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ZAGROŻENIA WYPADKOWE I ZDROWOTNE 
WYSTĘPUJĄCE W ZAKŁADZIE

I PODSTAWOWE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE
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Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy

Podstawowym dokumentem zakładowym pozwalającym na zapoznanie się z zagrożeniami 
jest ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

Jest to dokument, który kompleksowo charakteryzuje stanowisko pracy, biorąc za podstawę
zagrożenia zawodowe.

Zagrożenie - stan środowiska pracy, który może spowodować wypadek lub chorobę.

Czynniki zagrożenia zawodowego dzieli się na dwie grupy:

czynniki powodujące wypadki czynniki powodujące choroby
(w tym choroby zawodowe)

Ryzyko zawodowe jest określane jako kombinacja częstotliwości lub 
prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia wywołującego zagrożenie i 

konsekwencji związanych z tym zdarzeniem.
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Czynniki niebezpieczne i szkodliwe w środowisku pracy

biologicznechemiczne

fizyczne psychofizyczne

W zależności od charakteru działania czynniki niebezpieczne i szkodliwe

występujące w procesie pracy dzielą się na:

Czynniki występujące w procesach pracy dzielą się na:

czynniki niebezpieczne,

których oddziaływanie na pracownika

w procesie pracy prowadzi

lub może prowadzić do urazu

czynniki szkodliwe,

których oddziaływanie na pracującego

prowadzi lub może prowadzić

do schorzenia
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Sposoby zmniejszania ryzyka

Działaniami technicznymi i organizacyjnymi obniżającymi poziom zagrożenia mogą być np.:

eliminowanie niebezpiecznych materiałów lub substancji bądź zastąpienie ich mniej

niebezpiecznymi,

zmniejszenie parametrów zagrażającej energii – napięcia, ciśnienia, ciężaru, siły itp.,

wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej.

Działania usprawniające postępowanie ludzi to np.:

szkolenia i dostarczanie wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie zagrożeń

oraz wykonywanie zadań w sposób bezpieczny,

ograniczenie ekspozycji na fizyczne i psychologiczne stresy zawodowe,

udostępnianie właściwych i specjalistycznych narzędzi.

Celem zmniejszania ryzyka związanego z czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi
w środowisku pracy jest podjęcie działań obniżających zagrożenia

oraz usprawniających postępowanie ludzi.
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Czynniki fizyczne

Czynnikami fizycznymi niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy są np.:

poruszające się maszyny i inne urządzenia,

ruchome części maszyn i ich oprzyrządowania oraz poruszające się narzędzia,

przemieszczające się wyroby, półwyroby, materiały i surowce,

położenie stanowiska pracy na poziomie różnym od powierzchni otoczenia,

urządzenia do przetwarzania, magazynowania, przesyłania i rozdzielania energii

i jej nośników,

spadające przedmioty,

gorące lub zimne powierzchnie i substancje,

śliskie, nierówne powierzchnie,

substancje i materiały wybuchowe i łatwopalne,

prąd elektryczny o napięciu do 1 kV lub powyżej 1 kV,

elektryczność statyczna,

hałas i wibracje.
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Hałas

HAŁAS - wszelki dźwięk o dowolnym charakterze akustycznym,
niepożądany w danych warunkach przez daną osobę. 

Ochrona przeciwhałasowa może być:

czynna (polega na zmianie technologii produkcji 
lub wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych w maszynach)

bierna

Przed hałasem zewnętrznym chronią: elementy urbanistyczne, oddalenie budynku
od źródła hałasu, neutralizacja źródła hałasu.

