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AUDYT BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM 

 

W artykule przeprowadzono audyt bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym poprzez rozważenie 

metod szacowania ryzyka, oceny ryzyka i kryteriów jego akceptowalności, a także oceny środków informowania. Analizy te 

poprzedzono rozważeniem kwestii bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkującym podzespoły i części samo-

chodowe, co zostało zawarte w artykule poprzedzającego pod tytułem „Bezpieczeństwo techniczne w przedsiębiorstwie pro-

dukcyjnym”. Audyt bezpieczeństwa technicznego przeprowadzono w odniesieniu do prasy hydraulicznej na podstawie analizy 

materiałów zebranych w badanym przedsiębiorstwie. Dowiedziono, że pomimo wysokiego poziomu ryzyka w użytkowaniu 

prasy hydraulicznej, na maszynie zastosowano takie środki bezpieczeństwa, które powinny w pełni uchronić pracowników 

przed potencjalnym urazem lub wypadkiem. 

 

WSTĘP 

Elementem składowym nauk o bezpieczeństwie, bazującym na 
naukach ilościowych, jest bezpieczeństwo techniczne. Stanowi ono 
dyscyplinę, której celem jest opracowywanie, doskonalenie i upo-
wszechnianie metod i środków racjonalnej maksymalizacji skutecz-
ności ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dobór cywilizacji 
poprzez: przeciwdziałanie i zapobieganie powstawaniu zagrożeniom 
bezpieczeństwa (naturalnym, cywilizacyjnym, publicznym) oraz 
przygotowanie podmiotów i systemu bezpieczeństwa na wypadek 
wystąpienia zagrożeń, jak również reagowanie na negatywne skutki 
wyzwalających się zagrożeń bezpieczeństwa człowieka i środowi-
ska, w którym funkcjonuje. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego 
winna zajmować się takim zaprojektowaniem, zbudowaniem, eks-
ploatacją oraz likwidacją obiektów technicznych, aby zminimalizo-
wać w racjonalny, a więc zdroworozsądkowy sposób, możliwości i 
rozmiar ich negatywnego oddziaływania na otoczenie, ludzi, środo-
wisko naturalne oraz dobra cywilizacji.  

Uwzględniając powyższe, na podstawie artykułu poprzedzają-
cego pod tytułem „Bezpieczeństwo techniczne w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym” w niniejszej pracy postanowiono zrealizować audyt 
bezpieczeństwa technicznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
poprzez rozważenie metod szacowania ryzyka, oceny ryzyka i 
kryteriów jego akceptowalności, a także oceny środków informowa-
nia. 

Audyt oceny bezpieczeństwa technicznego przeprowadzono w 
odniesieniu do prasy hydraulicznej (Rys. 1) na podstawie analizy 
materiałów badanego przedsiębiorstwa, zgodnie z minimalnymi 
wymaganiami bezpieczeństwa według Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 
2002 nr 191 poz. 1596)- wdrożenie Dyrektywy 2009/104/WE [6]. 
Dotyczy ono maszyn wyprodukowanych lub wprowadzonych do 
obrotu przed 1 maja 2004 roku (maszyn starych). 

 

 
 
Rys. 1. Prasa hydrauliczna 

1. METODA SZACOWANIA RYZYKA ORAZ CECH 
URZĄDZEŃ OCHRONNYCH  

Istnieje wiele metod szacowania ryzyka. W niniejszym opraco-
waniu posłużono się metodą przedstawioną w normach dotyczą-
cych układów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Do 
oszacowania poziomu ryzyka (PR) i określania cech urządzeń 
ochronnych gwarantujących skuteczność nadzorowania zidentyfi-
kowanych zagrożeń, zastosowano metodę Grafu Ryzyka [1, s. 45] 
(Rys. 2) implementując ją z norm PN-EN 954-1 [2] oraz PN-EN ISO 
13849-1 [4]. Podczas przeprowadzania procesu oceny ryzyka wzię-
to szczególnie pod uwagę wymagania i zalecenia norm: 
– PN-EN ISO 12100 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady 

projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka [3]. 
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– PN-N-18002:2011: „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i 
higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego” 
[5]. 
Wskaźnik Poziomu Ryzyka (PR), szacowany dla zidentyfiko-

wanego zagrożenia jest kombinacją przewidywanych [1, s. 44-45]: 
Ciężkości strat/ciężar obrażeń (S); Ekspozycji (F); Możliwości unik-
nięcia szkód (P). 

Wskaźnik ciężkości urazu- S 

Przy oszacowaniu ryzyka, które powstaje przy wystąpieniu de-
fektów, brane są pod uwagę zarówno lekkie urazy (zwykle odwra-
calne) jak i ciężkie urazy (zwykle nieodwracalne, włącznie ze śmier-
cią). 

