KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY

Komórka organizacyjna: Zakład kamieniarski zajmujący się produkcją nagrobków kamiennych
Nazwa stanowiska pracy: Kamieniarz (pracownik zakładu zajmującego się produkcją nagrobków kamiennych).

Nazwa i typ obsługiwanych na stanowisku maszyn i innych urządzeń technicznych
Wykorzystywane substancje

 -	suwnica, wózek widłowy, wózki ręczne do transportu materiałów
-	piły traki, tokarki, szlifierki,
-	dłuta, młotki, frezarki.

Rodzaje wykonywanej pracy, opis podstawowych czynności

 Przygotowywanie płyt i elementów kamiennych oraz odkuwanie i rycie napisów zgodnie z zaleceniami klienta obejmujące:
-	przygotowaniu wzorników i rysunków technicznych
-	obróbka polegająca na cięciu lub tłoczeniu kamienia zgodnie z odpowiednim schematem,
-	szlifowanie i polerowanie,
-	wykonania napisów i elementów dekoracyjnych.

Lokalizacja stanowiska pracy

 Praca odbywa się w terenie otwartym oraz w halach produkcyjnych

Zakres użytkowania

 Elektronarzędzia i narzędzia ręczne

Niedogodności

 -

Liczba stanowisk o analogicznych parametrach warunków pracy

 2

Czas pracy - zmianowość

 Praca jednozmianowa.

Liczba zatrudnionych na stanowisku pracy lub grupie stanowisk o analogicznych warunkach pracy

 Razem 2
w tym: kobiet 0
młodocianych 0
niepełnosprawnych 0

Występowanie wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz chorób zawodowych mających bezpośredni związek z wykonywaną pracą

 W ostatnich dziesięciu latach nie odnotowano wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych oraz chorób zawodowych związanych z pracą jako kamieniarz.




II. OCENA PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW DO WYKONANIA PRACY

Lp.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania pracownika(ów) do wykonywanej pracy

Stwierdzony stan faktyczny podczas rozmowy z pracownikiem  (-ami)

Spełnienie wymagań przepisów

Możliwe skutki

Ekspozycja

Prawdopodobieństwo zdarzenia

Dopuszczalność ryzyka
(RISK SCORE)

Działania profilaktyczne

1.

 Wymagania dotyczące wieku pracownika

 spełnione

 18-67 lat

 mała

 mało prawdopodobne

 małe
1

 ryzyko dopuszczalne

 nie ma potrzeby

2.

 Szkolenia z zakresu bhp
wstępne - instruktaż ogólny

 spełnione

 art. 2373 § 2 k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

 mała

 mało prawdopodobne

 małe
1

 ryzyko dopuszczalne

 przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych


 Szkolenia z zakresu bhp
wstępne - instruktaż stanowiskowy

 spełnione

 art. 2373 § 2 k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

 mała

 mało prawdopodobne

 małe
1

 ryzyko dopuszczalne

 przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych


 Szkolenia z zakresu bhp
szkolenia okresowe do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia i okresowo co 3 lata

 spełnione

 art. 2373 § 2 k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

 mała

 mało prawdopodobne

 małe
1

 ryzyko dopuszczalne

 przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych

3

 Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:
odpowiednie przeszkolenie z zakresu prowadzonych prac,
uprawnienia do obsługi suwnicy, wózka widłowego.

 spełnione

 art. 2373 § 1 k.p.

 mała

 mało prawdopodobne

 małe
1

 ryzyko dopuszczalne

 nie ma potrzeby


4

 Profilaktyczne badania lekarskie:
a. wstępne, w tym badania zezwalające na pracę na wysokości,
b. okresowe,
c. kontrolne (np. absencja chorobowa pow. 30 dni)

 a. posiada
b. posiada
c. absencja pow. 30 dni - 4 pracowników, badania wykonano
spełnione

 rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)

 mała

 mało prawdopodobne

 małe
1

 ryzyko dopuszczalne

 przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników, którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy

5.

 Stosowanie środków ochrony indywidualnej

 stosowana jest zgodnie z zakładową tabelą obowiązujących ŚOI na stanowisku pracy 

 art. 2376 k.p.

 mała

 mało prawdopodobne

 małe
1

 ryzyko dopuszczalne

 niedopuszczanie do pracy na stanowiskach na których wymagane są ŚOI bez tych środków


III. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA

Lp.

Zagrożenia - nazwa czynnika

Źródło zagrożenia - wyniki badań, pomiarów (współczynnik narażenia)

Możliwe skutki zagrożenia - wartość NDN i NDS, innych norm higienicznych lub wymagań przepisów

Możliwe skutki

Ekspozycja

Prawdopodobieństwo zdarzenia

Dopuszczalność ryzyka
(RISK SCORE)

Działania profilaktyczne

1.

 Czynniki chemiczne oraz pył

 Substancje chemiczne o działaniu drażniącym, alergicznym (zawarte w surowcach stosowanych do klejenia elementów), pył zawieszony

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.)

 S = 1
małe

 E = 3
sporadycznie

 P = 3
praktycznie możliwe

 R = 9
ryzyko dopuszczalne

 wykonywanie prac zgodnie z instrukcjami i procedurami, stosowanie ŚOI

2.

 Czynniki fizyczne: hałas, wibracje

 hałas i wibracje związane z pracą urządzeń wykorzystywanych w ramach prac kamieniarskich

 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318)

 S = 3
średnie

 E = 6
codziennie

 P = 3
praktycznie możliwe

 R = 54
ryzyko dopuszczalne

 wykonywanie prac zgodnie z instrukcjami i procedurami, stosowanie ŚOI


IV. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI UCIĄŻLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI

Lp.

