
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: ślusarz zmianowy

Praca na stanowisku ślusarza polega na wykonywaniu wszelkich prac ślusarskich na terenie przedsiębiorstwa oraz w razie 
potrzeby na warsztacie ślusarskim. Gdy zachodzi potrzeba ślusarz posiadający uprawnienia wykonuje prace spawalnicze 
(spawanie gazowe lub elektryczne). Warunki środowiska pracy ślusarza zmianowego są zmienne w zależności od miejsca 
wykonywania prac. ślusarz wyposażony jest w odzież ochronną i ochrony osobiste odpowiednie do wykonywanych prac.

W karcie oceny ryzyka sla stanowiska ślusarza zmianowego przedstawiono główne zagrożenia wraz z wynikami oceny 
ryzyka. Dla konkretnego stanowiska w Państwa zakładzie pracy należy przeanalizować, czy wszystkie poniżej ujęte 
zagrożenia występują oraz czy nie ma innych zagrożeń nieujętych w podanym przykładzie.



Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku ślusarza zmianowego
Lp. Zagrożenie Źródło Przed oceną

Środki 
profilaktyczne

Uwagi  

zagrożenia

Ciężkość 
(C)

Praw
dopo

d. (P)

Ryzyko (R)

o realizacji 
zadań

1 2 3 5 6 7 8 12

1 Potknięcie i upadek.
Śliskie, nierówne 

powierzchnie.
M S M

Stosowanie 
właściwego obuwia 

roboczego.

2 Skaleczenie. Ostre krawędzie. M S M
Rękawice ochronne 

przy pracach 
przygotowawczych.

3 Upadek z wysokości.
Prace na 

wysokości.
S S S

Stosowanie  środków 
ochrony przed 

upadkiem.

4 Zapylenie w hali. 0,9 mg/m3 ____ ____ M ____

5
Promieniowanie 

cieplne.
Prace 

spawalnicze.
M S M

Stosowanie 
właściwych metod 

prace i środków 
ochrony podczas 

spawania.

6 Poparzenie.
Gorące gazy, 

płyny, 
powierzchnie.

S M M

Stosowanie 
właściwych metod 

prace i środków 
ochrony 

indywidualnej.

7 Hałas. Hałas w hali 84 dB ____ ____ S
Stosowanie środków 

ochrony 
indywidualnej.

8
Promieniowanie 

związane z łukiem 
elektrycznym.

Prace 
spawalnicze.

M S M

Stosowanie 
właściwych metod 

prace i środków 
ochrony podczas 

spawania.
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Potwierdzenie zapoznania się przez pracowników z kartą oceny ryzyka zawodowego

Osoba zatwierdzająca
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