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ZASADY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA TECHNICZNYM  

BEZPIECZEŃSTWEM PRAC W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM 

 

W artykule omówione zostały zasady wdrażania systemu zarządzanie technicznym bezpieczeństwem pracy w zakładzie 

produkcyjnym. Opisano obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, prawa i obowiązki pracownika. Jednym z decydujących ele-

mentów systemu bezpieczeństwa pracy jest stan techniczny maszyn i urządzeń Krótko scharakteryzowano zasady i działania 

jakie muszą być podjęte w tym zakresie. Podano założenia zakładowego systemu zarządzanie opracowanego z myślą o bezpie-

czeństwie pracy 

 

WSTĘP 

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest obowiązkiem prawnym i 
społecznym każdego pracodawcy, a także przedsiębiorcy, nie bę-
dącego pracodawcą na rzecz którego jest świadczona praca przez 
osoby fizyczne, w tym wykonujące na własny rachunek działalność 
gospodarczą bez względu na podstawę świadczenia tej pracy, 
zatrudniającego ludzi na podstawie umów cywilno - prawnych. 
Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w bhp w 
swojej firmie wiedzą, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypad-
kom i chorobom spowodowanym pracą, ale również budują pozy-
tywny wizerunek swojej firmy, stanowiący zasadniczy element jej 
sukcesów.  

1. OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE BHP  

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP zawarto w 
ustawie Kodeks Pracy  oraz w przepisach wykonawczych (rozpo-
rządzeniach), wydanych na jej podstawie. Są to m.in. rozporządze-
nie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
oraz przepisy BHP, dotyczące wykonywania prac w różnych bran-
żach. 

W myśl przepisów (art. 207 kp § 1 ) odpowiedzialność za stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi praco-
dawca. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają:  
– obowiązki pracowników w dziedzinie BHP,  
– powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. 
Ustanowione prawo w art. 207 § 2 pkt 2 nakłada obowiązki na 

pracodawcę do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy. Nieprzestrzeganie tego prawa skutkuje 
sankcjami w postaci kar, określonych w art. 283 Kodeksu pracy i 
Kodeksie karnym.  Pracodawca jest obowiązany:  
– organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higie-

niczne warunki pracy, 
– zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usu-
nięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie 
tych poleceń, 

– zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń 
wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, 

– zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy. 

Pracodawca zgodnie z art. 207 jest obowiązany przekazywać 
pracownikom informacje o:  
– zagrożeniach dla zdrowia i życia, występujących w zakładzie 

pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykony-
wanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku 
awarii, 

– działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia ww. zagrożeń, 

– pracownikach wyznaczonych do: 
– udzielania pierwszej pomocy, 
– wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewa-

kuacji pracowników. 
Do obowiązków pracodawców (art. 208), w przypadku gdy w 

tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez 
różnych pracodawców, należy także:  
– współpracowanie z sobą, 
– wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpie-

czeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnio-
nych w tym samym miejscu, 

– ustalenie zasad współdziałania uwzględniających sposoby 
postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia 
lub życia pracowników. 
W art. 209 zostały określone obowiązki dla pracodawcy rozpo-

czynającego działalność. W paragrafie pierwszym tego artykułu 
określono, że taki pracodawca jest obowiązany w terminie 14 dni od 
dnia rozpoczęcia działalności zawiadomić na piśmie właściwego 
inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego 
o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o prze-
widywanej liczbie pracowników, a także złożyć pisemną informację 
o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wyni-
kających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących 
danej dziedziny działalności. Obowiązek powyższy ciąży także na 
pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu 
prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu 
produkcji.  

Ponadto pracodawca:  
– ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe, związane z wykony-

waną pracą, oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne 
zmniejszające ryzyko; 

– informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z 
wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagroże-
niami; 
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– zapewnia pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy, w 
szczególności przez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyni-
ku właściwej organizacji pracy oraz stosowania koniecznych 
środków profilaktycznych, a także informowania i szkolenia pra-
cowników. Działania te powinny być podejmowane na podsta-
wie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i 
chorobom związanym z pracą,  

– ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych 
pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk 
i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicz-
nych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz 
zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego 
uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występują-
ce przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania 
prac, 

– prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zasto-
sowanych niezbędnych środków profilaktycznych.  
Zgodnie z polskim stanem prawnym, na mocy kodeksu pracy 

na pracodawcy spoczywa obowiązek zaznajomienia pracowników z 
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, które doty-
czą wykonywanych przez nich prac. Pracodawca jest obowiązany 
wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach. Pra-
cownik natomiast jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapozna-
nie się z odpowiednimi przepisami oraz zasadami.  

