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DETERMINANTY UZUPEŁNIAJĄCE OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO  

KIEROWCY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO 

 

W opracowaniu przeanalizowany  został problem prawidłowej oceny ryzyka zawodowego pracownika na stanowisku kie-

rowcy samochodu ciężarowego. § 2 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 (Dz. U. 

Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 j.t. z późn. zm.) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa pracy definiuje ryzyko zawodowe 

jednakże nie wskazuje metody jego oceny. Dlatego też można przyjąć, że  wiedza dotycząca właściwej oceny ryzyka zawodo-

wego u pracodawców determinuje proces jej tworzenia. Im większa wiedza dotycząca analizowanego zagadnienia tym większa 

wnikliwość przy doborze czynników wpływających na ostateczną ocenę ryzyka zawodowego. W przypadku małej lub marginal-

nej wiedzy daje się zauważyć bagatelizowanie istotnych zagrożeń. W opracowaniu przeanalizowano determinanty uzupełniają-

ce (nie brane do tej pory pod uwagę), które mają znaczący wpływ na ostateczny wynik oceny ryzyka. Analizie poddano czynnik 

ludzki mający znaczący wpływ na zagrożenie, jakim jest wypadek drogowy. 

 

WSTĘP 

W Polsce ponad 85% ładunków przewożonych jest samocho-
dami ciężarowymi, pokazuje to jak duże znaczenie ma transport 
drogowy. Wymaga to nieustannego rozwijania się usług logistycz-
nych w celu zaspokajania potrzeb transportowych. W związku z tym 
rośnie również liczba pracowników zatrudnionych na stanowisku 
kierowca samochodu ciężarowego. Zatrudniani są pracownicy 
młodzi z minimalnym doświadczeniem zawodowym, a pracownicy 
z dużym doświadczeniem obarczeni są już chorobami społecznymi 
wynikającymi z wieku (cukrzyca, nadciśnienie). W związku z tym 
potrzeba przeprowadzania analizy i oceny ryzyka zawodowego tych 
grup pracowniczych jest coraz większa. 

Jak wynika z badań Komendy Głównej Policji w 2014 roku do-
szło do 1 179 wypadków z udziałem samochodów ciężarowych bez 
przyczepy. Tab. 1 przedstawia różnice w wypadkach drogowych 
samochodów ciężarowych bez przyczepy i z przyczepą. 
 

 
Tab. 1 Wypadki drogowe wg pojazdu sprawcy [1] 

 

Wypadki drogowe wg pojazdu sprawcy 

Pojazd sprawcy Wypadki % Zabici % Ranni % 

Samochód 
ciężarowy 

bez przyczepy 1 179 4,1 116 5,3 1508 4,2 

z przyczepą 671 2,3 97 4,4 846 2,3 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy ocena ry-

zyka zawodowego jest jednym z podstawowych obowiązków praco-
dawcy. Według autorów to właśnie wiedza pracodawcy determinuje 
proces tworzenia szczegółowej oceny ryzyka zawodowego. Im 
wyższa wiedza tym większa wnikliwość przy doborze czynników 
wpływających na ostateczną ocenę ryzyka zawodowego. W przy-
padku małej lub marginalnej wiedzy daje się zauważyć bagatelizo-
wanie istotnych zagrożeń. 

Celem analizy i oceny ryzyka zawodowego jest zagwarantowa-
nie i stworzenie bezpiecznych warunków pracy. Staranność prze-
prowadzenia oceny ma zasadniczy wpływ na poziom bezpieczeń-
stwa pracy. Od jej oceny i sposobu przeprowadzania w znacznej 

mierze zależy skuteczność funkcjonowania systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. 

Szczegółowa analiza czynników ludzkich, technicznych i śro-
dowiskowych pozwala na zidentyfikowanie wszystkich zagrożeń 
występujących na stanowisku pracy oraz dokonanie wiarygodnej 
oceny związanej z oceną ryzyka zawodowego. Rzetelny wynik 
pozwoli: 
– dokonać właściwej organizacji pracy, wyboru materiałów oraz 

wyposażenia stanowisk, 
– ustalić priorytety w działaniach zmierzających do eliminowania 

lub ograniczania ryzyka zawodowego, 
– uświadomić pracownikom, iż to oni sami mają duży wpływ na 

wystąpienie potencjalnych wypadków, 
– zapewnić ciągłą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– zastosować w odpowiednim czasie adekwatne środki ochrony 

przed zdarzeniem niepożądanym. 
Dlatego też celowym wydaje się dodawanie ilości czynników 

mających wpływ na ocenę ryzyka zawodowego. 

1. ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO PRACOWNIKA 
NA STANOWISKU KIEROWCY SAMOCHODU 
CIĘŻAROWEGO 

1.1. Istota ryzyka zawodowego 

Ryzyko zawodowe jako prawdopodobieństwo wystąpienia nie-
pożądanych zdarzeń bardzo często rozpatrywane jest w katego-
riach teoretycznych. Dopiero kiedy dochodzi do wypadku zaczyna-
my zagłębiać się w istotę ryzyka zawodowego [1] . 

Elementy które najczęściej są brane pod uwagę przy ocenie 
ryzyka zawodowego to czas pracy, środowisko pracy i ergonomia,  
Jednakże w tej pracy, jak i każdej innej co wynika z doświadczenia 
autorów należy wziąć pod uwagę dodatkowe elementy, które po-
zwolą na dokładną ocenę ryzyka zawodowego. Dobrze oszacowane 
ryzyko zwiększa, bowiem poczucie bezpieczeństwa zarówno kie-
rowcy jak i jego pracodawcy. Badania pokazują, że w małych 
i średnich przedsiębiorstwach właściciele chętnie zlecają wykonanie 
oceny ryzyka zewnętrznym służbom BHP. Ocena dokonywana 
przez służby zewnętrzne (zespoły inspektorów) bardziej wnikliwie 
analizują stanowiska, czas pracy, ergonomię oraz zagrożenia, które 
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mogą występować a co za tym idzie pracownik ma możliwość po-
znać zagrożenia, co, do których nawet nie miał świadomości [2]. 

Autorzy aby przyjrzeć się owemu zagadnieniu przeprowadzili 
dokładną analizę ryzyka prezentując ją w formie karty oceny ryzyka 
zawodowego. 

1.2. Opis stanowiska 

Aby rozpocząć proces prawidłowej oceny ryzyka zawodowego 
na wstępie należy wnikliwie zapoznać się z ocenianym stanowi-
skiem pracy. Po zebraniu wszystkich informacji można dokonać 
charakterystyki wybranego stanowiska: 

Przyjęto założenia, że na analizowanym stanowisku pracy kie-
rowcy samochodu ciężarowego zatrudniony jest pracownik w wieku 
26 lat. W pracy porusza się pojazdem powyżej 3,5 tony i posiada 
adekwatna kategorię prawa jazdy uprawniającą do poruszania się 
takim pojazdem, jak również posiada on wymagane szkolenia w 
zakresie BHP, badania lekarskie i psychotechniczne. Samochód 
wyposażony jest zgodnie z przepisami i normami. Praca kierowcy 
samochodu ciężarowego polega na transporcie przesyłek, materia-
łów i towarów. W zakresie obowiązków kierowcy jest odbiór towaru, 
przewiezienie go do miejsca docelowego i przekazanie odbiorcy. 
Kierowca pomaga przy załadowaniu i rozpakowaniu transportowa-
nych materiałów, kontroluje załadunek (wg dopuszczalnej ładowno-
ści), odpowiada za zabezpieczenie załadunku, dba o stan technicz-
ny i czystość pojazdu [3]. Do jego obowiązków należy również 
zabezpieczenie samochodu, usuwanie niewielkich usterek pojazdu 
oraz prowadzenie dokumentacji pojazdu związanej z transportem. 
W ciągu 24 godzin kierowca zawodowy może bez przerwy jechać 
dwa razy po 4,5 godziny. Pomiędzy jedną a drugą jazdą musi być 
45 - minutowa przerwa, a całkowity czas pracy nie może przekra-
czać 12 godzin. Na kierowcy spoczywa odpowiedzialność za siebie, 
przewożony towar oraz innych uczestników ruchu drogowego [4].  
Szczegółowa charakterystyka stanowiska ułatwia dokładną identyfi-
kację zagrożeń.  