Przed hałasem wewnętrznym chronią: wydzielenie z konstrukcji budynku
pomieszczeń cichych i hałaśliwych, wydzielenie fundamentów maszyn 
i urządzeń drgających i izolowanie ich, stosowanie przegród o dobrej izolacji
akustycznej, stosowanie obudów dźwiękoszczelnych hałaśliwych maszyn
i tłumików akustycznych w urządzeniach wentylacyjnych.
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Wibracja

Objawy chorobowe działania wibracji występują głównie jako:
schorzenia naczyń krwionośnych,
uszkodzenia kostno-stawowe,
zaburzenia czynności mięśni i ścięgien,
zmiany w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym,
głuchota zawodowa,
zaburzenia ogólne stanu zdrowia.

O tym, czy pracownik jest narażony na działanie drgań, decydują

wyniki pomiarów wykonane na jego stanowisku pracy.

Rozróżnia się wibrację:

■ ogólną
(drgania przenoszone są na ciało
człowieka przez kończyny dolne,

miednicę, grzbiet)

■ miejscową
(drgania mechaniczne przenoszone są

na ciało człowieka przez
kończyny górne)
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Sposoby zapobiegania wibracjom

Do podstawowych sposobów zapobiegania wibracjom należy m.in.:

eliminowanie drgań u źródeł przez zmianę technologii
lub amortyzowanie podłoża, na którym przebywa pracownik,

stosowanie indywidualnych ochron przeciwwibracyjnych,

właściwe odżywianie się,

odpowiednia organizacja pracy: zmianowość, regularna weryfikacja
i konserwacja ręcznych narzędzi zmechanizowanych, stwarzanie
zatrudnionym optymalnych warunków mikroklimatycznych w pracy
i w miejscu odpoczynku podczas pracy,

profilaktyka lekarska (regularna kontrola stanu zdrowia).
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Mikroklimat

Mikroklimat charakteryzują parametry:
temperatura powietrza,
prędkość ruchu powietrza,
wilgotność względna powietrza. 

Mikroklimat - zespół elementów meteorologicznych typowych
pod względem wartości i charakteru zmian cechujących ograniczone pomieszczenie

(mikroklimat sztuczny) lub niewielki obszar terytorialny (mikroklimat naturalny). 

Na określenie, w jakim mikroklimacie pracuje dany pracownik, wskazują wyniki
pomiarów wykonanych w środowisku pracy.

umiarkowane gorącezimne

Głównie ze względu na temperaturę w pomieszczeniach pracy może 
występować środowisko:
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Zapobieganie negatywnemu wpływowi mikroklimatu

zapewnienie pracownikom napojów z odpowiednią zawartością soli mineralnych,
wprowadzenie skróconego czasu ekspozycji pracownika na niekorzystne 
środowisko termiczne.

Konsekwencją zatrudniania przez pracodawcę pracowników w warunkach

szczególnie uciążliwych jest obowiązek zapewnienia im nieodpłatnie

odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Do podstawowych sposobów zapobiegania negatywnemu wpływowi mikroklimatu
na pracowników należą:

metody techniczne:
zapewnienie dostosowanej do rodzaju pracy: wentylacji, względnej wilgotności 
powietrza i temperatury w pomieszczeniach pracy,

zapewnienie pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony 
indywidualnej oraz dopilnowanie ich stosowania,

zastosowanie ekranów odbijających promieniowanie cieplne, osłon 
termicznych, kurtyn wodnych, nawiewów powietrza itp. 

metody organizacyjne:
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Pyły przemysłowe

Niektóre rodzaje pyłów (np. pył mączny, pył drzewny, pył węglowy) są pyłami 
wybuchowymi - należy dbać o to, aby ich zawartość w powietrzu nie osiągnęła 

stężenia wybuchowego oraz eliminować wszelkie źródła zapłonu.

A. Pyły o oddziaływaniu toksycznym.

B. Pyły o działaniu pylicotwórczym - głównie pyły zawierające

niezwiązaną krystaliczną krzemionkę SiO2 oraz krzemiany.

C. Pyły o działaniu uczulającym (pochodzenia chemicznego,

organicznego i zwierzęcego).

