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Uwaga: Formularz przystosowany jest do odczytu optycznego.
Przed wype³nieniem prosimy przeczytaæ poni¿sze wskazówki.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Z-10

Sprawozdanie
o warunkach pracy

za 2006 r.

Adresat: Urz¹d Statystyczny

w ...........................................................

Przekazaæ/wys³aæ w terminie do dnia
16 lutego 2007 r.

Wskazówki do wype³niania formularza

1. Wype³niæ bardzo starannie i czytelnie, tylko d³ugopisem koloru czarnego.

2. W poszczególne kratki wpisywaæ tylko jeden znak (cyfrê), który w ca³oœci musi znaleŸæ siê w obrêbie pola kratki (pola odczytu).

3. Nie stosowaæ ¿adnych skreœleñ, a w przypadku pomy³ki, dok³adnie usun¹æ b³êdny zapis korektorem i wpisaæ w tym miejscu zapis

poprawny.

4. Liczby wpisywaæ od pierwszej kratki z lewej strony.

5. Pozostawiæ puste, niewype³nione kratki w sytuacji, gdy na wpisanie informacji trzeba mniej kratek ,ni¿ przewidziano do wype³nie-

nia.

6. Pozostawiæ wszystkie puste, niewype³nione kratki w przypadku braku informacji lub niewystêpowania danego zjawiska.

7. Dla wpisywania liczb z jednym znakiem po przecinku (dot. dzia³u 5 rubr. 2) przecinek zosta³ wydrukowany przed ostatni¹ kratk¹ i

tak np. liczba 28317,6 powinna byæ wpisana w nastêpuj¹cy sposób:

8. W przypadku gdy liczba w dziale 5, rubr. 2 jest liczb¹ ca³kowit¹, po przecinku nie nale¿y wpisywaæ cyfry 0 i tak np. liczba 97762

powinna zostaæ w dziale 5 zapisana w nastêpuj¹cy sposób:

9. Nie dokonywaæ dodatkowych zapisów, notatek na marginesach, szczególnie w rogach formularza.

10. Dbaæ o to, aby kwestionariusz w czasie wype³niania nie uleg³ zabrudzeniu lub uszkodzeniu (np. naderwaniu lub oderwaniu frag-

mentów kwestionariusza).
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Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badañ
statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 178, poz. 1482, z póŸn. zm.).

Liczba zatrudnionych (bez w³aœcicieli)
wed³ug stanu w dniu 31 XII

osób



Dzia³ 1. Zagro¿enia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia

a) Na stanowiskach pracy, na których zosta³y przekroczone obowi¹zuj¹ce normy. b) £¹cznie z zagro¿eniami nowo powsta³ymi. c) Osi¹gniêto poprawê,
jednak nie doprowadzono warunków pracy do poziomu zgodnego z norm¹.
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Wyszczególnienie

Liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagro¿eniaa)

(liczonych tyle razy, na ile czynników szkodliwych s¹ nara¿eni)

w stosunku do których w ci¹gu roku zagro¿enia

stan w dniu
31 grudnia

zlikwidowano lub ograniczono

ujawnionob)
razem

(rubr. 2+3)

zlikwidowano
lub ograniczono

do poziomu
zgodnego
z norm¹

ograniczonoc)

0 1 2 3 4 5

I. Zagro¿enia czynnikami zwi¹za-
nymi ze œrodowiskiem pracy
(w. 02+04+06 do 16)

01

Substancje chemiczne 02

w tym rakotwórcze 03

Przemys³owe py³y zw³ókniaj¹ce 04

w tym rakotwórcze 05

Inne py³y przemys³owe 06

Ha³as 07

Wibracja (drgania) 08

Mikroklimat gor¹cy 09

Mikroklimat zimny 10

Promieniowanie jonizuj¹ce 11

Promieniowanie laserowe 12

Promieniowanie nadfioletowe 13

Promieniowanie podczerwone 14

Pola elektromagnetyczne 15

Inne 16

II. Zagro¿enia zwi¹zane z uci¹¿li-
woœci¹ pracy (w. 18+19+20) 17

Nadmierne obci¹¿enie fizyczne 18

Niedostateczne oœwietlenie
stanowisk pracy 19

Inne 20

III. Zagro¿enia czynnikami me-
chanicznymi zwi¹zanymi z
maszynami szczególnie
niebezpiecznymi

21



Wyszczególnienie

Osoby zagro¿one (liczone tylko jeden raz)

ogó³em w tym przez jeden czynnik

ogó³em w tym kobiety razem w tym kobiety

0 1 2 3 4

Czynnikami zwi¹zanymi ze œrodowiskiem
pracy 1

Zwi¹zane z uci¹¿liwoœci¹ pracy 2

Czynnikami mechanicznymi zwi¹zanymi
z maszynami szczególnie niebezpie-
cznymi

3

Dzia³ 2. Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagro¿enia (stan w dniu 31 XII)

Wyszczególnienie Liczba stanowisk pracy Liczba osób zatrudnionych
na tych stanowiskach a)

0 1 2

Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego 1

Wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego 2

Œrodki zastosowane do wyelimino-
wania lub ograniczenia ryzyka
zawodowego

techniczne 3

organizacyjne 4

œrodki ochrony indywidualnej 5

Dzia³ 3. Dzia³ania profilaktyczne - ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