1.3. Identyfikacja zagrożeń: 

Kierowca zawodowy znajdujący się w trasie narażony jest na 
działanie szeregu szkodliwych czynników zagrażających w sposób 
bezpośredni lub pośredni jego życiu i zdrowiu. Czynniki te można 
podzielić, ze względu na ich oddziaływanie na organizm ludzki na: 
niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe, a ze względu na naturę czyn-
nika: fizyczne, biologiczne, chemiczne oraz psychofizyczne [5]. 
Podczas procesu identyfikacji zagrożeń na stanowisku kierowcy 
samochodu ciężarowego należy zwrócić również uwagę na poniż-
szy podział: 
– człowiek (czynnik ludzki), 
– maszyna (czynnik techniczny), 
– droga (czynnik środowiskowy). 

 
Podkreślając znaczenie przedstawionych determinantów a 

szczególnie biorąc pod uwagę samego pracownika, czyli czynnik 
ludzki w ocenie ryzyka zawodowego należy postawić kilka pytań, 
m.in.:  
– Jaki wpływ na bezpieczeństwo ruchu kołowego ma prowadzenia 

pojazdu przez zawodowego kierowcę, cierpiącego np. na okre-
sowy bezdech nocny, który w konsekwencji powoduje bezsen-
ność, brak wypoczynku przed przystąpieniem do pracy?  

– Czy u danego kierowcy podczas badań stwierdzono alergie 
skórną, wziewną czy pokarmową?  

– Czy kierowca ma świadomość że choroby cywilizacyjne (cu-
krzyca, otyłość, nadciśnienie, przewlekły stres) mają znaczący 
wpływ na jakość wykonywanej przez niego pracy? 

 

Rozważyć również pytanie: czy aspekt zdrowotny (słabsza 
kondycja fizyczna, co za tym idzie szybsze zmęczenie) pracownika 

w przedziale wiekowym 45  50 lat ma negatywny wpływ na bez-
pieczeństwo w pracy, szczególnie uwzględniając zmianowość pra-
cy. Czy wiek i doświadczenie wpływają na rutynę lub podejmowane 
decyzje? Zwrócono uwagę również na wiek pracownika tj. np. mło-
dego człowieka, bez doświadczenia, z mniejszą znajomością pojaz-
du oraz trasy, skłonnego do ryzyka i brawury, z niskim poziomem 
umiejętności dotyczących rozwiązywania typowych sytuacji w ruchu 
drogowym wynikających z braku doświadczenia i wiedzy jak należy 
zachować się w danej sytuacji, ale także ze skłonnością do szyb-
szego podejmowania decyzji w sytuacjach niebezpiecznych [6]. 

Takie wątpliwości skłaniają do konieczności przeprowadzenia  
wnikliwej analizy czynnika ludzkiego, którego nie można wyelimino-
wać podczas dokonywania oceny ryzyka zawodowego. 

 
Skupiono się na zagrożeniu, jakim jest wypadek drogowy spo-

wodowany czynnikiem ludzkim. W tab. 2 zestawiono determinanty: 
wiek, doświadczenie oraz stan zdrowia i poddano je ocenie. 

 
Tab. 2. Identyfikacja zagrożeń na stanowisku kierowcy samochodu 

ciężarowego z uwzględnieniem czynnika ludzkiego  

Zagro-
żenie 

Czynnik ludzki 
uzupełniający 

Źródło zagrożenia 
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Wiek 

Osoba młoda osoba: 
skłonność do ryzyka i 

brawury 
Ryzykowne decyzje 

Osoba starsza: 
słabsza kondycja fizycz-

na 

Szybsze odczuwanie 
zmęczenia 

Doświadcze-
nie 

Duże: 
gubiąca rutyna 

Rutyna 

Małe: 
mniejsza znajomość 

pojazdu oraz trasy, niski 
poziom umiejętności 

dotyczących rozwiązy-
wania typowych sytuacji 

w ruchu drogowym 
wynikających z braku 

doświadczenia i wiedzy 
jak należy zachować się 

w danej sytuacji, 

Brak wiedzy 

Stan 
zdrowia 

okresowy bezdech nocny 

bezsenność, brak 
wypoczynku przed 
przystąpieniem do 

pracy 

alergie skórną, wziewną 
(sezon pylenia roślin) 

czy pokarmową 

 
migreny, problemy z 

koncentracją, senność, 
zespół przewlekłego 

zmęczenia 
 

Choroby cywilizacyjne 
cukrzyca, otyłość, nadci-
śnienie, przewlekły stres 

Cukrzyca: ogólne 
osłabienie, senność 

zamazane lub podwój-
ne widzenie 

Otyłość: udar mózgu, 
przypadłości przewodu 

pokarmowego,  
Nadciśnienie: zawroty 

głowy 
Stres: rozdrażnienie, 

ospałość, kłopoty 
żołądkowe 
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Przedstawiona w tab. 2 analiza zagrożenia, jakim jest wypadek 
drogowy ujawnia jak wiele źródeł pośrednich wpływa na zaistnienie 
wypadku. 