D. Pyły o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Ze względu na oddziaływanie pyłów na organizm ludzki
dzieli się je na następujące grupy:

Pyły przemysłowe - aerozole, w których fazę rozproszoną stanowią cząstki stałe. 
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Pyły przemysłowe – ochrona przed zagrożeniem

W celu zapewnienia właściwych i higienicznych warunków pracy 
w środowisku narażonym na obecność pyłów przemysłowych należy:

mierzyć systematycznie stężenie pyłów, 

jeżeli to możliwe, zastępować szczególnie szkodliwe surowce i materiały
stosowane w produkcji innymi, mniej szkodliwymi,

eliminować pyły powstające w czasie procesów technologicznych w miejscu,
w którym powstają,

umieścić skutecznie działające urządzenia odpylające w wylocie powietrza
i gazów opuszczających zakład,

w miarę możliwości i potrzeb doprowadzić do stanowiska pracy czyste
i świeże powietrze,

zachowywać czystość w całym zakładzie i na stanowiskach pracy w celu
uniknięcia zapylenia wtórnego,

stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych (oczyszczający i izolujący).
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Promieniowanie optyczne

Promieniowanie podczerwone jest niewidzialną częścią promieniowania ciał
rozgrzanych o długości fali od 780 do 1 000 000 nm. Odczuwane jest jako 
promieniowanie cieplne. 

Promieniowanie nadfioletowe jest to promieniowanie optyczne obejmujące 
zakres długości fali od 100 nm do 400 nm. Ze względu na różnice biologicznego 
oddziaływania na organizm człowieka zakres ten jest dzielony na:

• UVA (bliski nadfiolet),
• UVB (średni nadfiolet),
• UVC (daleki nadfiolet).

promieniowanie optyczne

widzialne
(VR)

podczerwone
(IR)

nadfioletowe
(UV)
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Promieniowanie jonizujące

Ograniczenie szkodliwości promieniowania jonizującego uzyskuje się głównie przez 
ograniczenie czasu ekspozycji pracowników oraz uwzględnienie cech poszczególnych 
rodzajów promieniowania:

■ promieniowanie alfa α – ma zasięg do 10 cm, jest nieszkodliwe i pochłaniane
przez zewnętrzną martwą warstwę zrogowaciałego naskórka,

■ promieniowanie beta β – ma zasięg do kilkunastu metrów, może być całkowicie
pochłonięte przez niewielkie warstwy materiałów, takich jak glin o grubości
warstwy 5 mm, szkło organiczne o grubości warstwy 10 mm,

■ promieniowanie gamma γ oraz rentgenowskie ma dużą przenikliwość, jako osłony
stosuje się najczęściej beton, gazobeton, ołów, żeliwo, szkło i gumę ołowiową.

Pojęcie promieniowania jonizującego obejmuje promieniowanie
mające zdolność jonizacji, tzn. rozkładania elektrycznie neutralnych

cząsteczek gazów na dodatnio i ujemnie naładowane jony.
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Promieniowanie laserowe

Urządzenia laserowe stosowane są najczęściej:
do obróbki materiałów (cięcie i spawanie),
do przechowywania i odczytu danych,
w lecznictwie (mikrochirurgia laserowa).

Promieniowanie laserowe - promieniowanie monochromatyczne o określonej
długości fali, specyficznej dla danego lasera i substancji emitującej.

Charakteryzuje się dużą gęstością mocy oraz spójnością.

Ochrona przed promieniowaniem laserowym polega na stosowaniu laserowych 
ochronnych osłon oczu i odzieży ochronnej, prowadzeniu szkoleń osób 
sprawujących nadzór nad aparaturą laserową i nadzorze medycznym nad 
pracownikami.
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Pole elektrostatyczne

Gromadzeniu się ładunków elektrycznych zapobiega się przez:

wentylację pomieszczeń,
hermetyzację aparatury i urządzeń,
zwiększenie wilgotności powietrza do poziomu ok. 60-80% (jest skuteczne tylko
dla materiałów wykazujących właściwości powierzchniowego absorbowania wody),
stosowanie eliminatorów radioizotopowych,
nadmuchiwanie do miejsc elektryzacji powietrza zjonizowanego,
uziemianie i stosowanie połączeń wyrównawczych tych miejsc, gdzie ładunki mogą się
gromadzić,
antystatyzację – zmianę właściwości materiałów i substancji przez wprowadzenie
domieszki (tzw. antystatyka) czy też naniesienie antystatyka na powierzchnię materiału,
ekranowanie elektrostatyczne,
zmiany procesów technologicznych.

