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Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

KROK 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ W MIEJSCU PRACY
Zagrożenie                                                                                         
może dotyczyć mnie lub kogoś innego.. 

Zagrożenie                                                                                         
może dotyczyć mnie lub kogoś innego.. 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Tak Nie
Czynności szczegółowe

 i środki kontroli 
Tak Nie

1       Hałas

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1):   
                                                                                                                          
Środki kontroli:    12

Pochwycenie przez 
obracające się 
narzędzia, elementy 
maszyn

2      Zapylenie

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 13
Ostrość, 
chropowatość, 
szorstkość materiału

3

Kontakt z substancjami 
chemicznymu(żrącymi, 
toksycznymi, uczulającymi, 
drażniącymi

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 14
Odpryski materiałów 
np. wóry, iskry, żużel, 
zendra 

4 Wysoka temperatura (w tym 
gorące powierzchnie)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 15 Niekontrolowane 
rozlanie płynnej stali

5 Upadek, potknięcie, 
poślizgnięcie

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 16
Przestrzenie, (obszary) 
zamknięte  (brak tlenu, 
utrudnione wyjście)

6
Upadek z wysokości np. z 
dachu, na niższy poziom, do 
wykopów, kanałów

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 
17

Strefy gazowo-
niebezpieczne 
(zagrożenia gazowego, 
wybuchowe)

7 Przygniecenia, przyciśnięcia, 
przycięcia

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 18

Wybuch związany z 
innymi czynnikami 
środowiska pracy (np. 
pieca, rurociągu)

8

Uderzenia przez spadające 
przedmioty (np. elementy 
konstrukcji, narzędzia, materiały, 
odłamki)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 
19

Działanie sił 
zwiazanych z 
ciśnieniem (hydraulika, 
pneumatyka)

9

Uderzenie przez przedmioty 
będące w ruchu np. 
transportowane wyroby, 
materiały

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli:   20
Działanie sił 
grawitacyjnych lub 
uwalnianych

10

Uderzenie przez części maszyn i 
urządzeń lub wyrwanie materiału 
(obrabiarki, narzędzia ręczne, 
elektronarzędzia)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli:   
21 Porażenie prądem 

elektrycznym

11
Potrącenie, przejechanie przez 
poruszające się pojazdy 
szynowe, kołowe, gąsiennicowe

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 22 Pożar

23

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 26

24

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 27

25

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 28

UŻYWAJ OCHRON INDYWIDUALNYCH ! WSTRZYMAJ PRACE W NIEBEZPIECZNYCH WARUNKACH !! 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

INNE  NIEUWZGLĘDNIONE POWYŻEJ ZAGROŻENIA
Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynności szczegółowe 
i środki kontroli 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

KROK 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ W MIEJSCU PRACY
Zagrożenie                                                                                         
może dotyczyć mnie lub kogoś innego.. 

Zagrożenie                                                                                         
może dotyczyć mnie lub kogoś innego.. 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 
Tak Nie

Czynności szczegółowe
 i środki kontroli 

Tak Nie

1       Hałas

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1):   
                                                                                                                          
Środki kontroli:    12

Pochwycenie przez 
obracające się 
narzędzia, elementy 
maszyn

2      Zapylenie

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 13
Ostrość, 
chropowatość, 
szorstkość materiału

3

Kontakt z substancjami 
chemicznymu(żrącymi, 
toksycznymi, uczulającymi, 
drażniącymi

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 14
Odpryski materiałów 
np. wóry, iskry, żużel, 
zendra 

4 Wysoka temperatura (w tym 
gorące powierzchnie)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 15 Niekontrolowane 
rozlanie płynnej stali

5 Upadek, potknięcie, 
poślizgnięcie

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 16
Przestrzenie, (obszary) 
zamknięte  (brak tlenu, 
utrudnione wyjście)

6
Upadek z wysokości np. z 
dachu, na niższy poziom, do 
wykopów, kanałów

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 
17

Strefy gazowo-
niebezpieczne 
(zagrożenia gazowego, 
wybuchowe)

7 Przygniecenia, przyciśnięcia, 
przycięcia

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 18

Wybuch związany z 
innymi czynnikami 
środowiska pracy (np. 
pieca, rurociągu)

8

Uderzenia przez spadające 
przedmioty (np. elementy 
konstrukcji, narzędzia, materiały, 
odłamki)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 
19

Działanie sił 
zwiazanych z 
ciśnieniem (hydraulika, 
pneumatyka)

9

Uderzenie przez przedmioty 
będące w ruchu np. 
transportowane wyroby, 
materiały