1.4. Ocena ryzyka zawodowego 

Kolejnym etapem analizy jest ocena na podstawie zebranych 
informacji oraz identyfikacji zagrożeń [7]. Oceny dokonano metodą 
wskaźnikową Risk Score. 

Metoda ta służy do szacowania ryzyka strat ludzkich i material-
nych, jakie mogą zaistnieć przy wykonywaniu określonej czynności, 
w ustalonym jednostkowym czasie. Jest to metoda wskaźnikowa, 
ponieważ poziom zawodności i poziom zagrożenia - wartości biorą-
ce udział w obliczaniu ryzyka są wyrażone nie w sposób ścisły, lecz 
za pomocą umownych skal liczbowych. Oszacowanie ryzyka uzy-
skuje się jako wynik mnożenia wartości wskaźników ukazanych w 
poniższych tabelach. Tak oszacowany poziom ryzyka jest następnie 
oceniany przez porównanie z przyjętą umowną skalą poziomu 
ryzyka. Zawiera ona kategorie ryzyka i ich wartości zawarte w prze-
działach liczbowych. Przyjmuje się, że ryzyko równe lub mniejsze 
niż 20 jest ryzykiem akceptowalnym tzn. takim, że ryzyko zaistnienia 
pierwotnego zdarzenia niebezpiecznego i wystąpienia strat, dla 
jednokrotnego wykonania czynności jest znikome, a działania profi-
laktyczne ograniczają się do kontroli w czasie wykonywanej czyn-
ności [8]. 

 
Metoda Risk Score uwzględnia takie parametry jak: 

– wskaźnik prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia wypadko-
wego (P) – tab. 3, 

– czas ekspozycji (wystawienia) na czynnik niebezpieczny (E) – 
tab. 4, 

– możliwe skutki, oraz ich ciężkość (S) – tab. 5, 
Parametry te służą do obliczenia wskaźnika ryzyka [R] ze wzo-

ru:  
 

 

R = P · E · S   (1) 
 

 
Tab. 3. Prawdopodobieństwo (P) [8]. 

Wartość  Opis  Szansa w %  

10  Bardzo prawdopodobne  50% (1 na 2)  

6  Całkiem prawdopodobne  10% (1 na 10)  

3  Mało prawdopodobne, ale możliwe  1% (1 na 100)  

1  Tylko sporadycznie możliwe  0,1% (1 na 1000)   

0,5  Możliwe do pomyślenia  0,01% (1 na 10 000)  

0,2  Praktycznie niemożliwe  0,001% (1 na 100 000)  

0,1  Tylko teoretycznie możliwe   0,0001% (1 na 1 000000)  

 
Tab. 4. Ekspozycja (E) [8] 

Wartość  Opis  

10  Stała  

6  Częsta (codzienna)  

3  Sporadyczna (raz na tydzień)  

2  Okazjonalna (raz na miesiąc)  

1  Minimalna (kilka razy rocznie)  

0,5  Znikoma (raz do roku)  
 

 

Tab. 5. Potencjalne straty (S) [8] 
Wartość  Strata  Straty ludzkie  Straty materialne  

100  Poważna katastrofa  Wiele ofiar śmiertelnych  Ponad 25 mln PLN  

40  Katastrofa  Kilka ofiar śmiertelnych  5-25 mln PLN  

15  Bardzo duża  Ofiara śmiertelna  500 tys.-5 mln PLN  

7  Duża  Ciężkie uszkodzenie ciała  25-500 tys. PLN  

3  Średnia  Absencja  5-25 tys. PLN  

1  Mała  Udzielenie pierwszej pomocy  Poniżej 5 tys. PLN  

 

Po pomnożeniu trzech parametrów (P,E,S) otrzymuje się wy-
nik, który należy przyporządkować do odpowiedniej wartości R w 
tab.6. 
 