Pole elektrostatyczne tworzy się na skutek kontaktu (bezpośredniej przemiany energii
mechanicznej w energię elektryczną) lub indukcji.

Podczas pojawiania się elektryczności statycznej występują zagrożenia wybuchem i pożarem.
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Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne oddziałuje na organizm człowieka w sposób:
ukryty (działając stopniowo na poszczególne narządy organizmu),
jawny (polegający na przepływie przez ciało człowieka prądu elektrycznego,
indukowanego przez pole elektryczne w momencie kontaktu z przedmiotami metalowymi).

Pracowników chroni się przed polami elektromagnetycznymi wysokiej częstotliwości przez:
tworzenie stref ochronnych,
zastosowanie środków organizacyjnych: odsunięcie pracownika od obszaru nadmiernych
natężeń pól, skrócenie czasu przebywania, wprowadzenie rotacji pracowników,
zastosowanie środków technicznych: ekranowanie źródeł pola, ekranowanie stanowisk
pracy.

Promieniowanie elektromagnetyczne:

● o dużej częstotliwości – emitują m.in. zgrzewarki, urządzenia telekomunikacyjne,

● o małej częstotliwości – występuje przy instalacjach energetycznych.
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Czynniki chemiczne

Substancje chemiczne są to pierwiastki chemiczne i ich związki
w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za 
pomocą procesu produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami wymaganymi 
do zachowania ich trwałości lub rozpuszczalnikami, które można 
oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji, i wszystkimi 
zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu 
produkcyjnego.

Preparaty chemiczne są to mieszaniny 
lub roztwory składające się co najmniej 
z dwóch substancji.
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Klasyfikacja substancji i preparatów chemicznych

1. Klasyfikacja na podstawie właściwości fizykochemicznych:
• substancje i preparaty wybuchowe (symbol zagrożenia E),
• substancje i preparaty o właściwościach utleniających (O),
• substancje i preparaty skrajnie łatwo palne (F+), wysoce łatwo palne (F) i łatwo palne,
• inne właściwości fizykochemiczne.

2. Klasyfikacja na podstawie toksyczności:
substancje i preparaty bardzo toksyczne (T+) i toksyczne (T),
substancje i preparaty szkodliwe (Xn),
substancje i preparaty żrące (C),
substancje i preparaty drażniące (Xi),
substancje i preparaty uczulające (Xn lub Xi),
inne właściwości toksyczne.

3. Klasyfikacja na podstawie analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka:
• substancje mutagenne,                                          
• substancje działające szkodliwie na rozrodczość, (T lub Xn)
• substancje rakotwórcze.

4. Klasyfikacja na podstawie analizy skutków działania na środowisko – substancje
i preparaty niebezpieczne dla środowiska (N).

5. Przypadki specjalne: preparaty gazowe, stopy metali, preparaty zawierające
polimery, preparaty zawierające elastomery, nadtlenki organiczne.