Do obowiązków pracodawcy należy również konsultowanie z 
pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związa-
nych z bezpieczeństwem i higieną pracy.  Działania związane z 
bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczą:  
– zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, 

wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz sub-
stancji i preparatów chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać za-
grożenie dla zdrowia lub życia pracowników, 

– oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu 
określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku, 

– tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej 
służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzie-
lania pierwszej pomocy, 

– przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego, 

– szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
Pracodawca zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadza-

nia konsultacji, a zwłaszcza to, aby odbywały się w godzinach pra-
cy. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsulta-
cjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wy-
nagrodzenia.  

Pracodawca ma obowiązek wyposażać stanowiska pracy w 
maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia pracy, które 
zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególno-
ści zabezpieczają pracownika przed urazami, działaniem niebez-
piecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycz-
nym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i 
promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem 
innych czynników środowiska pracy oraz uwzględniają zasady 
ergonomii.  

Jest on również zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieod-
płatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działa-
niem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników wystę-
pujących w miejscu pracy, a także informować go o sposobach 
posługiwania się tymi środkami.  

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środ-
ków ochrony oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do 

stosowania na danym stanowisku. Ponadto jest obowiązany za-
pewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 
obuwie robocze posiadały odpowiednie właściwości ochronne i 
użytkowe.  

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom do sta-
łego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczące:  
– stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz 

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi 
lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

– obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
– postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebez-

piecznymi, 
– udzielania pierwszej pomocy, 
– zasad postępowania w razie powstania nieprzewidzianych 

sytuacji powodujących poważne zagrożenia dla pracowników. 
Pracodawca w stosunku do osób nie będących pracownikami, 

ale wykonującymi pracę w zakładzie ma obowiązek:  
– zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

osobom fizycznym, wykonującym pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę, 

– zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć 
odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i 
uczniów, 

– zastosowanie środków niezbędnych do zapewnienia ochrony 
życia lub zdrowia osobom nie biorącym udziału w procesie pra-
cy, a mającym dostęp do miejsca, w którym wykonywane są 
prace, 

– przydzielania niezbędnej odzieży roboczej i środków ochrony 
indywidualnej osobom wykonującym krótkotrwałe prace albo 
czynności inspekcyjne w czasie, w którym ich własna odzież 
może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a także ze 
względu na bezpieczeństwo wykonywania tych prac lub czyn-
ności. 
Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani 

znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich 
obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności pracodawca 
obowiązany jest odbyć i powtarzać okresowo szkolenie w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA 

W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikowi 
przysługuje prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy – 
powiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego – w razie gdy 
warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny 
pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia 
pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim 
niebezpieczeństwem innym osobom. Jeżeli powstrzymanie się od 
wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo 
oddalić się z miejsca zagrożenia, również zawiadamiając o tym 
niezwłocznie przełożonego. Za czas powstrzymania się od wykony-
wania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia, w powyższej 
sytuacji, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.  

Pracownik ma również prawo, po uprzednim powiadomieniu 
przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagają-
cej szczególnej sprawności psychofizycznej, w przypadku, gdy jego 
stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania 
pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób. W razie powstrzymania 
się od pracy z powodu braku dyspozycji psychofizycznej, pracowni-
kowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.  
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Uprawnień do powstrzymania się od pracy – w razie gdy wa-
runki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny 
pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia 
pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim 
niebezpieczeństwem innym osobom, jak również od wykonywania 
pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej – nie 
posiadają pracownicy, których obowiązkiem pracowniczym jest 
ratowanie życia ludzkiego lub mienia, np. funkcjonariusze straży 
pożarnej, pracownicy zakładowej obrony cywilnej, pracownicy 
ochrony osób i mienia.  

