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KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY AUDYTOR

Lp.
Zagrożenie
(zdarzenie)

Źródło
zagrożenia

Możliwe skutki
zagrożenia

Przed
korektą Środki profilaktyczne

Po korekcie
Ryzyko

C P R C P R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Powierzchnie na 
których jest możliwy
upadek (upadek na 
tym samym 
poziomie)

Śliskie lub nie równe powierzchnie
podłóg przy dojściu do 
przydzielonych stref, 
zatarasowane przejścia

Stłuczenia, 
złamania kończyn, 
zwichnięcia, urazy 
wewnętrzne

S S S

Utrzymywanie porządku i czystości w 
miejscu pracy, stosowanie odpowiedniego 
obuwia, zachowanie szczególnej 
ostrożności

S M M Dopuszczalne

2
Różnica poziomów 
(upadek na niższy 
poziom)

Wchodzenie oraz schodzenie z 
drabiny przy  zdejmowaniu, 
układaniu lub wyszukiwaniu 
towaru na górnych półkach 
regałów

Złamania kończyn, 
uszkodzenia 
kręgosłupa, 
stłuczenia, urazy, 
wstrząśnienie 
mózgu

S S S

Stosowanie przez pracownika 
odpowiedniego obuwia, zachowanie 
ostrożności, korzystanie ze sprawnych 
drabin oraz odpowiednich podestów

S M M Dopuszczalne

3

Przemieszczające się
przedmioty i inne 
obiekty 
(przygniecenie, 
uderzenie, 
potrącenie)

Przewrócenie się regału, upadek 
składowanych przedmiotów, 
niestabilne ułożenie materiałów w
stosie lub w wózku, 
przemieszczające się towary 
przewożone wózkiem, 
przewrócenie się wózka

Urazy ciała, urazy 
wewnętrzne, 
stłuczenia

D S D

Przestrzeganie podanych obciążeń 
regałów, układanie stosów w ten sposób, 
by zachować ich stabilność, właściwe 
ułożenie materiałów na wózku i półkach

S M M Dopuszczalne

4
Przedmioty ostre lub
szorstkie

Ostre krawędzie przenoszonych 
towarów, opakowań lub odłamki 
szkła (np. uszkodzone naczynia)

Rany cięte i kłute, 
otarcia naskórka

S S S
Zachowanie szczególnej ostrożności, 
stosowanie prawidłowo dobranych rękawic 
ochronnych

S M M Dopuszczalne

5

Obciążenie fizyczne 
– dynamiczne i 
statyczne 
(przeciążenie układu
mięśniowo – 
kostnego)

Przesuwanie lub przenoszenie 
zbyt ciężkich przedmiotów, 
wymuszona pozycja ciała podczas
pracy

Uszkodzenia 
stawów, 
przepuklina, uraz 
kręgosłupa, 
choroby narządu 
ruchu, naderwanie 
ścięgien i mięśni

D S D

Przestrzeganie norm transportu 
indywidualnego, przy przenoszeniu 
ciężkich przedmiotów korzystanie z 
pomocy drugiej osoby

S M M Dopuszczalne
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6
Czynniki chemiczne 
– drażniące i żrące

Rozpuszczalniki, detergenty, inne 
środki czyszczące

Zatrucia, uczulenia,
oparzenia 
chemiczne

D S D
Zachowanie wymaganych procedur przy 
kontaktach z chemikaliami, stosowanie 
gumowych rękawic ochronnych

S M M Dopuszczalne

7
Nieodpowiednie 
oświetlenie miejsca 
pracy

Słabe oświetlenie naturalne, źle 
dobrane punkty świetlne

Osłabienie wzroku,
bóle oczu, 
łzawienie

S S S

Dostosowanie natężenia oświetlenia do 
rodzaju wykonywanej pracy – zgodnie z 
normami, zastosowanie dodatkowych 
punktów świetlnych

M M M Dopuszczalne

8
Obciążenie 
emocjonalne (stres)

Nerwowość i pośpiech przy 
wykonywaniu zadań, obawa przed
niezadowoleniem kierownictwa, 
pracodawcy

Nerwice, 
bezsenność, 
choroby serca i 
układu 
pokarmowego

S S S

Dostosowanie wymagań do możliwości 
psychofizycznych pracownika, zapewnienie
przez kierownictwo właściwej atmosfery w 
pracy, zapewnienie przerw w pracy i 
właściwego wypoczynku

S M M Dopuszczalne

9
Prąd elektryczny 
(porażenie prądem 
elektrycznym)

Przetarte przewody zasilające 
urządzenia elektryczne, przebicie 
elektryczne do obudowy 
urządzenia (chłodziarek, 
zamrażarek)

Utrata 
przytomności, 
oparzenia skóry, 
śmierć

D M S

Bieżąca kontrola stanu izolacji przewodów, 
stosowanie właściwej ochrony 
przeciwporażeniowej (m.in. wyłączników 
różnicowo-prądowych), okresowa kontrola 
instalacji elektrycznej, przestrzeganie 
przepisów dotyczących obsługi urządzeń 
elektrycznych

S M M Dopuszczalne

10 Pożar

Zaprószenie ognia w miejscu 
składowania materiałów 
łatwopalnych, (artykuły biurowe 
np. zeszyty, książki, notesy), 
zwarcie instalacji elektrycznej

Poparzenia, urazy, 
śmierć

D S D

Zachowanie szczególnej ostrożności, nie 
używanie otwartego ognia w miejscu gdzie 
znajdują się materiały łatwo palne, 
przestrzeganie instrukcji ppoż., właściwe 
wyposażenie pomieszczeń w sprzęt 
przeciwpożarowy – zgodnie z przepisami

S M M Dopuszczalne
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