Ocena ryzyka zawodowego
Stanowisko administracyjno-biurowe – fragment

Opis stanowiska, zagrożenia występujące w miejscu pracy, ocena metodą Risk-Score

I.

Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego.

Obowiązki pracodawcy związane z przeprowadzeniem oceny ryzyka zawodowego zawarte są w Kodeksie Pracy w art. 224,
226 pkt.1,2, gdzie określony jest m.in. obowiązek sporządzania, dokumentowania występującego na stanowisku pracy ryzyka
zawodowego. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy w § 39, § 40 zobowiązuje pracodawcę do m.in. stosowania narzędzi zmniejszających ryzyko zawodowe, tworzenie
rozwiązań organizacyjnych i technicznych ograniczających zagrożenia na stanowisku pracy, zapewnienia systematycznych
kontroli bezpieczeństwa pracy, rejestracji zagrożeń oraz ustalania sposobu ich usuwania.
Pracodawca został także zobowiązany do zapobiegania chorobom zawodowym i innym chorobom, które związane
są z wykonywaną pracą, między innymi do prowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
oraz analizowania przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i chorób związanych z warunkami występującymi
w miejscu pracy. Na podstawie prowadzonych analiz pracodawca musi stosować właściwe środki zapobiegawcze.
Ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy należy tworzyć m.in. przy powstawaniu nowych stanowisk pracy, zmianie
zakresu wykonywanych prac, modernizacji stanowiska, zastosowaniu nowych urządzeń obsługiwanych przez pracownika,
oraz zmianie przepisów prawnych dotyczących określonego stanowiska pracy.
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