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli:   20
Działanie sił 
grawitacyjnych lub 
uwalnianych

10

Uderzenie przez części maszyn i 
urządzeń lub wyrwanie materiału 
(obrabiarki, narzędzia ręczne, 
elektronarzędzia)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli:   
21 Porażenie prądem 

elektrycznym

11
Potrącenie, przejechanie przez 
poruszające się pojazdy 
szynowe, kołowe, gąsiennicowe

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 22 Pożar

23

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 26

24

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 27

25

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 28

UŻYWAJ OCHRON INDYWIDUALNYCH ! WSTRZYMAJ PRACE W NIEBEZPIECZNYCH WARUNKACH !! 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

INNE  NIEUWZGLĘDNIONE POWYŻEJ ZAGROŻENIA
Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynności szczegółowe 
i środki kontroli 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

KROK 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ W MIEJSCU PRACY
Zagrożenie                                                                                         
może dotyczyć mnie lub kogoś innego.. 

Zagrożenie                                                                                         
może dotyczyć mnie lub kogoś innego.. 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Tak Nie
Czynności szczegółowe

 i środki kontroli 
Tak Nie

1       Hałas

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1):   
                                                                                                                          
Środki kontroli:    12

Pochwycenie przez 
obracające się 
narzędzia, elementy 
maszyn

2      Zapylenie

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 13
Ostrość, 
chropowatość, 
szorstkość materiału

3

Kontakt z substancjami 
chemicznymu(żrącymi, 
toksycznymi, uczulającymi, 
drażniącymi

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 14
Odpryski materiałów 
np. wóry, iskry, żużel, 
zendra 

4 Wysoka temperatura (w tym 
gorące powierzchnie)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 15 Niekontrolowane 
rozlanie płynnej stali

5 Upadek, potknięcie, 
poślizgnięcie

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 16
Przestrzenie, (obszary) 
zamknięte  (brak tlenu, 
utrudnione wyjście)

6
Upadek z wysokości np. z 
dachu, na niższy poziom, do 
wykopów, kanałów

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 
17

Strefy gazowo-
niebezpieczne 
(zagrożenia gazowego, 
wybuchowe)

7 Przygniecenia, przyciśnięcia, 
przycięcia

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 18

Wybuch związany z 
innymi czynnikami 
środowiska pracy (np. 
pieca, rurociągu)

8

Uderzenia przez spadające 
przedmioty (np. elementy 
konstrukcji, narzędzia, materiały, 
odłamki)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 
19

Działanie sił 
zwiazanych z 
ciśnieniem (hydraulika, 
pneumatyka)

9

Uderzenie przez przedmioty 
będące w ruchu np. 
transportowane wyroby, 
materiały

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli:   20
Działanie sił 
grawitacyjnych lub 
uwalnianych

10

Uderzenie przez części maszyn i 
urządzeń lub wyrwanie materiału 
(obrabiarki, narzędzia ręczne, 
elektronarzędzia)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli:   
21 Porażenie prądem 

elektrycznym

11
Potrącenie, przejechanie przez 
poruszające się pojazdy 
szynowe, kołowe, gąsiennicowe

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 22 Pożar

23

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 26

24

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 27

25

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 28

UŻYWAJ OCHRON INDYWIDUALNYCH ! WSTRZYMAJ PRACE W NIEBEZPIECZNYCH WARUNKACH !! 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

INNE  NIEUWZGLĘDNIONE POWYŻEJ ZAGROŻENIA
Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynności szczegółowe 
i środki kontroli 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

KROK 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ W MIEJSCU PRACY
Zagrożenie                                                                                         
może dotyczyć mnie lub kogoś innego.. 

Zagrożenie                                                                                         
może dotyczyć mnie lub kogoś innego.. 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Tak Nie
Czynności szczegółowe

 i środki kontroli 
Tak Nie

1       Hałas

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1):   
                                                                                                                          
Środki kontroli:    12

Pochwycenie przez 
obracające się 
narzędzia, elementy 
maszyn

2      Zapylenie

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 13
Ostrość, 
chropowatość, 
szorstkość materiału

3

Kontakt z substancjami 
chemicznymu(żrącymi, 
toksycznymi, uczulającymi, 
drażniącymi

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 14
Odpryski materiałów 
np. wóry, iskry, żużel, 
zendra 

4 Wysoka temperatura (w tym 
gorące powierzchnie)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 15 Niekontrolowane 
rozlanie płynnej stali

5 Upadek, potknięcie, 
poślizgnięcie

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 16
Przestrzenie, (obszary) 
zamknięte  (brak tlenu, 
utrudnione wyjście)