Pracodawca może odmówić pracownikowi zgody na powstrzy-
manie się od wykonywania pracy ze względu na złą sprawność 
psychofizyczną. Ponosi jednak wtedy wszelkie konsekwencje takiej 
decyzji.  

Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest prze-
strzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności pracownik jest zobowiązany:  
– znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz pod-

dawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 
– wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wska-

zówek przełożonych, 
– dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz 

o porządek i ład w miejscu pracy, 
– stosować środki ochrony zbiorowej, 
– używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem, 
– poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym 

zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań le-
karskich, 

– niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w za-
kładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludz-
kiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znaj-
dujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeń-
stwie, 

– współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obo-
wiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wyszczególnione obowiązki w zakresie określonym przez pra-

codawcę lub inny podmiot organizujący pracę ciążą również na 
osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż 
stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym 
przez pracodawcę.  

3. STAN TECHNICZNY EKSPLOATOWANYCH 
ŚRODKÓW A BEZPIECZEŃSTWO PRACY 

Podstawowym przepisem określającym wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa maszyn wprowadzanych na rynek polski jest rozpo-
rządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa . 
Rozporządzenie to wdraża do prawa polskiego unijną dyrektywę nr 
98/371 WE nazywaną potocznie dyrektywą maszynową.  

Na dzień dzisiejszy, od 29 grudnia 2009 r. obowiązują posta-
nowienia rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 październi-
ka 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 
199, poz. 1228).  

Maszyny i inne urządzenia techniczne (w tym narzędzia pracy) 
powinny być tak konstruowane i budowane, aby:  
– zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szcze-

gólności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem 
niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem 

elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, 
działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebez-
piecznym działaniem innych czynników środowiska pracy, 

– uwzględniały zasady ergonomii. 
– Przy projektowaniu maszyn należy przewidzieć, aby  
– maszyna nie mogła uruchomić się nieoczekiwanie; 
– parametry maszyny nie mogły zmieniać się w sposób niekontro-

lowany, jeżeli taka zmiana może prowadzić do sytuacji niebez-
piecznych; 

– po wydaniu polecenia zatrzymania, maszyna się zatrzymała; 
– żadna ruchoma część maszyny ani element zamocowany w 

maszynie nie mogły odpaść lub zostać wyrzucone; 
– automatyczne lub ręczne zatrzymywanie części ruchomych nie 

mogło zostać zakłócone; 
– urządzenia ochronne zapewniały skuteczną ochronę lub wysyła-

ły polecenie zatrzymania; 
– elementy układu sterowania związane z bezpieczeństwem 

działały w sposób spójny w całym zespole maszyn. 
Minimalne wymagania, jakie muszą spełniać użytkowane ma-

szyny to w szczególności:  
– elementy sterownicze, które mają wpływ na bezpieczeństwo 

pracowników, powinny być widoczne i możliwe do zidentyfiko-
wania oraz odpowiednio oznakowane; 

– uruchomienie maszyny (poza przypadkami ponownego uru-
chomienia lub zmian parametrów pracy maszyny, o ile są spo-
wodowane prawidłowym cyklem roboczym urządzenia automa-
tycznego) powinno być możliwe tylko poprzez celowe zadziała-
nie na przeznaczony do tego celu układ sterowania; 

– maszyny powinny być wyposażone w: 
– układ sterowania przeznaczony do całkowitego i bezpiecz-

nego ich zatrzymywania (każde stanowisko pracy wyposaża 
się w element sterowniczy przeznaczony do zatrzymywania 
całej maszyny lub niektórych jej części, w zależności od ro-
dzaju zagrożenia tak, aby maszyna była bezpieczna), 

– urządzenie zatrzymania awaryjnego (ze względu na zagro-
żenia, jakie stwarzają maszyny, w zależności od czasu ich 
zatrzymywania), 

– środki ochrony przed zagrożeniami spowodowanymi emisją 
lub wyrzucaniem substancji, materiałów lub przedmiotów, 

– środki ochrony odpowiednie do występującego ryzyka 
upadku przedmiotów lub ich wyrzucenia, 

– odpowiednie obudowy lub urządzenia wyciągowe znajdują-
ce się w pobliżu źródła zagrożenia emisją gazu, oparów, 
płynu lub pyłu, 

– łatwo rozpoznawalne urządzenia służące do odłączania od 
źródeł energii (ponowne przyłączenie maszyny do źródeł 
energii nie może stanowić zagrożenia dla pracowników), 

– znaki ostrzegawcze i oznakowania konieczne do zapewnie-
nia bezpieczeństwa pracowników. 