Dzia³ 4. Œwiadczenia z tytu³u pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uci¹¿liwych

a) Liczba osób zatrudnionych na wszystkich stanowiskach pracy z rubr. 1.
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Wyszczególnienie
Liczba osób korzystaj¹cych

stan na koniec VII stan w po³owie XII

0 1 2

Posi³ki profilaktyczne 1

Napoje 2

Inne œrodki od¿ywcze 3

Dodatki pieniê¿ne 4

Skrócony czas pracy 5

Dodatkowe urlopy 6

Uprawnienia wynikaj¹ce z pracy w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze 7



Pozosta³e œwiadczenia ze œrodków w³asnych zak³adu pracy 7 ,

Dzia³ 5. Œwiadczenia z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych

...............................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)

............................................................
(miejscowoœæ, data)

.................................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby

dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)

Wyszczególnienie Liczba œwiadczeñ Koszt œwiadczeñ w tys. z³
(z jednym znakiem po przecinku)

0 1 2

Ogó³em (wiersze 2+4+5+6) 1 ,

Odszkodowania z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych 2 ,

w tym z tytu³u wypadków przy pracy 3 ,

Œwiadczenia wyrównawcze z tytu³u wypadków przy pracy lub
chorób zawodowych 4 ,

Dodatki wyrównawcze z tytu³u przeniesienia do innej pracy
wskutek wypadków przy pracy lub chorób zawodowych 5 ,

Zasi³ki wyrównawcze z tytu³u odbywania rehabilitacji zawodowej 6 ,
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Wiersz “Liczba zatrudnionych (bez w³aœcicieli) wed³ug
stanu w dniu 31 XII” dotyczy pracowników pe³nozatrudnio-
nych, sezonowych, zatrudnionych dorywczo, niepe³noza-
trudnionych, dla których g³ównym miejscem pracy jest jed-
nostka sprawozdawcza i osób zatrudnionych w celu przy-
gotowania zawodowego.

Uwaga:

Pozycjê “Liczba zatrudnionych (bez w³aœcicieli) wed³ug
stanu w dniu 31 XII” na stronie 1 formularza, nale¿y
wype³niæ bez wzglêdu na to, czy w zak³adzie wystêpowa³y
zagro¿enia i/lub by³y wyp³acane œwiadczenia.

Dzia³ 1.

1. Za zagra¿aj¹ce zdrowiu uwa¿a siê te stanowiska
pracy, na których wystêpuje dzia³anie czynników szkodli-
wych, w stê¿eniu (natê¿eniu) przekraczaj¹cym najwy¿sze
dopuszczalne wartoœci (NDS i NDN), okreœlone w
obowi¹zuj¹cych normach higienicznych.

Wed³ug stanu prawnego na dzieñ podpisania roz-
porz¹dzenia wprowadzaj¹cego niniejsz¹ sprawozdaw-
czoœæ, wykaz czynników szkodliwych oraz kryteria okre-
œlaj¹ce dopuszczalny ich poziom zamieszczone s¹:

1) w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwy¿szych dopusz-
czalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla
zdrowia w œrodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z
póŸn. zm.);

2) w Polskich Normach ustanowionych przez Polski Komi-
tet Normalizacyjny.

2. Dla potrzeb sprawozdawczych przyjêto nastêpuj¹cy
podzia³ czynników i uci¹¿liwoœci pracy szkodliwych dla
zdrowia:
1) substancje chemiczne dzia³aj¹ce w procesie pracy na
organizm cz³owieka:

a) toksyczne (powoduj¹ce zatrucia ostre lub przewlek³e
prowadz¹ce do zmian w narz¹dach wewnêtrznych),

b) dra¿ni¹ce (powoduj¹ce ostre uszkodzenie skóry,
nie¿yty b³on œluzowych, dróg oddechowych i spojó-
wek),

c) uczulaj¹ce (powoduj¹ce przewlek³e odczyny aler-
giczne skóry i b³on œluzowych, astmê oskrzelow¹),

d) rakotwórcze;

2) py³y przemys³owe:
a) py³y zw³ókniaj¹ce - s¹ to py³y, które mog¹ spowodo-

waæ zw³óknienie tkanki p³ucnej, zw³aszcza py³y za-
wieraj¹ce dwutlenek krzemu (krzemionkê) i krzemia-
ny. Do py³ów tych zaliczamy przyk³adowo: kwarc,
piasek, talk, azbest, py³y ceramiczne, py³y mineralne
(granit, bazalty), w³ókna szklane,

b) inne py³y przemys³owe - s¹ to py³y niebêd¹ce sub-
stancjami toksycznymi i niezawieraj¹ce krzemionki i
krzemianów, powstaj¹ce w czasie rozdrabniania cia³
sta³ych, niezupe³nego spalania siê ró¿nych mate-
ria³ów, w czasie paczkowania, prze³adunku mate-
ria³ów sypkich i pyl¹cych przewo¿onych luzem itp.;

3) ha³as - s¹ to dŸwiêki szkodliwe, które mog¹ powodowaæ
uszkodzenie s³uchu i inne zmiany w organizmie lub w
istotny sposób utrudniaæ wykonywanie pracy (po przekro-
czeniu NDN);