Aby o tym zadecydować, przy ustalaniu S1 lub S2, powinny 
być wzięte pod uwagę najczęściej spotykane następstwa wypadków 
i procesu leczenia, np. stłuczenia i/lub rany cięte bez dalszych 
komplikacji mogą być zakwalifikowane jako S1, przy amputacji lub 
śmierci należy zakwalifikować jako S2:  
– S1- lekkie, zazwyczaj odwracalne szkody;  
– S2- ciężkie, zwykle nieodwracalne obrażenia lub śmierć. 

Wskaźnik ekspozycji na zagrożenia- F 

Czas trwania ekspozycji na zagrożenie powinien być ustalany 
w zasadzie na poziomie średnim, który przewidziany jest w stosun-
ku do całego czasu, w którym urządzenie jest stosowane. 
– F1- rzadko do dosyć często i/lub krótki czas ekspozycji. 
– F2- często do ciągłego i/lub długi czas ekspozycji. 

Możliwość uniknięcia strat lub ograniczenia szkód- P 

Przy wystąpieniu zagrożenia ważnym jest, aby wiedzieć, czy 
jest ono znane i czy można go uniknąć przed wystąpieniem wypad-
ku. Na przykład ważne jest czy napotkane zagrożenie może być 
ustalone na podstawie jego cech fizycznych lub tylko przy pomocy 
środków technicznych, np. wskazań sprzętu pomiarowego. Dalszy-
mi ważnymi czynnikami wpływającymi na wybór parametru P są np.: 
– zamierzona i niezamierzona praca; 
– obsługa przez fachowy personel lub przez laików; 
– szybkość pojawiania się zagrożenia (szybko lub wolno); 
– możliwość uniknięcia zagrożenia, np. poprzez ucieczkę lub 

integrację osób trzecich; 

– doświadczenie praktyczne z bezpieczeństwem związane z 
przebiegiem procesu. 
Przy wystąpieniu stanu niebezpiecznego parametr P1 powinien 

zostać wybrany tylko wtedy, gdy istnieje realna możliwość uniknię-
cia wypadku lub znaczącego ograniczenia jego oddziaływania. 
Parametr P2 powinien być wybrany, gdy nie ma możliwości uniknię-
cia zagrożenia: 
– P1- możliwe w szczególnych warunkach (niska prędkość, dobra 

widoczność, świadomość operatorów); 
– P2- prawie niemożliwe i niemożliwe. 

2. OCENA POZIOMU RYZYKA I KRYTERIA JEGO 
AKCEPTOWALNOŚCI 

Aby ocenić skalkulowany wskaźnik poziomu ryzyka, a w 
szczególności jego akceptowalność lub nie, należy skorzystać z 
kryteriów według Tabeli 2. 

 
Tab. 1. Akceptowalność ryzyka [1, s. 44-46] 

Poziom zapew-
nienia bezpie-

czeństwa 

Poziom 
ryzyka 

PR 

Określenie 
poziomu 
ryzyka 

Akceptowalność 
ryzyka 

a PR 1 Bardzo niskie Akceptowalne 

b PR 2 Niskie Akceptowalne 

c PR 3 Średnie 
Akceptowalne 
warunkowo 

d PR 4 Wysokie Nieakceptowalne 

e PR 5 Bardzo 
wysokie 

Nieakceptowalne 

 
W wyniku analizy ryzyka urazowego prasy hydraulicznej  (Rys. 

3) określone zostały parametry: 
– S= S2; 
– F= F2; 
– P= P2. 

Tak więc poziom ryzyka PR= 5. Wg tabeli PR 5 to ryzyko bar-
dzo wysokie- nieakceptowalne. 
 

 
Rys. 2.  Algorytm określania poziomu zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie szacowania ryzyka metodą grafu [1, s 45] 
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Rys. 3. Poziom zapewnienia bezpieczeństwa na podstawie szaco-
wanego ryzyka prasy hydraulicznej 

 
Tab. 2. Zagrożenia związane z wykonywaniem pracy  

na prasie hydraulicznej 
Lp. Nazwa ocenianej 

maszyny 
Prasa hydrauliczna 

1. 
Wykonywane czynności 
przez operatora/ów 

Obsługa normalna, regulacje, prace 
serwisowe 

2. 
Ekspozycja na zagro-
żenia 

Częsta 

3. Czynniki zagrażające 
Zamykający ruch suwaka z narzędziem 
górnym, obrabiany materiał, narzędzia 
pomocnicze 

4. Sytuacje zagrożenia 
Pochwycenie ręki, palców, głowy, ude-
rzenie, wyrzut materiału lub elementu 
oprzyrządowania 

5. Skutki zagrożenia 
Zmiażdżenia, amputacje, złamania, 
zgniecenia, stłuczenia, skaleczenia, 
otarcia rąk 

 
Identyfikację zagrożeń dla rozpatrywanej maszyny podano w 

Tabeli 3. Dane opracowano na podstawie wywiadów z pracownika-
mi badanego obiektu. 