Jeżeli maszyna jest zasilana energią elektryczną, powinna być 
zaprojektowana, wykonana i wyposażona w sposób zapobiegający 
lub umożliwiający zapobieganie wszelkim zagrożeniom o charakte-
rze elektrycznym. Maszyna powinna być tak zaprojektowana i wy-
konana, aby zapobiec lub ograniczyć gromadzenie się potencjalnie 
niebezpiecznych ładunków elektrostatycznych, lub wyposażona w 
układ do ich rozładowywania.  

W celu utrzymania właściwego stanu technicznego maszyn 
oraz wykrycia i usunięcia we właściwym czasie usterek mogących 
prowadzić do niebezpiecznych sytuacji pracodawca ma obowiązek 
zapewnienia kontroli.  

Maszyny użytkowane powinny być poddawane następującym 
kontrolom:  
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– kontroli wstępnej po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem 
do eksploatacji po raz pierwszy oraz po zainstalowaniu na in-
nym stanowisku pracy lub w innym miejscu, 

– kontroli okresowej, w przypadkach, gdy maszyny narażone są 
na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu 
technicznego, mogących spowodować powstawanie sytuacji 
niebezpiecznych, 

– kontroli specjalnej, w przypadku możliwości pogorszenia bez-
pieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem: 
– prac modyfikacyjnych, 
– zjawisk przyrodniczych, 
– wydłużonego czasu postoju maszyny, 
– niebezpiecznych uszkodzeń, 
– wypadków przy pracy. 
Wszystkie powyższe kontrole powinny być dokonywane przez 

jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby 
upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifi-
kacje. Wyniki tych kontroli rejestruje się i przechowuje, do dyspozy-
cji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warun-
ków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli. 
Jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w 
miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument potwier-
dzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny. Jeżeli obsługa, 
naprawa, remont lub konserwacja maszyn powoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, pracodawca powinien 
zapewnić, aby czynności te wykonywane były przez pracowników 
upoważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje.  

Oprócz działań prewencyjnych tzn. przeglądów okresowych i 
problemowych zawsze należy liczyć się z koniecznością dokonywa-
nia napraw w przypadku usterek lub uszkodzeń. Każda naprawa 
powinna być dokumentowana, gdyż dane te są przydatne do anali-
zy ryzyka. Informacja o częstotliwości i rodzaju uszkodzeń pozwala 
na bardziej trafne oszacowanie prawdopodobieństwa zdarzeń mo-
gących spowodować straty. Również informacje o przyczynach 
uszkodzeń mogą dla specjalistów okazać się bardzo przydatne. Dla 
środków technicznych krytycznych dla bezpieczeństwa pracy po-
winny funkcjonować księgi, karty rewizyjne, które umożliwiałyby 
łatwe ustalenie wszystkich przeglądów i napraw danego urządzenia. 
Pozwala to również na ustalenie osób wykonujących przeglądy i 
naprawy oraz ich zakres. Takie dane są przydatne przy doskonale-
niu zakładowego systemu konserwacji środków technicznych, czyli 
doskonaleniu bezpieczeństwa technicznego.  

4. DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA 
TECHNICZNEGO 

Projektant maszyny, przystępując do opracowania projektu, 
powinien zapoznać się z doświadczeniami użytkowników podob-
nych maszyn i, o ile to możliwe, uzyskać opinie potencjalnych użyt-
kowników nowego projektu, a następnie podjąć działania w podanej 
dalej kolejności:  
– określić ograniczenia i użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 
– zidentyfikować zagrożenia i związane z nimi sytuacje zagroże-

nia, 
– oszacować ryzyko wynikające z każdego zidentyfikowanego 

zagrożenia i sytuacji zagrożenia, 
– ocenić ryzyko i zdecydować o tym, czy jest potrzebne jego 

zmniejszenie, 
– wyeliminować zagrożenie lub zmniejszyć ryzyko związane z 

zagrożeniem, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa. 
Jeżeli występuje ryzyko oderwania lub rozpadnięcia się części 

