
  Strona 1 z 2 

 

 

 

 

 

 
      Pieczątka  zakładu                                                                                                   Okręgowy Inspektorat Pracy 

 

Prewencja wypadkowa - Ankieta specjalistyczna 

 dla firm w których nie odnotowano wypadków 

 

(po wypełnieniu proszę odesłać do Okręgowego Inspektoratu Pracy) 

 

Nazwa i adres  

Pracodawcy: 

 

 
 
 
 

Zatrudnienie Ogółem:.......... osób,  w tym kobiet:.........., młodocianych:………., 
niepełnosprawnych:….…. 
 
Ilość grup stanowisk pracy w zakładzie:……. 

Lp. Przeprowadzone działania 
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I. Informacje ogólne 

1. Czy wykonano decyzje inspektora pracy wydane podczas 
poprzedniej kontroli? 

   

 

2. Czy w zakładzie zrealizowano wnioski inspektora pracy z 
poprzedniej kontroli? 

   

 
II. Ocena ryzyka zawodowego 

 1. 
Czy w dokumencie z oceny ryzyka zawodowego uwzględniono 
opis ocenianego stanowiska pracy z wyszczególnieniem: 

    

a)  stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów;     

b)  
zadań i czynności, które pracownik wykonuje stale, 
okresowo i sporadycznie; 

    

c)  
występujących na stanowisku czynników niebezpiecznych 
i szkodliwych; 

    

d)  
uciążliwych czynników środowiska pracy, w tym wymuszonej 
pozycji ciała, zmiennych warunków środowiska pracy, np. 
wysokiej temperatury; 

    

e)  stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;     

f)  
osób pracujących na tym stanowisku, w tym np. kobiet w 
ciąży, młodocianych, niepełnosprawnych, podwykonawców; 

    

g)  dat przeprowadzonych ocen ryzyka zawodowego;     

h)  osób dokonujących oceny;     

2. 

Czy w dokumencie z oceny ryzyka zawodowego uwzględniono 
wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla 
każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki 
profilaktyczne zmniejszajace ryzyko? 
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Część opisowa 

Proszę opisać pozostałe działania podjęte w celu eliminacji nieprawidłowości (wskazując te 
wykonane doraźnie i zaplanowane jako długofalowe) : 

 Działania organizacyjne Działania techniczne 

Wskaż działania 
korygujące i 
profilaktyczne 
zaproponowane 
lub zrealizowane w 
wyniku dokonanej 
oceny ryzyka 
zawodowego 

  

Wskaż działania 
korygujące i 
profilaktyczne 
zaproponowane 
lub zrealizowane 
w wyniku 
konsultacji 
przeprowadzonej z 
inspektorem pracy 
 

  

Podpis pracodawcy 
lub upoważnionego przedstawiciela 

 

.………………………………….. 

Komentarz do kwestionariusza 

W główce kwestionariusza odnotowujemy ilość grup stanowisk pracy występujących w zakładzie. 
Należy przez to rozumieć stanowiska pracy o podobnym charakterze oraz podobnych zagrożeniach, 
dla których pracodawca powinien ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe. 
 
Odpowiedzi należy udzielić wstawiając w odpowiedniej rubryce znak X. 

3. 
Czy dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy, po wprowadzeniu zmian technologicznych 
lub/i organizacyjnych? 

    

4. 
Czy zapoznano pracowników z oceną ryzyka zawodowego 
zaktualizowaną po zmianach na stanowisku pracy? 

    

5. 
Czy w zakładzie podjęto działania obniżające poziom ryzyka 
zawodowego? 

    

III. Inne 

 1. 
Czy pracownicy zostali poddani wstępnym szkoleniom w 
dziedzinie bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy )? 

    

 2. Czy pracownicy mają aktualne badania lekarskie?     

 3. 
Czy są wyposażeni w przewidziane dla stanowiska pracy środki 
ochrony indywidualnej? 

    

 4. 
Czy pracownicy używają  przewidzianych dla stanowiska pracy 
środków ochrony indywidualnej? 

    


