
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: stolarz

Karta oceny ryzyka zawodowego opracowana została w skali trójstopniowej wg PN-N-18002. Jest to karta przykładowa, co 
oznacza, że dla danego dekarza, karta oceny ryzyka zawodowego może zawierać także i inne zagrożenia – specyficzne dla tego 
konkretnego stanowiska pracy.

Stanowisko pracy stolarza znajduje się na terenie zakładu produkcyjnego. Przedmiotem działalności firmy jest obróbka 
drewna. Miejsce pracy stolarza oświetlane jest światłem dziennym jak i ogólnymi źródłami sztucznymi. W hali znajdują się 
otwory okienne zapewniające wentylację naturalną oraz otwory drzwiowe.  Na stanowisku stolarza praca odbywa się w 
systemie jednozmianowym. Pracownikiem zatrudnionym na stanowisku stolarza jest mężczyzna.
Praca stolarza w zakładzie związana jest z obsługą maszyn obrabiających i transportem materiałów przed obróbką jak i 
gotowych wyrobów.



Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku stolarza

Lp. Zagrożenie Źródło Możliwe Przed oceną Uwagi  

zagrożenia skutki zagrożenia

Ciężkość 
(C)

Praw
dopod

. (P)

Ryzyko (R)

o realizacji zadań

1 2 3 4 5 6 7 12

1

Kontakt pracownika  z 
elementami

będącymi lub mogącymi 
znaleźć się pod 

napięciem

- niewłaściwa izolacja i połączenie 
przewodów,

- brak ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim
i pośrednim,

- nieprawidłowe wyłączniki

Poparzenie, migotanie 
komór serca, śmierć

D M S

2
Kontakt pracownika z 
ostrymi krawędziami

maszyn

- nieuwaga,
- nieostrożność,

Skaleczenia zwłaszcza 
kończyn górnych

S S S

3
Kontakt pracownika z 
ostrymi krawędziami 

maszyn

-nie stosowanie osłon na ruchome i 
wirujące części obrabiarek do drewna oraz 

narzędzia skrawające
- niepewne mocowanie przedmiotu 

obrabianego

Pochwycenie wciągnięcie 
uderzenie wplątanie 
dotknięcie obcięcie 

przecięcie zgniecenie, 
zmiażdżenie stłuczenie 

otarcie

S S S

4

Kontakt pracownika z 
tnącymi częściami 

urządzenia
będącymi w ruchu

- nieuwaga,
- nieostrożność

Skaleczenia kończyn górnych M M M

5

Upadek w wyniku 
potknięcia, poślizgnięcia
w miejscu wykonywania 

pracy

- zła organizacja pracy,
- nieporządek panujący
na stanowisku pracy,

- pośpiech

Skaleczenia, zadrapania, 
stłuczenia, złamania lub 

zwichnięcia
kończyn

S S S

6

Przeciążenie układu 
ruchu (mięśniowo – 

kostnego) przez 
przenoszenie

i podnoszenie desek, 
drewna

- niestosowanie norm dotyczących 
przenoszenie
i podnoszenia

Schorzenia układu kostnego 
(zwyrodnienia kręgosłupa

i stawów)
M S M

7
Spadniecie desek, 
drewna w czasie 

transportu

- niedostateczne przygotowanie 
zawodowe,

- zły stan urządzeń transportowych

Skaleczenia kończyn dolnych
i górnych, stłuczenia, 

przygniecenia tułowia lub 
kończyn

D M S

8

Przygniecenie kończyn 
dolnych powodowane 

transportowanym 
elementem

- brak zachowania odległości dystansowej 
w czasie naprowadzania

transportowanego materiału

Złamania kości sródstopia, 
zmiażdżenia stopy

S S S

9
Wymuszona
pozycja ciała

- długie stanie bez możliwości siedzenia
Urazy

kręgosłupa
M M M

10
Stres

psychospołeczny
- narzucone tempo

pracy

Osłabienie psychiczne 
przemęczenie fizyczne 

konflikty, złe samopoczucie 
pracownika

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

Osoba zatwierdzająca


	Arkusz1
	Arkusz2
	Arkusz3