maszyn powodujące zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników, pracodawca powinien zastosować odpowiednie środ-

ki ochronne. W przypadku wystąpienia ryzyka bezpośredniego 
kontaktu z ruchomymi częściami maszyn, mogącego powodować 
wypadki, stosuje się osłony lub inne urządzenia ochronne, które 
zapobiegałyby dostępowi do strefy zagrożenia lub zatrzymywałyby 
ruch części niebezpiecznych. Części maszyn o wysokiej lub bardzo 
niskiej temperaturze zabezpiecza się w celu uniknięcia ryzyka ich 
dotknięcia lub zbliżenia się do nich.  

Jednak tam, gdzie wymagany jest okresowy lub nawet bardzo 
częsty dostęp do stref zagrożenia, związany z potrzebą umieszcza-
nia przetwarzanych przedmiotów i materiałów oraz wykonywania 
czynności produkcyjnych, konserwacyjnych i naprawczych, tego 
typu środki bezpieczeństwa uniemożliwiałyby osiągnięcie celów 
wytwórczych. Rozwiązaniem jest zastosowanie środków bezpie-
czeństwa związanych ze sterowaniem, w których wykorzystywane 
są urządzenia ochronne. Stan bezpieczeństwa (zaniku zagrożenia) 
w przypadku zagrożeń mechanicznych osiągany jest po zatrzyma-
niu ruchów maszyny stwarzających zagrożenie. Urządzenia 
ochronne pozwalają stwierdzić naruszenie (wkroczenie, wniknięcie 
do wewnątrz) strefy zagrożenia przez człowieka lub część jego ciała 
albo jego obecność w takiej strefie, a wytworzony przez nie sygnał 
może zostać wykorzystany do zatrzymania maszyny (jej niebez-
piecznych ruchów) lub blokowania możliwości jej uruchomienia.  

Środki bezpieczeństwa związane ze sterowaniem w znacznej 
części opierają się na wykorzystaniu czujników pomiarowych para-
metrów czynników fizycznych oraz urządzeń ochronnych przezna-
czonych do wykrywania obecności człowieka lub części jego ciała w 
określonych strefach wykrywania. Istotne jest, aby w warunkach 
środowiskowych towarzyszących użytkowaniu maszyny czujniki 
pomiarowe i urządzenia ochronne mogły poprawnie funkcjonować i 
nie ulegały defektom. W tych zastosowaniach ważne jest również, 
aby istniała możliwość doprowadzenia maszyny do stanu bezpie-
czeństwa (zatrzymania jej, zmniejszenia wartości parametru czynni-
ka fizycznego) w czasie krótszym niż wystarczający od powstania 
szkody.  

Obsługa, naprawa, remont lub konserwacja maszyn, podczas 
których może dojść do zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia 
załogi powinna być przeprowadzana tylko i wyłącznie przez upo-
ważnionych i posiadających odpowiednie kwalifikacje pracowników.  

Informacje dla użytkownika nie mogą kompensować niedostat-
ków konstrukcyjnych maszyny. Użytkownik maszyny powinien 
otrzymać pełną informację o przeznaczeniu i prawidłowym użytko-
waniu maszyny oraz o zagrożeniach, których nie wyeliminowano 
przez konstrukcję i zastosowanie urządzeń ochronnych. Użytkowni-
ka należy ostrzec przed skutkami użytkowania maszyny niezgodnie 
z przeznaczeniem. Informacje i ostrzeżenia powinny być umiesz-
czane na maszynie, opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  

Maszyny powinny być oznaczone w sposób czytelny i trwały. 
Oznaczenie powinno zawierać co najmniej:  
– nazwę i adres producenta;  
– oznakowanie CE; 
– oznaczenie serii lub typu maszyny; 
– numer fabryczny, jeżeli stosuje się numery fabryczne;  
– rok budowy maszyny. 

Środki ochrony indywidualnej to wszelkie środki przeznaczone 
do noszenia lub trzymania przez pracownika w celu jego ochrony 
przed zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy. Powinny 
być stosowane jedynie w sytuacjach, gdy nie można uniknąć zagro-
żeń lub wystarczająco ich ograniczyć za pomocą technicznych 
środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy.  