4) wibracja - s¹ to drgania wystêpuj¹ce podczas obs³ugi
rêcznej narzêdzi lub urz¹dzeñ udarowych (m³otki nitowni-
cze, m³oty i d³uta pneumatyczne, pi³y motorowe, wiertarki,
ubijaki, perforatory) oraz drgania wystêpuj¹ce na stanowi-
skach pracy na skutek dzia³ania maszyn i urz¹dzeñ tech-
nicznych;

5) mikroklimat gor¹cy - s¹ to warunki œrodowiska pracy
okreœlone za pomoc¹ wskaŸnika obci¹¿enia termicznego
WBGT;

6) mikroklimat zimny - s¹ to warunki œrodowiska pracy
okreœlone za pomoc¹ wskaŸnika si³y ch³odz¹cej powietrza
WCI;
7) promieniowanie jonizuj¹ce - s¹ to warunki œrodowiska
pracy, w których wystêpuje nara¿enie na promieniowanie
jonizuj¹ce w szczególnoœci zwi¹zane z:

a) bezpoœredni¹ obs³ug¹ zamkniêtych i otwartych Ÿró-
de³ promieniowania i urz¹dzeñ zawieraj¹cych te
Ÿród³a, np. defektoskopów, aparatów rentgenow-
skich itp.,

b) produkcj¹ Ÿróde³ promieniotwórczych,
c) obs³ug¹ reaktorów j¹drowych, akceleratorów i in-

nych urz¹dzeñ stwarzaj¹cych zagro¿enie promienio-
waniem jonizuj¹cym;

8) promieniowanie laserowe - s¹ to warunki œrodowiska
pracy, w których wystêpuje nara¿enie na Ÿród³a promie-
niowania laserowego. Oddzia³ywanie promieniowania
laserowego na organizm cz³owieka jest zale¿ne od d³ugo-
œci fali promieniowania, czasu ekspozycji, rozbie¿noœci
wi¹zki laserowej, wielkoœci napromienienia i luminacji
energetycznej zintegrowanej;
9) promieniowanie nadfioletowe - s¹ to warunki œrodowi-
ska pracy, w których wystêpuje nara¿enie na promienio-
wanie nadfioletowe charakteryzowane przez wartoœci
skuteczne napromienienia erytemalnego (wywo³uj¹cego
rumieñ skóry) i koniunktywalnego (wywo³uj¹cego zapale-
nie spojówki lub rogówki oka);
10) promieniowanie podczerwone - s¹ to warunki œrodowi-
ska pracy, w których wystêpuje nara¿enie na promienio-
wanie podczerwone charakteryzowane przez wartoœci
œrednie i najwy¿sze chwilowe natê¿enia napromienienia
oczu i skóry, odniesione do temperatury 20 oC;
11) pola elektromagnetyczne - s¹ to warunki œrodowiska
pracy wystêpuj¹ce w strefach ochronnych okreœlonych w
odpowiednich przepisach;
12) zagro¿enia zwi¹zane z uci¹¿liwoœci¹ pracy dotycz¹
stanowisk, na których czynnoœci robocze:

a) odbywaj¹ siê w wymuszonej pozycji cia³a (np. kucz-
nej, pochylonej), narzuconej czynnoœciami roboczy-
mi (np. praca posadzkarza) lub spowodowanej wa-
runkami przestrzennymi (np. spawanie czy malowa-
nie w podwójnych dnach statków, praca w w¹skich
kana³ach),
Do tej grupy nie kwalifikuje siê pracy stoj¹cej (np.
w³ókniarki) czy siedz¹cej (np. operatora maszyny bu-
dowlanej),

b) wymagaj¹ ciê¿kiego wysi³ku fizycznego, przy którym
wydatek energetyczny na pracê efektywn¹ w okresie
zmiany roboczej wynosi: dla mê¿czyzn 8374 kJ, dla
kobiet 4605 kJ (1 kJ=0,24 kcal).

Do prac powoduj¹cych ciê¿ki wysi³ek fizyczny (o ile
wykonywane s¹ przez co najmniej 4 godziny zmiany robo-
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Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbn¹ kratkê.
Przyk³ad wype³niania e-maila:

Z E N O N . K O W A L S K I @ X X X . Y Y Y . P L



czej) nale¿¹ przyk³adowo: niezmechanizowany za³adu-
nek i roz³adunek materia³ów, czyszczenie odlewów, nie-
zmechanizowane prace przy budowie torów kolejowych,
r¹banie wêgla, œcinka drzewa, rozbiór tuszy, formowanie
cegie³, brukowanie. W przypadku zatrudnienia kobiet,
poza wymienionymi pracami, nale¿y równie¿ uwzglêdniæ
takie prace powoduj¹ce ciê¿ki wysi³ek fizyczny (o ile
wykonywane s¹ powy¿ej 4 godz.), jak: czyszczenie okien,
garbowanie skór, do³owanie sadzonek drzew motyk¹ itp.,

c) charakteryzuj¹ siê monotypi¹, tj. jednostajnym po-
wtarzaniem ruchów przez cz³owieka, anga¿uj¹cym w
pracy te same grupy miêœni.

