Poniżej znajdują się opisy:
a) czynności wykonywanych na stanowiskach pracy, na których popełniony
przez człowieka błąd może skutkować zagrożeniem dla zdrowia i życia
ludzi
b) warunków i czynników środowiska, jakie mogą na nich występować

→ które pozwolą na scharakteryzowanie stanowiska pracy w Twojej Firmie.
Proszę dokonać charakterystyki ocenianego stanowiska, zaznaczając „X”
w rubryce „TAK”, jeżeli określona właściwość pracy na nim występuje.
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Charakterystyka stanowiska pracy
TAK
Wymaga odbioru i przetwarzania dużej ilości informacji(np.
długotrwałe, częste obserwowanie wielu wskaźników,
odbieranie i analizowanie informacji dotyczących pracy
urządzeń, przebiegu procesów produkcyjnych, akcji
ratowniczych)
Wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji,
wydawaniem poleceń wykonania określonych czynności lub
ich zaniechania w sytuacjach nagłych, nowych, pod presją
czasu
Polega na sterowaniu maszynami, urządzeniami, procesami
technologicznymi na odległość (np. za pomocą komputera)
Polega na ochronie osób, mienia, zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa publicznego w warunkach zagrożenia zdrowia,
życia własnego i innych osób (m.in. ryzyko wystąpienia aktów
agresji fizycznej, wypadku)
Polega na ratowaniu życia i zdrowia oraz mienia
Związana jest z wykonywaniem czynności manualnych,
wymagających, np. zręczności palców rąk, dłoni, kończyn
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górnych, natychmiastowego reagowania w formie szybkich,
precyzyjnych ruchów w obrębie kończyn górnych
Polega na obsłudze urządzeń będących w ruchu (np. wózki
widłowe, suwnice, żurawie, dźwigi itp.)
Polega na kierowaniu pojazdami silnikowymi
Polega na usuwaniu skutków awarii, wykonywaniu prac
remontowych, konserwatorskich, instalatorskich
Polega na kontrolowaniu prac maszyn, urządzeń, przebiegu
procesów technologicznych w warunkach naturalnych
(dostrzeganie i rozpoznawanie zmian w pracy urządzeń, np.
wyciekające substancje, nieprawidłowe dźwięki), których
niedostrzeżenie grozi wypadkiem
Jest wykonywana w warunkach narażenia na: mieszaniny
rozpuszczalników organicznych, czteroetylek ołowiu (poza
kierowcami, pracownikami obsługi stacji paliw), rtęć
metaliczną i jej związki nieorganiczne lub związki organiczne
rtęci
Jest wykonywana na wysokości powyżej 3m od poziomu
gruntu (np. na platformach)
Jest wykonywana pod ziemią lub w głębokich wykopach
Jest wykonywana pod wodą (nurkowanie)
Polega na wykonywaniu rutynowych, jednostajnych, prostych
czynności przez co najmniej 50% czasu zmiany roboczej –
monotonia co najmniej w stopniu średnim
Wiąże się z wykonywaniem równocześnie co najmniej dwóch
czynności, podczas których popełnienie błędu może skutkować
poważną awarią lub wypadkiem
Wiąże się z koniecznością przerzucania się z jednej czynności
na inną
Polega na wykonywaniu prac przy liniach napowietrznych:
niskiego, średniego i wysokiego napięcia

PSYCHOTESTY SZCZECIN - CENTRUM USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH
tel. 503-70-74-70