W Polsce stosowany jest następujący podział środków ochrony 
indywidualnej:  
– odzież ochronna, 
– środki ochrony kończyn dolnych, 
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– środki ochrony kończyn górnych, 
– sprzęt ochrony głowy, 
– sprzęt ochrony twarzy i oczu, 
– sprzęt ochrony słuchu, 
– sprzęt ochrony układu oddechowego, 
– sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, 
– środki izolujące cały organizm. 

Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się :  
– zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie 

przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia pracowników, 

– środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko, Poli-
cję i inne służby utrzymania porządku publicznego, 

– wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i 
ratownicze, 

– środków ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie 
przepisów Prawa o ruchu drogowym, 

– wyposażenia sportowego, 
– środków służących do samoobrony lub do odstraszania, 
– przenośnych urządzeń do wykrywania oraz sygnalizowania 

zagrożeń i naruszania porządku publicznego. 
Przedsiębiorstwo powinno opracować tabelę doboru środków 

ochrony indywidualnej w zależności od zagrożeń występujących na 
poszczególnych stanowiskach czy rodzaju wykonywanej pracy. 
Osoby odpowiedzialne za zakupy i dostarczanie pracownikom 
środków ochrony indywidualnej powinny pamiętać, że środki ochro-
ny muszą posiadać certyfikat zezwalający na ich stosowanie na 
terenie RP.  

Środki organizacyjne, czyli inaczej organizacja i zarządzanie 
procesem pracy, mają za zadanie zapewnić właściwe postępowanie 
podczas wykonywania pracy z użyciem maszyny. Do środków 
organizacyjnych zaliczamy:  
– procedury pracy, które ograniczają konieczność dostępu do 

stref niebezpiecznych, 
– systemy zezwoleń na wykonywanie prac szczególnie niebez-

piecznych, 
– utrzymanie ruchu poprzez planowanie przeglądów, konserwacji 

i remontów, 
– nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy przez pracowników, 
– szkolenia doskonalące wiedzę pracowników o zagrożeniach i 

umiejętności w zakresie metod pracy, 
– kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i współpra-

cowników poprzez motywowanie, wspieranie i nagradzanie wła-
ściwych postaw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków 
pracy. 
Pracownik powinien otrzymać od pracodawcy informacje na 

temat właściwych procedur BHP, zasad bezpieczeństwa pracy, 
występujących na stanowisku pracy zagrożeń i ryzyka zawodowego 
oraz zasad ochrony przed zagrożeniami. Informacje te przekazywa-
ne są podczas szkoleń w dziedzinie BHP: wstępnych, okresowych 
oraz tzw. specjalistycznych. Szkolenie wstępne składa się z dwóch 
etapów: szkolenia wstępnego ogólnego, tzw. instruktażu ogólnego i 
szkolenia wstępnego stanowiskowego. tzw. instruktażu stanowi-
skowego.  

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia 
zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higie-
ny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy 
lub w regulaminach pracy, z przepisami i zasadami BHP obowiązu-
jącymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ogólny odbywają, 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni 
pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką 

oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej 
nauki zawodu.  

Instruktaż stanowiskowy powinien z kolei zapewnić pracowni-
kowi zapoznanie się z metodami bezpiecznego wykonywania pracy 
z użyciem maszyn, w tym z występującymi na jego stanowisku 
czynnikami środowiska pracy, ryzykiem zawodowym związanym z 
wykonywaną pracą i sposobami ochrony przed zagrożeniami. In-
struktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejęt-
ności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Szkolenie okresowe jest przeprowadzane w formie instruktażu 
dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz 
w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego dla 
pozostałych stanowisk pracy.  

Dla szkoleń okresowych ustalony jest również maksymalny od-
stęp pomiędzy kolejnymi szkoleniami. Oprócz szkoleń wynikających 
z obowiązujących przepisów niezbędne jest zapewnienie szkoleń 
specjalistycznych, na przykład: z metod analizy ryzyka, z metod 
badania przyczyn zdarzeń wypadkowych, w zakresie systemu 
zarządzania bezpieczeństwem pracy.  

Niezbędne jest odpowiednie szkolenie kierownictwa, gdyż 
zwłaszcza ta grupa pracowników powinna rozumieć problemy  
i znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie dla pracow-
ników nadzoru powinno obejmować informacje o występujących  
w zakładzie zagrożeniach oraz postępowanie w sytuacjach i, co 
bardzo ważne, ich obowiązkach w zakresie BHP. 

