
Nazwa 
kwalifikacji: Zarządzanie bezpiecze ństwem w środowisku pracy

Oznaczenie 
kwalifikacji: Z.13

Numer zadania: 01

Kod arkusza: Z.13-01-ceniania

Wersja arkusza: ia

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1:  Karta informacyjna dotycz ąca zagro żeń na stanowisku pracy malarza 
budowlanego, ze wskazaniem czynników niebezpiecznyc h oraz szkodliwych i 
uciążliwych czynników fizycznych, chemicznych, biologicz nych i psychofizycznych.

R.1.1

w kolumnie 2 wpisane 5 zagrożeń fizycznych/niebezpiecznych spośród 
wymienionych: upadek na tym samym poziomie (po ślizgni ęcie, potkni ęcie), 
upadek na ni ższy poziom (upadek z wysoko ści),  pr ąd elektryczny, hałas, 
pożar, pyły, uderzenie spadaj ącym przedmiotem, uderzenie o nieruchome 
przedmioty, pochwycenie przez ruchome elementy, kon takt z ostrymi 
kraw ędziami lub narz ędziami, kontakt z wiruj ącymi elementami, kontakt z 
chropowatymi lub szorstkimi powierzchniami, mikrokl imat, o świetlenie, 
wibracje/drgania.

R.1.2
w kolumnie 3 wpisany określony rodzaj czynnika N i/lub F dla 5 zagrożeń 
fizycznych/niebezpiecznych wymienionych w kolumnie 2, 

R.1.3
w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie biologiczne wraz z określeniem rodzaju czynnika 
B w kolumnie 3

R.1.4
w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie chemiczne wraz z określeniem rodzaju czynnika 
CH w kolumnie 3

R.1.5
w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie psychofizyczne wraz z określeniem rodzaju 
czynnika PF w kolumnie 3 

R.1.6
w kolumnie 4 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1, 
wpisane minimum 1 źródło zagrożenia

R.1.7
w kolumnie 5 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1, 
wpisany co najmniej 1 możliwy skutek

R.1.8
w kolumnie 4 dla zagrożenia biologicznego, które spełniło kryterium 1. 3, wpisane 
minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek

R.1.9
w kolumnie 4 dla zagrożenia chemicznego, które spełniło kryterium 1.4, wpisane 
minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek

R.1.10
w kolumnie 4 dla zagrożenia psychofizycznego, które spełniło kryterium 1.5, wpisane 
minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek

R.2
Rezultat 2: Karta oceny ryzyka zawodowego na stanow isku pracy malarza 
budowlanego w cz ęści dotycz ącej oszacowania ryzyka zawodowego wg PN-N-
18002:2011  w skali trójstopniowej (kolumna 1-5).

R.2.1
wpisana ciężkość następstw dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły 
kryterium R.1.1: mała, średnia lub duża

R.2.2
wpisane prawdopodobieństwo zdarzenia dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które 
spełniły kryterium R.1.1: mało prawdopodobne, prawdopodobne lub wysoce 
prawdopodobne

R.2.3
oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe dla każdego z 5 zagrożeń 
fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1: małe i/lub 1, średnie i/lub 2 lub duże i/lub 3

R.2.4
wpisana ciężkość następstw: mała, średnia lub duża i prawdopodobieństwo 
zdarzenia: mało prawdopodobne, prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne dla 
zagrożenia biologicznego, które spełniło kryterium 1.3

R.2.5
oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe dla  zagrożenia biologicznego, które 
spełniło kryterium 1.3: małe i/lub 1, średnie i/lub 2 lub duże i/lub 3

R.2.6
wpisana ciężkość następstw: mała, średnia lub duża i prawdopodobieństwo 
zdarzenia: mało prawdopodobne, prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne dla 
zagrożenia chemicznego, które spełniło kryterium 1.4

R.2.7
oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe dla  zagrożenia chemicznego, które 
spełniło kryterium 1.4: małe i/lub 1, średnie i/lub 2 lub duże i/lub 3

R.2.8
wpisana ciężkość następstw mała, średnia lub duża i prawdopodobieństwo 
zdarzenia: mało prawdopodobne, prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne dla 
zagrożenia psychofizycznego, które spełniło kryterium 1.5
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R.2.9
oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe dla zagrożenia psychofizycznego, 
które spełniło kryterium 1.5: małe i/lub 1, średnie i/lub 2 lub duże i/lub 3

R.3

Rezultat 3: Karta oceny ryzyka zawodowego na stanow isku malarza budowlanego w 
części dotycz ącej okre ślenia dopuszczalno ści ryzyka i proponowanych działa ń 
zmniejszaj ących poziom ryzyka w odniesieniu do wszystkich wymi enionych zagro żeń 
(kolumna 6-7).

R.3.1
w kolumnie 6 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1. 
wpisana na podstawie oszacowanego przez zdającego ryzyka jego dopuszczalność: 
dopuszczalne lub niedopuszczalne 

R.3.2
w kolumnie 6 dla zagrożenia biologicznego, które spełniło kryterium R.1.3. wpisana 
na podstawie oszacowanego przez zdającego ryzyka jego dopuszczalność: 
dopuszczalne lub niedopuszczalne 

R.3.3
w kolumnie 6 dla zagrożenia chemicznego, które spełniło kryterium R.1.4. wpisana na 
podstawie oszacowanego przez zdającego ryzyka jego dopuszczalność: 
dopuszczalne lub niedopuszczalne 

R.3.4
w kolumnie 6 dla zagrożenia psychofizycznego, które spełniło kryterium R.1.5. 
wpisana na podstawie oszacowanego przez zdającego ryzyka jego dopuszczalność: 
dopuszczalne lub niedopuszczalne 

R.3.5
w kolumnie 7 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1. 
wpisane minimum 1, poprawne merytorycznie działanie zmniejszające poziom ryzyka

R.3.6
w kolumnie 7 dla zagrożenia biologicznego, które spełniło kryterium R.1.3. wpisane 
minimum 1, poprawne merytorycznie działanie zmniejszające poziom ryzyka

R.3.7
w kolumnie 7 dla zagrożenia chemicznego, które spełniło kryterium R.1.4. wpisane 
minimum 1, poprawne merytorycznie działanie zmniejszające poziom ryzyka

R.3.8
w kolumnie 7 dla zagrożenia psychofizycznego, które spełniło kryterium R.1.5. 
wpisane minimum 1, poprawne merytorycznie działanie zmniejszające poziom ryzyka
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