13) niedostateczne oœwietlenie stanowisk pracy - s¹ to
warunki œrodowiska pracy, w których nie s¹ spe³nione
okreœlone norm¹ wymagania dotycz¹ce oœwietlenia miej-
sca pracy (Polska Norma PN-EN 12464-1: 2004);
14) zagro¿enia czynnikami mechanicznymi zwi¹zanymi z
maszynami szczególnie niebezpiecznymi, wymienionymi
w PN-80/Z-08052. Ochrona Pracy. Niebezpieczne i szko-
dliwe czynniki wystêpuj¹ce w procesie pracy, zale¿¹
przede wszystkim od mo¿liwoœci kontaktu z czynnikiem
niebezpiecznym oraz od cech i w³aœciwoœci tego czyn-
nika, takich jak np.: energia kinetyczna oraz potencjalna
(tak¿e p³ynów pod ciœnieniem), kszta³t, wymiary, rodzaj i
stan powierzchni, statecznoœæ, wytrzyma³oœæ mecha-
niczna i inne specyficzne parametry mog¹ce wp³ywaæ na
powstawanie sytuacji zagra¿aj¹cych urazami. Nale¿y
uwzglêdniæ mo¿liwoœæ kontaktu z czynnikiem niebez-
piecznym zarówno podczas potrzebnych (wymaganych
czynnoœciami technologicznymi), jak i niezamierzonych
(przypadkowych) ingerencji w strefê niebezpieczn¹.
Przy ocenie zagro¿enia tymi czynnikami nale¿y kierowaæ
siê przede wszystkim obowi¹zuj¹cymi wymaganiami
dotycz¹cymi:

– uniemo¿liwienia b¹dŸ ograniczenia dostêpu do stref
niebezpiecznych przez zachowanie odleg³oœci bezpie-
czeñstwa, stosowanie os³on i nieodgradzaj¹cych
urz¹dzeñ ochronnych (np. kurtyn œwietlnych, mat
czu³ych na nacisk itp.), urz¹dzeñ blokuj¹cych i
rygluj¹cych,

– przeciwdzia³ania zak³óceniom w normalnym (ustalo-
nym) funkcjonowaniu maszyn i przebiegu procesów lub
awariom przez stosowanie urz¹dzeñ zapobiegaj¹cych
przekroczeniu ustalonych parametrów pracy (np.ciœnie-
nia, obci¹¿enia, zasiêgu itp.), w³¹czeniu kolizyjnych
ruchów lub operacji itp.
Maszyny szczególnie niebezpieczne, to przede

wszystkim maszyny wymienione w za³¹czniku IV do
dyrektywy 98/37/EC - dyrektywa wprowadzona
rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadni-
czych wymagañ dla maszyn i elementów bezpieczeñstwa
(Dz. U. nr 91, poz. 858) - a mianowicie:

1. Pilarki tarczowe (jedno- i wielopi³owe) do drewna i
podobnych materia³ów lub do miêsa i podobnych mate-
ria³ów:

1.1. pilarki z pi³¹ pozostaj¹c¹ podczas obróbki w sta³ej
pozycji, wyposa¿one w sta³y stó³ z rêcznym posuwem lub
dostawnym mechanizmem posuwowym;

1.2. pilarki z pi³¹ pozostaj¹c¹ podczas obróbki w sta³ej
pozycji, wyposa¿one w poruszany rêcznie stó³ prze-
suwny;

1.3. pilarki z pi³¹ pozostaj¹c¹ podczas obróbki w sta³ej
pozycji, z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz
rêcznym podawaniem lub odbieraniem;

1.4. pilarki z pi³¹ przemieszczaj¹c¹ siê podczas
obróbki, z wbudowanym mechanizmem posuwowym oraz
rêcznym podawaniem lub odbieraniem.

2. Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z rêcznym
posuwem.

3. Jednostronne strugarki grubiarki do drewna z rêcz-
nym podawaniem lub odbieraniem.

4. Pilarki taœmowe do drewna i podobnych materia³ów
oraz do miêsa i podobnych materia³ów, wyposa¿one w
sta³y lub ruchomy stó³ lub wózek z rêcznym podawaniem
lub odbieraniem.

5. Obrabiarki kombinowane do drewna i podobnych
materia³ów, w sk³ad których wchodz¹ obrabiarki wymie-
nione w pkt 1-4 i 7.

6. Wielowrzecionowe czopiarki do drewna z rêcznym
posuwem.

7. Frezarki pionowe dolnowrzecionowe z posuwem
rêcznym, do drewna i podobnych materia³ów.

8. Przenoœne pilarki ³añcuchowe do drewna.
9. Prasy, w tym prasy krawêdziowe, do obróbki metali

na zimno, z rêcznym podawaniem lub odbieraniem, któ-
rych ruchome elementy robocze mog¹ mieæ skok wiêkszy
ni¿ 6 mm i prêdkoœæ przekraczaj¹c¹ 30 mm/s.

10. Wtryskarki oraz prasy do tworzyw sztucznych, z
rêcznym podawaniem lub odbieraniem.

11. Wtryskarki oraz prasy do gumy, z rêcznym podawa-
niem lub odbieraniem.

12. Maszyny do robót podziemnych nastêpuj¹cych
rodzajów:

12.1. maszyny szynowe: lokomotywy i wózki hamul-
cowe;

12.2. hydrauliczne obudowy zmechanizowane;
12.3. silniki spalinowe przeznaczone do instalowania w

maszynach do robót podziemnych.
13. Rêcznie ³adowane pojazdy asenizacyjne do odpa-

dów z gospodarstw takich jak domowe, wyposa¿one w
mechanizm prasuj¹cy.