5. ZARZĄDZANIE Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE 
PRACY  

Pojęcie „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” ozna-
cza ogół działań, wchodzących w zakres obowiązków pracodawcy, 
podejmowanych w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i 
higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania w zakładzie 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia.  

Zarządzanie jest procesem wymagającym: 
– zaplanowania celu i sposobu jego osiągnięcia, 
– zorganizowania środków umożliwiających realizację zaplano-

wanego celu, 
– zatrudnienia kompetentnych pracowników, pracowników na-

stępnie właściwe ich dobieranie do zadań, 
– kierowanie przebiegiem realizacji celu i zadań, 
– kontrolowanie zgodności przebiegu pracy z przyjętymi harmo-

nogramami i standardami. 
Bezpieczeństwo zawsze można poprawić. Dlatego też zarzą-

dzanie bezpieczeństwem i higiena pracy jest niekończącym się 
kreatywnym procesem podnoszenia standardów i formułowania 
coraz ambitniejszych celów przybliżających przedsiębiorstwo  
i załogę do uzyskania kryterium bezwzględnego bezpieczeństwa.  

Podstawowym założeniem systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem i higieną pracy jest ułatwienie pracodawcy właściwych decy-
zji oraz planowania i realizacji wszystkich działań odnoszących się 
do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie 
pracy. 

Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higie-
ną pracy pozwala na skuteczne zarządzanie w tej dziedzinie,  
a w związku z tym na bieżące spełnianie wymagań przepisów 
prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Ponadto w wyniku bieżącego wdrażania przepisów prawnych  
w zakładzie pracy następuje poprawa warunków pracy zatrudnio-
nych pracowników. To z kolei wiąże się z wymiernym ogranicze-
niem strat wynikających z tytułu niewłaściwego stanu bezpieczeń-
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stwa i higieny pracy, takich jak koszty wypadków przy pracy, chorób 
zawodowych, napraw parku maszynowego itp.  

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy nakła-
dają wymóg angażowania załogi zarówno do staranniejszego prze-
strzegania przepisów BHP, jak też podejmowania działań w celu 
poprawy stanu BHP w zakładzie. Wzrost zaangażowania pracowni-
ków w zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przyczynia się 
również do ich zaangażowania w problemy związane z procesem 
produkcji. Wpływa również na podniesienie jakości i wydajności 
pracy w zakładzie i zarazem większą satysfakcję z wykonywanej 
pracy.  

Dobrze funkcjonujący system zarządzania BHP wpływa na 
zwiększenie ilości czasu przeznaczanego na produkcję w związku  
z poprawą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

PODSUMOWANIE 

Wdrożenie i funkcjonowanie w przedsiębiorstwie systemu za-
rządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy 18001:2004 
powinno zostać zakończone auditem zewnętrznym i przyznaniem 
na okres 3 lat certyfikatu.  

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy gwarantuje zgodność działalności przedsiębiorstwa ze 
wszystkimi wymaganiami i regulacjami prawnymi w tym zakresie, a 
na Zarząd przedsiębiorstwa nakłada obowiązek oceny i minimaliza-
cji ryzyka zawodowego występującego na każdym stanowisku 
pracy. 

Znajomość przez pracownika zagrożeń, na jakie jest narażony 
oraz skutków, jakie może to zagrożenie wywoływać jest istotne z 
punktu widzenia przepisów prawnych, jak również z punktu widze-
nia pracownika. Wyczulenie na pewne aspekty pracy powoduje w 
efekcie większą dbałość i rozwagę pracownika przy wykonywaniu 
czynności, szczególnie prac niebezpiecznych, jak prace w zbiorni-
kach i na wysokości, zachowanie niezbędnych środków ostrożności, 
używanie sprzętu ochrony osobistej i zbiorowej. Dla kierownika 
budowy, wytwórni, mistrza daje informacje o czynnikach ryzyka 
zawodowego, który stanowi podstawę do opracowywania planów 
poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym stanowi-
sku. 

W praktyce oznacza to zapewnienie bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy wszystkim pracownikom i podwykonawcom.  