Aby zredukować ryzyko analizowanej maszyny, dokonane po-
wyżej, zastosowano techniczne środki bezpieczeństwa, takie jak: 
– Osłona stała z prawej i lewej strony strefy narzędziowej; 
– Osłona blokująca nadzorowana wyłącznikiem krańcowym, 

podnoszona siłownikiem pneumatycznym, zamykana grawita-
cyjnie (Rys. 4); 

– Urządzenie zatrzymania awaryjnego (Rys. 5A); 
– Wyłącznik główny zasilania elektrycznego z możliwością ryglo-

wania w pozycji wyłączonej (Rys. 5B). 
 

Tab. 3. Wykaz wymagań minimalnych dot. Informowania [6] 
Pozycja wg Rozp. MG z 

30.10.2002 r. 
Wymagania 

Zgo- 
dność 

Uwagi 

 
30.1 

Dostęp do pisem-
nych informacji 
dotyczących użyt-
kowania maszyny 

TAK Brak 

30.2.1 

Informacje o warun-
kach użytkowania 
maszyny zgodnym z 
przeznaczeniem 

TAK Brak 

30.2.3 
Informacje o aspek-
tach praktycznych 
użytkowania maszyn 

TAK Brak 

30.3 
Jasność i zrozumia-
łość instrukcji 
użytkowania 

TAK Brak 

 
Rys. 4. Osłona blokująca nadzorowana wyłącznikiem krańcowym 

 

  
Rys. 5. Urządzenie zatrzymania awaryjnego (A - po lewej) oraz 
wyłącznik główny zasilania elektrycznego (B - po prawej) 

 
Opis i uwagi dotyczące zastosowanych technicznych środków 

bezpieczeństwa: 
– dwa tryby pracy prasy: automatyczny i ręczny. W obu trybach 

pracy osłona blokująca nadzoruje strefę narzędziową; 
– przełącznik trybów pracy kluczykowy z możliwością ryglowania 

w obu położeniach; 
– prędkość ruchu suwaka w dół: 25 mm/s; 
– ciężar osłony blokującej około 5 kG; 
– siłownik napędu osłony ma zainstalowane na portach obu ko-

mór zawory zwrotne, sterowane, zabezpieczające przed możli-
wością grawitacyjnego opadania osłony; 

– strefy zgniotu powstają zarówno przy ruchu w dół suwaka jak i 
przy ruchu do góry. 

3. OCENA ŚRODKÓW INFORMOWANIA 

Środki informowania i ostrzegania zamieszczone na maszynie 
mają istotny wpływ na bezpieczną jej eksploatację zarówno podczas 
normalnej obsługi jak i konserwacji [1, s. 9]. Po zbadaniu obiektu 
stwierdzono, że instrukcja użytkownika jest zgodna z Rozporządze-
niem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
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w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy 
(Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596)- wdrożenie Dyrektywy 2009/104/WE 
[6]. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawiony w pracy materiał badawczy pozwala sformuło-
wać następujące wnioski: 
1. Bezpieczeństwo pracy, a zwłaszcza bezpieczeństwo techniczne 

w eksploatacji maszyn i urządzeń jest istotną kwestią w proce-
sie zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż wpływa ono na 
wszystkie inne aspekty jego funkcjonowania. 

2. Stosowane w rozpatrywanym zakładzie techniczne środki bez-
pieczeństwa w pełni spełniają swoją rolę, o czym świadczy nie 
tylko znikoma liczba wypadków związanych z eksploatacją ma-
szyn, ale również szczegółowa analiza bezpieczeństwa prasy 
hydraulicznej. 

3. Przeprowadzona analiza wykazała, że pomimo wysokiego 
poziomu ryzyka w użytkowaniu prasy hydraulicznej, na maszy-
nie zastosowano takie środki bezpieczeństwa, które powinny 
uchronić pracowników przed potencjalnym urazem lub wypad-
kiem. 

4. Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki mogą zostać wyko-
rzystane w praktyce podczas planowania i organizacji procesów 
eksploatacji maszyn oraz projektowaniu i montażu ciągów pro-
dukcyjnych w podobnego typu zakładach. 

5. Przedstawiona w pracy problematyka nie wyczerpuje w pełni 
zagadnienia bezpieczeństwa technicznego w przedsiębior-
stwach produkcyjnych. Wielowątkowość tematyki związanej z 
inżynierią bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń 
skłania do ciągłego zgłębiania wiedzy na ten temat, co wydaje 
się konieczne zwłaszcza w stosunku do osób zaangażowanych 
w działalność gospodarczą z wykorzystaniem maszyn, a 
zwłaszcza ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zakła-
dach produkcyjnych.  
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Audit of technical safety in manufacturing company 

The paper presents a security audit of technical manu-

facturing company by considering the methods of risk esti-

mating and assessment and criteria of its acceptability, as 

well as the assessment of notification. The conducted analyz-

es were preceded by consideration of the issue of technical 

safety in a company producing components and car parts, 

which was included in the preceded article entitled "Tech-

nical safety in manufacturing company". Audit of technical 

safety was carried out on the example of hydraulic press 

which based on the analysis of materials collected in the 

audited factory. The conducted research has proved that 

despite the high level of risk in the use of a hydraulic press, 

such safety measures were used, which should protect work-

ers from potential injury or accident. 
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