14. Os³ony i od³¹czalne wa³y pêdne z przegubami uni-
wersalnymi, o których mowa w § 76 rozporz¹dzenia.

15. Podnoœniki do obs³ugi pojazdów.
16. Urz¹dzenia do podnoszenia osób, stwarzaj¹ce

ryzyko upadku z wysokoœci wiêkszej ni¿ 3 m.
17. Maszyny do produkcji materia³ów pirotechnicznych.
Przy ustaleniu zagro¿eñ nale¿y korzystaæ z Polskiej

Normy PN-80/Z-08052. Ochrona Pracy. Niebezpieczne i
szkodliwe czynniki wystêpuj¹ce w procesie pracy.

3. Ka¿d¹ osobê wykazuje siê tyle razy i w tych grupach
(równoznacznych z wierszami w formularzu) zagro¿eñ, do
których kwalifikuje siê czynniki szkodliwe, na które dana
osoba jest nara¿ona. Przyk³adowo: osobê nara¿on¹ na
dwa lub trzy rodzaje substancji chemicznych, w tym sub-
stancjê rakotwórcz¹, ha³as oraz pracuj¹c¹ w wymuszonej
pozycji, nale¿y wymieniæ w wierszach: substancje che-
miczne (wiersz 02) - 1, w tym rakotwórcze (wiersz 03) - 1,
ha³as (wiersz 07) - 1 i zagro¿enia zwi¹zane z uci¹¿liwo-
œci¹ pracy (wiersz 18) - 1. Jeœli osoba ta ma kontakt z
maszynami szczególnie niebezpiecznymi, nale¿y j¹
uwzglêdniæ te¿ w wierszu 20 - “Zagro¿enie czynnikami
mechanicznymi zwi¹zanymi z maszynami szczególnie
niebezpiecznymi”.

4. W rubrykach 1, 2 i 3 - “Liczba pracowników zatrudnio-
nych w warunkach zagro¿enia, w stosunku do których
zagro¿enia zlikwidowano lub ograniczono”, nale¿y wyka-
zaæ:
1) w rubryce 1 “razem” - osoby, które przed popraw¹
warunków pracy zatrudnione by³y w warunkach przekro-
czenia obowi¹zuj¹cych norm i w stosunku do których:

– zlikwidowano lub ograniczono zagro¿enia do poziomu
zgodnego z norm¹,

– osi¹gniêto poprawê, jednak nie doprowadzono warun-
ków pracy do poziomu zgodnego z norm¹;



2) w rubryce 2 “zlikwidowano lub ograniczono do poziomu
zgodnego z norm¹” - osoby, które przed popraw¹ warun-
ków pracy zatrudnione by³y na zagro¿onych stanowi-
skach, tzn. pracowa³y w warunkach, w których by³y prze-
kroczone NDS lub N, w roku zaœ sprawozdawczym zlikwi-
dowano zagro¿enia poprzez doprowadzenie warunków
pracy do poziomu zgodnego z normami b¹dŸ nawet
poni¿ej norm.W rubryce tej nie nale¿y wykazywaæ przy-
padków, gdy na stanowisku pracy by³y zachowane normy
NDSiN, a mimo to dokonano dalszej poprawy warunków
pracy, jak równie¿ wstrzymania pracy na zagro¿onych
stanowiskach i przeniesienia pracowników na stanowiska
bezpieczne, a tak¿e zwolnienie pracownika z pracy (bez
wzglêdu na powód) i nieobsadzenie ponowne tego stano-
wiska;
3) w rubryce 3 - “Liczba pracowników zatrudnionych w
warunkach zagro¿enia, w stosunku do których zagro¿enia
ograniczono” - osoby, które pracowa³y w warunkach, w
których by³y przekroczone NDS lub N, w roku zaœ spra-
wozdawczym osi¹gniêto poprawê, jednak nie doprowa-
dzono warunków pracy do poziomu zgodnego z norm¹.

5. W rubryce 4 - “Liczba pracowników zatrudnionych w
warunkach zagro¿enia, w stosunku do których zagro¿enia
ujawniono” - nale¿y podaæ liczbê osób zatrudnionych przy
nowo uruchomionych technologiach wzglêdnie przy wpro-
wadzonym nowym surowcu do obróbki albo w nowo uru-
chomionych wydzia³ach produkcyjnych, czy te¿ na wpro-
wadzonej dodatkowo zmianie w roku badanym, gdzie w
wyniku procesu produkcyjnego stwierdzono zagro¿enia
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia zwi¹zanymi z prac¹
lub œrodowiskiem, w jakim jest ona wykonywana. W
rubryce tej nale¿y wykazaæ równie¿ osoby, które w ci¹gu
roku zosta³y zatrudnione na stanowiskach zagro¿onych,
traktuj¹c je (umownie) jako zagro¿enie nowo powsta³e.
Nale¿y równie¿ wykazaæ zatrudnionych na tych stanowi-
skach pracy, na których po raz pierwszy zosta³y stwier-
dzone zagro¿enia.

