nieuprawnione.

3
Śliskie, mokre 

posadzki.

Poślizgnięcie, 
upadek na tej 

samej 
płaszczyźnie.

Złamania, 
zwichnięcia 

kończyn, stłuczenia 
ciała.

S M M

Stosowanie odpowiedniego   
obuwia roboczego. Utrzymywanie 
ładu i porządku w miejscu pracy. 

Zachowanie ostrożności. Kontrola 
stanu nawierzchni i  usuwanie  

wszelkich  zanieczyszczeń 
mogących powodować 

poślizgnięcie.

4

Spadające narzędzia 
(nożyczki, brzytwa, 

suszarki ręczne), 
preparatyi 

wyposażenie na 
regałach, stolikach,

 w szafkach.

Uderzenie 
spadającym 
materiałem, 

przedmiotem.

Drobne urazy 
kończyn i głowy.

M S M
Dbałość o ład i porządek. 
Ograniczanie pośpiechu.

5
Wejścia, dojścia, 
drzwiczki szafek, 

fotele, stoliki, regały.

Uderzenie o 
nieruchome 
elementy.

Drobne urazy 
całego ciała.

S M M

Zalecenie ostrożności. Dbałość o 
ład i porządek na stanowisku 

pracy. Ograniczanie pośpiechu. 
Stosowanie odpowiedniego 

obuwia roboczego.

6
Praca w pozycji 

stojącej.
Przeciążenie 

układu ruchu.

Choroby układu 
szkieletowo-

mięśniowego.
S M M

Prawidłowa  organizacja  pracy  
(przerwy,  zmiana  rodzaju 
wykonywanych czynności). 
Stosowanie odpowiedniego 

obuwia roboczego. Właściwe 
zorganizowanie stanowiska.

7

Ostre narzędzia – 
nożyczki, brzytwa, 

maszynka do 
strzyżenia.

Kontakt z ostrymi 
przedmiotami.

Skaleczenia ciała – 
szczególnie dłoni.

S S S
Zalecenie ostrożności.  

Ograniczanie pośpiechu.

8
Suszarki, lokówki, 

gorąca woda.

Kontakt z 
gorącymi 

powierzchniami, 
czynnikami.

Oparzenia 
termiczne ciała

– najczęściej dłoni.
S M M

Zachowanie  ostrożności  przy 
pracy i ograniczanie pośpiechu.

9

Preparaty do 
farbowania włosów, 

trwałej ondulacji, 
substancje do 

odkażania narzędzi.

Kontakt z 
niebezpiecznymi 

substancjami 
drażniącymi.

Podrażnienia skóry 
(szczególnie rąk), 

podrażnienia 
górnych dróg 

oddechowych.

M M M

Postępowanie zgodne z instrukcją 
producenta. Zapewnienie 

sprawnej wentylacji. Nakaz 
bezwzględnego używania 

rękawiczek ochronnych. Zalecenie 
szczególnej ostrożności. Jeśli 

powyższe działania nie przynoszą 
skutku należy rozważyć zmianę  

stosowanych preparatów.
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Potwierdzenie zapoznania się przez pracowników z kartą oceny ryzyka zawodowego

Osoba zatwierdzająca
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