Tab. 6. Kategorie ryzyka ryzyko [8] 
Wskaźnik 

ryzyka 
Kategoria 

ryzyka 
Zalecane decyzje 

R<1,5 Znikome Kontrola i działania profilaktyczne są zbędne 

1,5<R<48 Akceptowalne Zalecana kontrola, działania profilaktyczne nie 
są konieczne 

48<R<270 Tolerowane Konieczna kontrola, zalecane działania profilak-
tyczne 

270<R<400 Wysokie Konieczna poprawa warunków pracy, nie wolno 
zaczynać nowych prac. 

400<R Nieakceptowalne Należy natychmiast przerwać pracę 

 
W analizowanym przykładzie oceny dokonał zespół składający 

się z 3 inspektorów ds. BHP. Każdy z nich indywidulanie dokonał 
oceny poszczególnych zagrożeń, co ostatecznie dało wyniki przed-
stawione w tab. 7, 8 i 9. 
 

Tab. 7. Ocena ryzyka zawodowego przez członka zespołu- 
Głównego inspektora ds. BHP 

 

P 
A 
R 
A 
M 
E 
T 
R 

Główny specjalista ds. BHP 

Wypadek drogowy spowodowany czynnikiem ludzkim 

WIEK DOŚWIADCZENIE STAN ZDROWIA 

Młoda 
osoba 

Star-
sza 

osoba 
0 lat stażu 

 

 

30 lat stażu dobry 

 

pogorszo-
ny 

P 3 6 10 6 0,5 10 

E 6 6 10 6 3 6 

S 3 15 15 7 3 40 

R 54 540 1500 252 4,5 2400 

 
 

Tab. 8. Ocena ryzyka zawodowego przez 2 członka zespołu-  
Specjalistę ds. BHP 

 

P 
A 
R 
A 
M 
E 
T 
R 

Specjalista ds.. BHP 

Wypadek drogowy spowodowany czynnikiem ludzkim 

WIEK DOŚWIADCZENIE STAN ZDROWIA 

Młoda 
osoba 

Star-
sza 

osoba 
0 lat stażu 

 

 
 

30 lat stażu dobry 

 

 
 

pogorszony 

P 3 3 3 1 1 3 

E 6 6 6 6 6 6 

S 15 15 15 15 15 15 

R 270 270 270 90 90 270 

 
 

Tab. 9.  Ocena ryzyka zawodowego przez 3 członka zespołu-  
Starszego specjalistę ds. BHP 

 

P 
A 
R 
A 
M 
E 
T 
R 

Starszy specjalista ds. BHP 

Wypadek drogowy spowodowany czynnikiem ludzkim 

WIEK DOŚWIADCZENIE STAN ZDROWIA 

Młoda 
osoba 

Star-
sza 

osoba 
0 lat stażu 

 

 
 

30 lat stażu dobry 

 

pogorszony 

P 0,5 3 3 1 0,5 0,5 

E 6 6 10 10 10 10 

S 15 15 15 7 1 40 

R 45 270 450 70 5,0 200 

 
Różnice w dokonywanej ocenie, a co za tym idzie rozbieżność 

końcowych wyników jest konsekwencją subiektywnej oceny. Śred-
nią arytmetyczna wyników oceny przedstawiono w tab. 10. 
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Tab. 10. Wynik końcowy, na który składa się średnia  
arytmetycznego ocen wszystkich członków zespołu. 
OCENA KOŃCOWA (średnia arytmetyczna) 

Wypadek drogowy spowodowany czynnikiem ludzkim 

P
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 u
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1 

(K
1)

 

K
o

lu
m

n
a 

2 

(K
2)

 

 

K
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1 

(K
3)

 

WYNIK 
RYZYKA 
(K1+K2+

K3/3) 

 
 

Interpretacja wskaź-
nika ryzyka 

Gł. 

specjali-

sta ds. 

BHP 

Specjali-
sta ds.. 

BHP 

St. 
specjali-
sta ds.. 