6. W rubryce 5 - “Liczba pracowników zatrudnionych w
warunkach zagro¿enia wed³ug stanu w dniu 31 grudnia” -
nale¿y podaæ liczbê osób pracuj¹cych na stanowiskach,
na których przekroczone zosta³y obowi¹zuj¹ce normy
higieniczne (NDS, NDN), sanitarne i inne (np. normy spe-
cjalne, ustalone dla danego stanowiska pracy lub wykony-
wanych czynnoœci) w oparciu o wyniki pomiarów stê¿eñ i
natê¿eñ okreœlonych czynników. W wyj¹tkowych przypad-
kach dopuszcza siê podanie danych w oparciu o opiniê
lekarza zak³adu spo³ecznej s³u¿by zdrowia sprawuj¹cego
nadzór profilaktyczny nad zak³adem pracy oraz opinie i
doœwiadczenie w tym zakresie w³aœciwych specjalistów i
s³u¿b bhp.

W dziale 1 nale¿y rozliczyæ wszystkie zagro¿enia i
uci¹¿liwoœci pracy, jakie wystêpuj¹ w zak³adzie pracy.
Poszczególnych pracowników nale¿y wykazaæ tyle razy
na ile zagro¿eñ s¹ nara¿eni.

Dzia³ 2.

W dziale tym ujmuje siê ka¿dego pracownika tylko
jeden raz, w pozycji czynnika przewa¿aj¹cego, tzn.
maj¹cego najwiêksze szkodliwe znaczenie na danym sta-
nowisku pracy. Przyk³adowo pracownika wykonuj¹cego
czynnoœci robocze w wymuszonej pozycji cia³a, a ponadto
w ha³asie i wibracji, uwzglêdnia siê tylko jeden raz przyj-
muj¹c czynnik najbardziej dla niego szkodliwy. Je¿eli naj-
bardziej szkodliw¹ dla pracownika jest wymuszona pozy-
cja cia³a, pracownika nale¿y uwzglêdniæ w wierszu 2 -
“zagro¿enia czynnikami zwi¹zanymi z uci¹¿liwoœci¹
pracy”. Je¿eli jednak pracownik ten jest najbardziej
zagro¿ony czynnikami mechanicznymi, nale¿y go
uwzglêdniæ tylko w wierszu 3 - “Zagro¿enia czynnikami
mechanicznymi zwi¹zanymi z maszynami szczególnie
niebezpiecznymi”.

Sporz¹dzaj¹c sprawozdanie, nale¿y mieæ na uwadze
nastêpuj¹c¹ zale¿noœæ danych z dzia³u 1 (osobozagro¿e-
nia) i dzia³u 2 (osoby zagro¿one), a mianowicie: jeœli dzia³
2 wiersz 1 rubr. 1 = 0, to dzia³ 1 wiersz 1 rubr. 5 = 0 i dzia³ 1
wiersz 1 rubr. 5 > dzia³ 2 wiersz 1 rubr. 1, jeœli dzia³ 2
wiersz 2 rubr. 1 = 0, to dzia³ 1 wiersz 17 rubr. 5 = 0 i dzia³ 1
wiersz 17 rubr. 5 > dzia³ 2 wiersz 2 rubr. 1,
jeœli dzia³ 2 wiersz 3 rubr. 1 = 0, to dzia³ 1 wiersz 21 rubr. 5
= 0 i dzia³ 1 wiersz 21 rubr. 5 > dzia³ 2 wiersz 3 rubr. 1,
jeœli dzia³ 2 wiersz 1 rubr. 1 = dzia³ 2 wiersz 1 rubr. 3 i dzia³
2 wiersz 2 rubr. 1 = dzia³ 2 wiersz 2 rubr. 3 i dzia³ 2 wiersz 3
rubr. 1 = dzia³ 2 wiersz 3 rubr. 3, to dzia³ 2 wiersz 1 rubr. 1
+ dzia³ 2 wiersz 2 rubr. 1 + dzia³ 2 wiersz 3 rubr. 1 = dzia³ 1
wiersz 1 rubr.5 + dzia³ 1 wiersz 17 rubr. 5 + dzia³ 1 wiersz
21 rubr. 5.

Dzia³ 3.

W dziale tym nale¿y wykazaæ liczbê stanowisk pracy,
na których w roku sprawozdawczym przeprowadzono
ocenê ryzyka zawodowego oraz wyeliminowano lub ogra-
niczono ryzyko zawodowe, a tak¿e liczbê osób zatrudnio-
nych na tych stanowiskach.

Obowi¹zek oceny ryzyka zawodowego oraz dokumen-
towania tego ryzyka wynika z § 39 ust. 1 rozporz¹dzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeœnia 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). Przyjêty w
danym zak³adzie pracy sposób oceny ryzyka oraz jego
dokumentowania powinien byæ uzale¿niony w szczegól-
noœci od wielkoœci zak³adu pracy, rodzajów prac wykony-
wanych w tym zak³adzie, czynników szkodliwych dla zdro-
wia i niebezpiecznych wystêpuj¹cych w œrodowisku pracy
oraz poziomu tych czynników. Przy przeprowadzaniu
oceny ryzyka zaleca siê korzystanie z Polskiej Normy
PN-N-18002: 2000. Systemy zarz¹dzania bezpiecze-
ñstwem i higien¹ pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka
zawodowego.

