
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: operator pilarki spalinowej

Pilarz pracuje w zmiennych warunkach klimatycznych na terenie otwartym. Warunki środowiska pracy sś zmienne w zależności 
od konkretnego miejsca wykonywania prac. Może być to teren płaski, jak i górzysty, podmokły i suchy. Trudno jest 
jednoznacznie opisać stanowisko pracy, dlatego bardzo istotny jest opis stanowiska pracy wykonany przez oceniających ryzyko 
zawodowe dla konkretnego pracownika. Pilarz wyposażony jest w odzież ochronną i ochrony osobiste takie jak kask z 
przyłbicą, rękawice ochronne, ochronniki słuchu oraz spodnie i obuwie odpowiednie do wykonywanych prac.

Praca na stanowisku operatora pilarki spalinowej (pilarza) polega na wykonywaniu wszelkich prac związanych z pozyskiwaniem 
drewna. Do prac tych należą:
- przygotowanie do ścinki,
- podkrzesywanie,
- ścinanie i okrzesywanie ściętego drzewa oraz
- prace związane z przygotowaniem odpowiedniego asortymentu drewna.

W przykładowej karcie oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska operatora pilarki spalinowej (pilarza) przedstawiono 
oszacowanie ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń. Do oceny ryzyka zastosowano metodę trójstopniową wg 
PN-N-18002 z uwzględnieniem stosowanych na stanowisku pracy środków ochrony zbiorowej i środków ochrony 
indywidualnej. Zaproponowaną kartę oceny ryzyka zawodowego należy koniecznie przejrzeć pod kątem stanowisku pracy 
występujących w Państwa zakładzie pracy.



Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku operatora pilarki spalinowej

Lp. Zagrożenie Źródło Przed oceną Środki profilaktyczne Uwagi  

zagrożenia

Ciężkość (C)

Praw
dopod. 

(P)

Ryzyko (R)

o realizacji 
zadań

1 2 3 5 6 7 8 12

1

Zagrożenie urazami 
powodowanymi  

ruchomymi częściami 
maszyn.

Pilarka. S S S

Stosowanie właściwych 
metod pracy,  stosowanie 

środków ochrony 
indywidualnej.

2

Zagrożenia powodowane 
przez narzędzia 

podstawowe oraz 
narzędzia z własnym 

napędem.

Narzędzia 
podstawowe, pilarka.

S S S

Stosowanie właściwych 
metod pracy, stosowanie 

środków ochrony 
indywidualnej.

3
Zagrożenie urazami 

związanymi z potknięciem, 
poślizgnięciem i upadkiem.

Drogi dojścia, 
terenowe stanowisko 

pracy.
M S M ____

4
Zagrożenie związane z 

upadkiem osób i 
przedmiotów z wysokości.

Podkrzesywanie i 
ścinka drewna.

S S S

Stosowanie  procedur 
i  bezpiecznych metod 
pracy, środki ochrony 

indywidualnej.

5

Zagrożenie urazami 
powodowanymi przez 

wystające elementy, ostre 
krawędzie, chropowate 

powierzchnie.

ścinka i okrzesywanie. M S M ____

6
Narażenie na drgania  

maszyn i narzędzi.
Brak wyników 

pomiarów.
S S S

Stosowanie procedur 
bezpiecznej pracy, 

rękawice ochronne.

7 Narażenie na hałas. Pilarka > 85 dB. – – D
Stosowanie środków 

ochrony indywidualnej.

8

Praca na otwartym 
powietrzu  w zmiennych 

warunkach 
atmosferycznych.

Terenowe stanowisko 
pracy.

M S M ____

9
Kontakt z drobnoustrojami 

chorobotwórczymi.

Drobnoustroje na 
terenowym 

stanowisku pracy.
S M M ____

10
Zagrożenie  pogryzieniem 

przez zwierzęta.
Zwierzęta leśne. S M M ____

11
Wymuszona pozycja przy 

pracy.
Terenowe stanowisko 

pracy.
M S M ____



1 2 3 5 6 7 8 12

12
Przenoszenie i 

podnoszenie ciężarów.
Pilarka, ścięte gałęzie 

itp.
S S S

Stosowanie  bezpiecznych  
sposobów przenoszenia.

13
Zapyleniem pyłami 

drewna.
ścinane drzewa/brak 
wyników pomiarów.

S M M ____
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Potwierdzenie zapoznania się przez pracowników z kartą oceny ryzyka zawodowego

Osoba zatwierdzająca
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