Zagrożenia - nazwa czynnika

Źródła czynnika

Możliwe skutki zagrożenia - wymagania przepisów i norm

Możliwe skutki

Ekspozycja

Prawdopodobieństwo zdarzenia

Dopuszczalność ryzyka
(RISK SCORE)

Działania profilaktyczne

1.

 Przeciążenie układu ruchu (mięśniowo-szkieletowego)

 przemieszczanie płyt i elementów kamiennych

 schorzenia układu ruchu

 S = 3
średnie

 E = 6
codziennie

 P = 3
praktycznie możliwe

 R = 54
ryzyko dopuszczalne

 Prawidłowa pozycja, szkolenia, rotacja na stanowiskach pracy

2.

 Przeciążenie układu ruchu (mięśniowo-szkieletowego)

 Prace przy obróbce kamienia (pozycja wymuszona)

 schorzenia układu ruchu

 S = 3
średnie

 E = 6
codziennie

 P = 3
praktycznie możliwe

 R = 54
ryzyko dopuszczalne

 Prawidłowa pozycja, szkolenia, rotacja na stanowiskach pracy

3.

 Upadek na tym samym poziomie, potknięcie się, poślizgnięcie

 nierówne, śliskie podłoże, bałagan

 zwichnięcia, potłuczenia, złamania

 S = 3
średnie

 E = 6
codziennie

 P = 1
tylko sporadycznie możliwe

 R = 18
ryzyko dopuszczalne

 Odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga, czyste i suche powierzchnie robocze

4.

 Uderzenie o nieruchome elementy

 Wykorzystywane urządzenia, obrabiane elementy kamienne,

 rany, potłuczenia

 S = 1
małe

 E = 6
codziennie

 P = 3
praktycznie możliwe

 R = 18
ryzyko dopuszczalne

 Wzmożona uwaga

5.

 Uderzenie odpryskiem materiału, pochwycenie przez ruchome elementy.

 Ruchome elementy wykorzystywanych urządzeń, obrabiane elementy kamienne.

 rany, potłuczenia

 S = 1
małe

 E = 6
codziennie

 P = 3
praktycznie możliwe

 
R = 18
ryzyko dopuszczalne

 Wzmożona uwaga

6.

 Kontakt z ostrymi, szorstkimi powierzchniami

 stosowane narzędzia, obrabiane elementy kamienne

 skaleczenia, zakłucia

 S = 1
małe

 E = 6
codziennie

 P = 3
praktycznie możliwe

 R = 18
ryzyko dopuszczalne

 Wzmożona uwaga

7.

 Urazy spowodowane użyciem narzędzi bez napędu mechanicznego

 Narzędzia ręczne

 skaleczenia, zakłucia, potłuczenia

 S = 1
małe

 E = 6
codziennie

 P = 3
praktycznie możliwe

 R = 18
ryzyko dopuszczalne

 Wzmożona uwaga

8.

 Potrącenie, przygniecenie przez środki transportu, przygniecenie przez płyty kamienne

 Wewnątrzzakładowy transport płyt kamiennych, samochody dostawcze

 rany, potłuczenia, śmierć

 S = 7
duże

 E = 3
sporadycznie

 P = 3
praktycznie możliwe

 R = 63
ryzyko dopuszczalne

 Przestrzeganie procedur i instrukcji

9

 Energia elektryczna

 Użytkowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną

 śmierć lub inne skutki porażenia prądem

 S = 3
średnie

 E = 6
codziennie

 P = 3
praktycznie możliwe

 R = 54
ryzyko dopuszczalne

 Przestrzeganie procedur i instrukcji, wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta

10.

 Pożar

 Użytkowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną

 poparzenie, kalectwo, śmierć

 S = 7
duże

 E = 3
sporadycznie

 P = 3
praktycznie możliwe

 R = 63
ryzyko dopuszczalne

 Przestrzeganie procedur i instrukcji

11.

 Zmienne warunki atmosferyczne i temperaturowe

 Praca na wolnym powietrzu

 udar słoneczny, omdlenia, przeziębienia

 S = 3
średnie

 E = 3
sporadycznie

 P = 3
praktycznie możliwe

 R = 27
ryzyko dopuszczalne

 Odpowiednie ubranie robocze



V. OCENA KOŃCOWA POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko: Kamieniarz (pracownik zakładu zajmującego się produkcją nagrobków kamiennych).

Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

 Sumaryczne oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi zagrożeniami

 Ocena ryzyka

 Sposoby ochrony przed zagrożeniami (redukcja ryzyka).
Planowane działania korygujące i zapobiegawcze

30 października 2012 r.

 Ryzyko dla wszystkich zagrożeń oszacowano jako ryzyko małe.

 Na ocenianym stanowisku pracy przyjęto ryzyko jako - dopuszczalne

 Zapewnienie utrzymywania ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są ŚOI bez tych środków;
-	stosowanie okularów ochronnych, ubrań roboczych, rękawic ochronnych;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa, zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi;
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta. 




I. REJESTR PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z RYZYKIEM ZAWODOWYM NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko: Kamieniarz (pracownik zakładu zajmującego się produkcją nagrobków kamiennych).

Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego.

 Imię i nazwisko pracownika

 Oświadczenie pracownika, podpis potwierdzający poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym oraz zapoznaniu z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą - art. 226 k.p.

 Podpis zespołu zapoznającego pracownika z ryzykiem zawodowym

 Zalecane środki profilaktyczne

30 października 2012 r.

1. ....................
2. ....................
3. ....................

1. ....................
2. ....................
3. ....................

....................
....................
....................

 Zapewnienie utrzymywania ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są ŚOI bez tych środków;
-	stosowanie okularów ochronnych, ubrań roboczych, rękawic ochronnych;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi;
-	wykonywanie przeglądów urządzeń i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta.