W wierszu 1 - w rubryce 1 nale¿y wykazaæ liczbê stano-
wisk pracy, na których w roku sprawozdawczym przepro-
wadzono ocenê ryzyka zawodowego, natomiast w
rubryce 2 - liczbê osób zatrudnionych na tych stanowi-
skach.

Jeœli w zak³adzie pracy wystêpuj¹ identyczne stanowi-
ska pracy (na których wykonywane s¹ takie same zada-
nia, w identycznych warunkach pracy) i ocenê ryzyka
przeprowadzono na jednym z nich, uznaj¹c i¿ dotyczy ona
wszystkich takich stanowisk - w sprawozdaniu nale¿y
wykazaæ wszystkie identyczne stanowiska, których doty-
czy przeprowadzona ocena, oraz wszystkie osoby zatrud-
nione na tych stanowiskach.

W wierszu 2 w rubryce 1 nale¿y wykazaæ liczbê sta-
nowisk pracy, na których w roku sprawozdawczym wyeli-
minowano lub ograniczono ryzyko zawodowe (bez
wzglêdu na to, czy ocenê ryzyka na tych stanowiskach
przeprowadzono w roku sprawozdawczym czy w okresie
poprzedzaj¹cym). W rubryce 2 nale¿y wykazaæ liczbê
osób zatrudnionych na wszystkich stanowiskach wykaza-
nych w rubryce 1.

W wierszach 3 do 5 nale¿y wykazaæ, na ilu stanowi-
skach i dla ilu osób (z wykazanych w wierszu 2) wyelimi-
nowano lub ograniczono ryzyko poprzez zastosowanie
odpowiednio œrodków:
– technicznych, np. zastosowano mechanizacjê lub auto-

matyzacjê prac, zainstalowano skuteczn¹ wentylacjê,
urz¹dzenia ochronne, zhermetyzowano proces techno-
logiczny;

– organizacyjnych, np. zmieniono organizacjê pracy lub
stanowiska pracy, wprowadzono przerwy w pracy, skró-
cono czas pracy na stanowiskach pracy, wprowadzono
rotacjê na stanowiskach pracy;



– ochrony indywidualnej.

Uwaga: œrodków zastosowanych do wyeliminowania lub
ograniczenia ryzyka zawodowego nie nale¿y sumowaæ.
Przyk³ad: je¿eli dla jednego pracownika zastosowano dla
wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego
kilka œrodków ochrony indywidualnej, w wierszu 5 rubryce
2 nale¿y wpisaæ 1 (jeden pracownik), a nie sumê tych
œrodków (np. rêkawice ochronne i okulary ochronne).

Za stanowisko pracy uwa¿a siê miejsce, w którym
pracownik wykonuje czynnoœci zawodowe stale lub okre-
sowo (PN-ISO 4225Ak:1999).

Ryzyko zawodowe powinno byæ oceniane zarówno na
stanowiskach pracy stacjonarnych (sta³ych), jak i na nie-
stacjonarnych (ruchomych).

W przypadku dokonania oceny ryzyka oraz jego wyeli-
minowania (ograniczenia) na stanowiskach stacjonarnych
- w sprawozdaniu nale¿y wykazaæ faktyczn¹ liczbê stano-
wisk pracy i pracowników na nich zatrudnionych. Nale¿y
tu uwzglêdniæ mo¿liwe sytuacje, kiedy:
– na jednym stanowisku pracy pracuje jeden lub wiêcej

pracowników - na jednej b¹dŸ wiêcej zmianach,
– jeden pracownik obs³uguje kilka stanowisk stacjonarnych.

W przypadku dokonania oceny ryzyka zawodowego
oraz jego wyeliminowania (ograniczenia) na niestacjonar-
nym (ruchomym) stanowisku pracy nale¿y przyj¹æ, ¿e
jeden pracownik zatrudniony jest na jednym stanowisku
pracy, bez wzglêdu na to, w ilu miejscach wykonuje pracê.
Mo¿e to dotyczyæ np. stanowisk konserwatora maszyn,
elektromontera, hydraulika.

Dzia³ 4.

W wierszu 1 nale¿y podaæ liczbê osób korzystaj¹cych z
posi³ków profilaktycznych wydanych na mocy roz-
porz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie profilaktycznych posi³ków i napojów (Dz. U. Nr 60,
poz. 279).

W wierszu 2 nale¿y podaæ liczbê osób korzystaj¹cych z
napojów w rozumieniu rozporz¹dzenia Rady Ministrów z
dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi³ków i
napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279).

W wierszu 3 przez inne œrodki od¿ywcze rozumie siê
artyku³y spo¿ywcze, np. mleko, soki, owoce itp. przezna-
czone na do¿ywianie pracowników w czasie pracy. Do
œrodków od¿ywczych nie nale¿y zaliczaæ wszelkiego
rodzaju napojów ch³odz¹cych oraz przys³uguj¹cych nie-
którym grupom pracowników deputatów ¿ywnoœciowych.