6
Upadek z wysokości np. z 
dachu, na niższy poziom, do 
wykopów, kanałów

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 
17

Strefy gazowo-
niebezpieczne 
(zagrożenia gazowego, 
wybuchowe)

7 Przygniecenia, przyciśnięcia, 
przycięcia

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 18

Wybuch związany z 
innymi czynnikami 
środowiska pracy (np. 
pieca, rurociągu)

8

Uderzenia przez spadające 
przedmioty (np. elementy 
konstrukcji, narzędzia, materiały, 
odłamki)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 
19

Działanie sił 
zwiazanych z 
ciśnieniem (hydraulika, 
pneumatyka)

9

Uderzenie przez przedmioty 
będące w ruchu np. 
transportowane wyroby, 
materiały

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli:   20
Działanie sił 
grawitacyjnych lub 
uwalnianych

10

Uderzenie przez części maszyn i 
urządzeń lub wyrwanie materiału 
(obrabiarki, narzędzia ręczne, 
elektronarzędzia)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli:   
21 Porażenie prądem 

elektrycznym

11
Potrącenie, przejechanie przez 
poruszające się pojazdy 
szynowe, kołowe, gąsiennicowe

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 22 Pożar

23

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 26

24

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 27

25

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 28

UŻYWAJ OCHRON INDYWIDUALNYCH ! WSTRZYMAJ PRACE W NIEBEZPIECZNYCH WARUNKACH !! 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

INNE  NIEUWZGLĘDNIONE POWYŻEJ ZAGROŻENIA
Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynności szczegółowe 
i środki kontroli 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

KROK 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ W MIEJSCU PRACY
Zagrożenie                                                                                         
może dotyczyć mnie lub kogoś innego.. 

Zagrożenie                                                                                         
może dotyczyć mnie lub kogoś innego.. 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Tak Nie
Czynności szczegółowe

 i środki kontroli 
Tak Nie

1       Hałas

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1):   
                                                                                                                          
Środki kontroli:    12

Pochwycenie przez 
obracające się 
narzędzia, elementy 
maszyn

2      Zapylenie

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 13
Ostrość, 
chropowatość, 
szorstkość materiału

3

Kontakt z substancjami 
chemicznymu(żrącymi, 
toksycznymi, uczulającymi, 
drażniącymi

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 14
Odpryski materiałów 
np. wóry, iskry, żużel, 
zendra 

4 Wysoka temperatura (w tym 
gorące powierzchnie)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 15 Niekontrolowane 
rozlanie płynnej stali

5 Upadek, potknięcie, 
poślizgnięcie

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 16
Przestrzenie, (obszary) 
zamknięte  (brak tlenu, 
utrudnione wyjście)

6
Upadek z wysokości np. z 
dachu, na niższy poziom, do 
wykopów, kanałów

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 
17

Strefy gazowo-
niebezpieczne 
(zagrożenia gazowego, 
wybuchowe)

7 Przygniecenia, przyciśnięcia, 
przycięcia

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 18

Wybuch związany z 
innymi czynnikami 
środowiska pracy (np. 
pieca, rurociągu)

8

Uderzenia przez spadające 
przedmioty (np. elementy 
konstrukcji, narzędzia, materiały, 
odłamki)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 
19

Działanie sił 
zwiazanych z 
ciśnieniem (hydraulika, 
pneumatyka)

9

Uderzenie przez przedmioty 
będące w ruchu np. 
transportowane wyroby, 
materiały

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli:   20
Działanie sił 
grawitacyjnych lub 
uwalnianych

10

Uderzenie przez części maszyn i 
urządzeń lub wyrwanie materiału 
(obrabiarki, narzędzia ręczne, 
elektronarzędzia)

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli:   
21 Porażenie prądem 

elektrycznym

11
Potrącenie, przejechanie przez 
poruszające się pojazdy 
szynowe, kołowe, gąsiennicowe

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 22 Pożar

23

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 26

24

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 27

25

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 28

UŻYWAJ OCHRON INDYWIDUALNYCH ! WSTRZYMAJ PRACE W NIEBEZPIECZNYCH WARUNKACH !! 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

INNE  NIEUWZGLĘDNIONE POWYŻEJ ZAGROŻENIA
Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynności szczegółowe 
i środki kontroli 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

KROK 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ W MIEJSCU PRACY
Zagrożenie                                                                                         
może dotyczyć mnie lub kogoś innego.. 

Zagrożenie                                                                                         
może dotyczyć mnie lub kogoś innego.. 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 

Czynność szczegółowa - wpisz ospowiednią literę/y (patrz krok 1): 

Środki kontroli: 