BHP 

W
IE

K
 

Młoda 

osoba 

 

54 270 

 
 

45 123 

Tolerowa-
ne/Konieczna kontro-
la, zalecane działania 
profilaktyczne 

Starsza 
osoba 

540 

 
 

270 270 

 
 

360 

Wysokie/ Koniecz-
na poprawa warun-
ków pracy, nie wolno 
zaczynać nowych 
prac. 

 

D
O

Ś
W

IA
D

C
Z

E
N

IE
 0 lat 

stażu 
1500 270 

 

 
450 1920 

Nieakceptowalne/ 
Należy natychmiast 
przerwać pracę 

30 lat 
stażu 

252 90 

 
 

70 137,3 

Tolerowa-
ne/Konieczna kontro-
la, zalecane działania 
profilaktyczne 

 

S
T

A
N

 Z
D

R
O

W
IA

 

dobry 4,5 90 

 
 

5,0 33 

Akceptowalne/ 
Zalecana kontrola, 
działania profilak-
tyczne nie są ko-
nieczne 

pogor-
szony 

2400 270 

 
 

200 956,7 

Wysokie/Konieczna 
poprawa warunków 
pracy, nie wolno 
zaczynać nowych 
prac. 

 
Po dokonaniu wnikliwej analizy treści zawartych w tab. 10 

można stwierdzić jednoznacznie, że wyniki oceny ryzyka są roz-
bieżne gdy porównuje się ocenę z wprowadzeniem dodatkowych 
determinantów z oceną ryzyka gdzie ich nie uwzględniono. Należy 
zaznaczyć, że (przynajmniej w tej analizie) różnica jest znacząca. W 
przypadku pierwszym poziom ryzyka jest dopuszczalny w przypad-
ku drugim niedopuszczalny. Ze względu na taki wynik oceny ryzyka 
do obowiązków pracodawcy należy wprowadzenie środków profilak-
tycznych minimalizujących zagrożenie [9]. Proponowane środki 
profilaktyczne zaprezentowano w tab. 11. 

 
Tab. 11  Środki profilaktyczna 

Środki profilaktyczne 

WIEK 
Młoda osoba Okres próbny, Szkolenia  

Starsza osoba 
Zwiększenie liczby przerw w trakcie świadcze-
nia pracy, odpoczynek 

DOŚWIAD-
CZENIE 

0 lat stażu Bezpośredni nadzór osoby doświadczonej 

30 lat stażu 
Szkolenia, lekcje tematyczne dotyczące zgub-
nego wpływu rutyny na pracę kierowcy 

STAN 
ZDROWIA 

dobry 
Systematycznie przeprowadzane badania 
lekarskie dla kierowców. 

pogorszony 

Wykonanie badań lekarskich. Systematyczne 
przyjmowanie odpowiednich leków nie mają-
cych wpływ na jazdę kierowcy. Przestrzeganie 
zaleceń lekarza. 

PODSUMOWANIE 

W opracowaniu zajęto się problemem właściwej oceny ryzyka 
zawodowego pracownika na stanowisku kierowcy samochodu 

ciężarowego. Przeanalizowano determinanty uzupełniające (nie 
brane do tej pory pod uwagę), które mają znaczący wpływ na osta-
teczny wynik oceny ryzyka. Analizie poddano czynnik ludzki mający 
znaczący wpływ na zagrożenie, jakim jest wypadek drogowy. Doko-
nana analiza ukazuje jak ważne jest w ocenie ryzyka zawodowego 
uwzględnienie dodatkowych parametrów – przede wszystkim czyn-
nika ludzkiego. Pokazują one, bowiem różnicę końcowego wyniku 
mającego wpływ na wystąpienie zagrożeń i ich niższą ocenę. 
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Additional determinants of occupational risk assessment 
exemplified by the position of a truck driver 

The aim of the article is to present the problems associ-

ated with properly developed occupational hazard for a truck 

driver of a truck. § 2 point 7 of the Regulation of the Minister 

of Labor and Social Policy of 26 September 1997 (JOL 2003 

No. 169, item 1650 as amended) on the general safety regula-

tions defines an occupational hazard but does not indicate 

the method of its assessment. In the authors' opinion, this 

knowledge of proper risk assessment at the employer deter-

mines the process of its creation. The higher knowledge of 

the issues, the greater insight when selecting the factors that 

influence the final assessment of occupational risk. In the 

case of small or marginal knowledge underestimation of 

significant threats can be noticed. 
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