W wierszu 4 nale¿y podaæ liczbê osób otrzymuj¹cych
dodatki pieniê¿ne, wyp³acone pracownikom wykonuj¹cym
pracê w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie
uci¹¿liwych lub niebezpiecznych, je¿eli uk³ady zbiorowe
pracy lub porozumienie o wprowadzeniu zak³adowego
systemu wynagrodzeñ przewiduj¹ mo¿liwoœæ ich
wyp³acenia.

W myœl art. 145 § 1 Kodeksu pracy skrócenie czasu
pracy poni¿ej norm okreœlonych w art. 129 § 1 dla pracow-
ników zatrudnionych w warunkach szczególnie uci¹¿li-
wych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia mo¿e pole-
gaæ na ustanowieniu przerw w pracy wliczonych do czasu
pracy albo na obni¿eniu tych norm, a w przypadku pracy
monotonnej lub pracy w ustalonym z góry tempie polega
na wprowadzeniu przerw w pracy wliczonych do czasu
pracy. Wykaz prac, o których mowa w art. 145 § 1
Kodeksu pracy, ustala pracodawca po konsultacji z pra-
cownikami lub ich przedstawicielami w trybie i na zasa-
dach okreœlonych w art. 23711a i art. 23713a oraz po zasiê-

gniêciu opinii lekarza sprawuj¹cego profilaktyczn¹ opiekê
zdrowotn¹ nad pracownikami.

W wierszu 6 przez “dodatkowe urlopy” nale¿y rozumieæ
p³atne urlopy dodatkowe wprowadzone odrêbnymi przepi-
sami dla poszczególnych grup pracowników z tytu³u pracy
w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uci¹¿liwych.

W wierszu 7 nale¿y podaæ liczbê osób posiadaj¹cych
uprawnienia wynikaj¹ce z pracy w szczególnym charakte-
rze, daj¹ce mo¿liwoœæ wczeœniejszego przejœcia na eme-
ryturê, w tym równie¿ osoby, które skorzysta³y z takiej
mo¿liwoœci i powróci³y do pracy (rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytal-
nego pracowników zatrudnionych w szczególnych warun-
kach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z
póŸn. zm.).

Informacje winny dotyczyæ wy³¹cznie osób, które
posiada³y takie uprawnienia i w badanych miesi¹cach pra-
cowa³y (tzn. w lipcu, grudniu).

Dzia³ 5.

1. W dziale tym nale¿y podaæ dane o œwiadczeniach
zrealizowanych w roku sprawozdawczym (zarówno przez
zak³ad pracy, jak i przez ZUS), bez wzglêdu na datê
powstania uprawnienia.

2. W wierszach 2 i 3 (dotycz¹cych odszkodowañ)
nale¿y uwzglêdniæ:
1) jednorazowe odszkodowanie - dla pracownika, który
dozna³ sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu;
2) jednorazowe odszkodowanie - dla cz³onków rodziny
zmar³ego pracownika lub rencisty;
3) odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszko-
dzone wskutek wypadku przy pracy - dla pracownika lub
dla cz³onków jego rodziny.

3. W wierszu 4 “Œwiadczenia wyrównawcze z tytu³u
wypadków przy pracy lub chorób zawodowych” dotycz¹
pracowników, którzy wskutek wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej doznali sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu co najmniej w 20 % i osi¹gaj¹
wynagrodzenie zmniejszone co najmniej o 10 %. Œwiad-
czenie wyrównawcze stanowi ró¿nicê miêdzy wynagro-
dzeniem z okresu przed powstaniem uszczerbku na zdro-
wiu a wynagrodzeniem z okresu po powstaniu tego
uszczerbku. Œwiadczenie wyrównawcze wyp³aca siê
przez okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.

4. W wierszu 5 “Dodatki wyrównawcze z tytu³u przenie-
sienia do innej pracy wskutek wypadków przy pracy lub
chorób zawodowych” dotycz¹ pracowników ze zmniej-
szon¹ sprawnoœci¹ do dotychczasowej pracy wskutek
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, którzy nie
zostali zaliczeni do ¿adnego ze stopni niezdolnoœci do
pracy (¿adnej z grup inwalidów). Ponadto, je¿eli przenie-
sienie do innej pracy powoduje obni¿enie wynagrodzenia,
pracownikowi przys³uguje dodatek wyrównawczy przez
okres nieprzekraczaj¹cy 6 miesiêcy.

5. W wierszu 6 “Zasi³ki wyrównawcze z tytu³u odbywa-
nia rehabilitacji zawodowej” dotycz¹ pracowników, ze
zmniejszon¹ sprawnoœci¹ do pracy, których wynagrodze-
nie uleg³o obni¿eniu, wskutek poddania siê rehabilitacji
zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do okreœlonej
pracy. Zasi³ek wyrównawczy przys³uguje w okresie reha-
bilitacji - nie d³u¿ej jednak ni¿ przez 24 miesi¹ce.

6. Wiersz 7 “Pozosta³e œwiadczenia” - zak³ad pracy
wype³nia w przypadku dokonanych wyp³at ze œrodków
w³asnych, zwi¹zanych z wypadkami przy pracy, choro-
bami zawodowymi (dla których dokonano œwiadczeñ ujê-
tych w wierszach 2 do 6), maj¹cymi jednak inny charakter
ni¿ wyp³aty wykazane w wierszach od 2 do 6.