W celu sprawdzenia stanu gotowości pracowników do szybkie-
go reagowania na wypadek przy pracy, a w tym udzielania pracow-
nikom pomocy przedmedycznej przeprowadzane są symulacje 
wypadku z udziałem ratowników medycznych co zmusza pracowni-
ków do pełnej gotowości. 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy obejmuje te 
aspekty ogólnego zarządzania przedsiębiorstwa, które wiążą się z 
rozwijaniem i realizacją „Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” . 
Sprawność tego zarządzania, rozumiana jako umiejętne sterowanie 
zasobami, procesami i informacjami w celu osiągnięcia zamierzo-
nych rezultatów, ma decydujący wpływ na osiągany poziom bezpie-
czeństwa i higieny pracy poprawę kultury bezpieczeństwa pracy. 

System zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w 
przedsiębiorstwie pozwala na zaangażowanie każdego pracownika 
w sposób usystematyzowany w poprawę warunków pracy. Stwo-
rzono to poprzez nałożenie na pracowników obowiązku wyszukiwa-
nia zagrożeń wypadkowych czyli zdarzeń potencjalnie wypadko-
wych na swoich stanowiskach pracy i w ich otoczeniu i ich likwidacji 
a przez to ogranicza liczbę wypadków przy pracy, awarii czy nawet 
katastrof a na pewno zapewnia ład i porządek na stanowiskach 
pracy. Hasło „0” wypadków przy pracy jako główny cel Polityki 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przedsiębiorstwa daje obraz 

ogromnej determinacji pracowników w zakresie poprawy bezpie-
czeństwa pracy.  

Dla osiągnięcia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
dążą wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko 
czy pełnioną funkcję.  

Do ważnych przedsięwzięć wynikających z wdrożenia skutecz-
nego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy należy 
między innymi: 
– współudział pracowników i ich przedstawicieli we wszystkich 

etapach wdrożenia i funkcjonowania systemu w szczególności 
poprzez uaktywnienie działalności Komisji BHP, 

– podejmowanie działań na wszystkich szczeblach na rzecz roz-
woju kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie,  

– motywowania Zarządu do poszukiwania optymalnych rozwiązań 
ukierunkowanych na zmniejszenie wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych oraz liczby osób pracujących w warunkach 
szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, a tym samym zmniejsze-
nie składki ubezpieczeniowej, 

– prowadzi do lepszej organizacji i efektywności pracy, a tym 
samym do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa, 

– poprawia relacje ludzkie między pracownikami a kierownictwem, 
– zmienia istniejący wizerunek firmy, pozwalając na uzyskanie 

większego zaufania klientów i partnerów biznesowych. 
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wpro-

wadza element motywacji tj. przyznawania drobnych upominków dla 
pracowników, którzy zgłaszają zdarzenia potencjalnie wypadkowe. 
Rozwija się element komunikacji z pracownikami w zakresie oma-
wiania każdego wypadku przy pracy. 

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zaha-
mował zwiększenie kosztów płaconej składki na ubezpieczenie 
wypadkowe płacone do ZUS a w przyszłości może ją zmniejszyć. 

W późniejszym działaniu w przedsiębiorstwie powinno dojść do   
wdrożenia systemu zarządzania jakością i środowiskiem oraz sca-
lenie wszystkich istniejących w organizacji systemów w Zintegrowa-
ny System Zarządzania  - jakością, środowiskiem i bezpieczeń-
stwem i higiena pracy zgodnie z ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 
oraz PN-N 18001:2004. 
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Principles of implementing the technical management system 
work safety in production plant 

Paper discussed the principles of implementing the sys-

tem of technical management of workplace safety in a manu-

facturing plant. The employer's obligations as regards health 

and safety, the rights and obligations of the employee are 

described. One of the decisive elements of the work safety 

system is the technical condition of machines and devices. 

The principles and actions that have to be taken in this field 

are briefly described. The assumptions of the company man-

agement system developed for the safety of work are given 

 
Autorzy: 

dr hab. inż. Wojciech Żurowski - Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział 
Mechaniczny; 26-600 Radom; ul. Krasickiego 54.  
wzurow@uthrad.pl 

mgr inż. Agnieszka Różycka  – Uniwersytet Technologiczno-
Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział 
Mechaniczny

 