Kryteria i sposób klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych ustalono w sposób następujący:
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Ochrona przed czynnikami chemicznymi

przeprowadzanie badań profilaktycznych i respektowanie

zaleceń służby zdrowia.

podjęcie działań organizacyjnych (np. skrócenie ekspozycji przez

wprowadzenie rotacji pracowników),

stosowanie właściwych środków ochrony osobistej,

zastosowanie odpowiednich systemów wentylacyjnych,

wprowadzenie zmian w procesie technologicznym oraz automatyzacji

i hermetyzacji procesów,

Ochrona przed narażeniem na nadmierne stężenie czynników chemicznych
polega na zastosowaniu działań zmierzających do poprawy warunków pracy poprzez:
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Czynniki biologiczne

W celu zmniejszenia narażenia na czynniki biologiczne występujące w środowisku pracy 
powinny być równocześnie stosowane działania:

• medyczne: szczepienia ochronne grup zagrożenia, stała opieka lekarska

i badania profilaktyczne,

• organizacyjne: stosowanie indywidualnych środków ochronnych, zapobieganie

rozwojowi drobnoustrojów i roztoczy w składowanych surowcach, niszczenie

drobnoustrojów i rozkruszków metodami chemicznymi i fizycznymi, zwalczanie

i profilaktyka chorób odzwierzęcych, oświata zdrowotna,

• technologiczne: doskonalenie wentylacji, hermetyzacja i automatyzacja

procesów produkcyjnych.

Wśród czynników biologicznych,
na które mogą być narażeni pracownicy, wyróżnia się:

mikroorganizmy
roślinne i zwierzęce

makroorganizmy
roślinne i zwierzęce
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Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy

Stres jest to reakcja na zdarzenie ocenione przez jednostkę jako stanowiące zagrożenie lub 
nieprzyjemne. Pierwsze objawy stresu to m.in.:

• stałe rozdrażnienie i problemy ze snem,

• nagłe przyspieszone bicie serca,

• niepokój i uczucie wyobcowania,

• przeświadczenie o porażce w wypełnianiu kolejnych zadań,

• nagłe ataki bólu głowy i problemy z trawieniem,

• odczuwanie silnej potrzeby zjedzenia czekolady, wypicia alkoholu albo zapalenia

papierosa.

Czynnikami psychofizycznymi w procesie pracy mogą być:

obciążenie fizyczne: obciążenie nerwowo-psychiczne:

statyczne dynamiczne
obciążenie

umysłu

niedociążenie
lub

przeciążenie
percepcyjne

obciążenie

emocjonalne
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Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy – zapobieganie nadmiernemu 
obciążeniu

Aby zapobiegać nadmiernemu obciążeniu psychicznemu pracowników,

powinny być spełnione wymagania dotyczące:

sposobu i warunków odbierania informacji, m.in.:

liczba sygnałów odbieranych jednocześnie nie może przekraczać
indywidualnych możliwości człowieka,

warunków podejmowania decyzji, m.in.:

łatwość rozróżniania i identyfikacji elementów obsługi,

logika grupowania elementów sterowniczych (ważność, 
kolejność, częstość, powiązanie ze źródłem informacji),

sposobu i warunków wykonywania czynności, m.in.:

tempo obsługi nie powinno przekraczać normalnego rytmu
czynności ruchowych,

wykonywanie czynności nie powinno utrudniać odbierania informacji,

powinien być zapewniony czas na kontrolę własnych czynności.
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Uciążliwości środowiska pracy

Do czynników powodujących dolegliwości zdrowotne można zaliczyć m.in.:

brak odpowiednich warunków powierzchniowo–przestrzennych,

emitowanie ciepła przez nasłonecznione miejsce pracy,

niedostateczną wymianę powietrza w pomieszczeniu,

odblaski i odbicia światła od powierzchni przedmiotów,

hałas urządzeń wentylacyjnych i biurowych,

elektryczność statyczna,

brak przestrzeni do zajęcia wygodnej pozycji ciała przy pracy,

brak wymaganej powierzchni do ustawienia urządzeń i sprzętu,

brak możliwości regulacji elementów stanowiska pracy.

Źródła uciążliwości i czynniki powodujące dolegliwości zdrowotne mogą wynikać z:

organizacji stanowisk pracy i ich otoczenia,

sposobu wykonywania pracy lub niewłaściwego nadzoru.
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