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Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem
aSX^OVSQOX^XcWļ\YNYaS]U_Z\KMc
AK\^cU_VOZ\dON]^KaSYXYXYaOZYNOTļMSONYSX^OVSQOX^XOQY
zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Wymaga ono
wykorzystania nowych technologii i rozwi¹zañ opracowanych
na potrzeby obszaru zwi¹zanego z bezpieczeñstwem pracy.
Wymieniono funkcje bezpieczeñstwa z uwzglêdnieniem ich
ZY^OXMTKVXOT\YVSaRSO\K\MRSSļ\YNU¸aZ\OaOXMcTXcMRaYLszarze bezpieczeñstwa i higieny pracy.
=ĥYaKUV_MdYaO$SX^OVSQOX^XOļ\YNYaS]UYZ\KMcNcXKWSMdXO
zarz¹dzanie ryzykiem, personalizacja oceny ryzyka

Fot. Sergey Nivens/Bigstockphoto

<S]UWKXKQOWOX^SX^ROSX^OVVSQOX^aY\UOX`S\YXWOX^
The article proposes a new concept of risk management in the socalled intelligent work environment in field of the occupational health
and safety using the new technologies and solutions developed for
the needs of safety-related area of work. Specified the functions of
security taking into account their potential role in the hierarchy of
preventive measures in the area of occupational health and safety.
Keywords: smart working environment, dynamic risk management,
risk evaluation personalisation

4O]^^YN\_QSd]O\SSK\^cU_ĥ¸aNY^cMdéMcMRUYXMOZMTSSX^OVSQOX^XOQYļ\YNYaS]UKZ\KMcZYļaSýMYXc
KU^caXOW_dK\déNdKXS_LOdZSOMdOħ]^aOW:\dOQVéNVS^O\K^_\cdY]^KĥZ\dOZ\YaKNdYXcaMdýļMS
i,OdZSOMdOħ]^aY:\KMcnX\!aU^¸\OTZ\dON]^KaSYXYUSO\_XUSacUY\dc]^KXSKXYacMR
^OMRXYVYQSSS\YdaSédKħaZ\dOWcļVO

Wstêp
DWSKXcXK\cXUKMRdK\¸aXYVYUKVXcMRTKU
S QVYLKVXcMR ZYaYNYaKXO U\¸^USWS McUVKWS
ŜcMSKac\YL¸aXYacWS^OMRXYVYQSKWSSXXYwacjami oraz wzrostem zindywidualizowanych
wymagañ klienta w zakresie funkcji produktu,
ZYNXY]déZYdSYWUYXU_\OXMcTXYļMSZ\dON]SýLSY\]^a>KUS]^KX\dOMdcdW_]dKZ\YN_MOX^¸a
do poszukiwania zaawansowanych technologii
S\YdaSédKħpQaK\KX^_TéMcMR]U\¸MOXSOMdK]_
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Z\YN_UMTSpSXSOUYXaOXMTYXKVXcMRWYŜVSaYļMS
YLXSŜOXSKUY]d^¸aZ\dcTONXYMdO]XOTZYZ\KaSO
TKUYļMSac\YL¸a9LOMXO]ZY]YLcdK\déNdKXSK
procesami produkcyjnymi nie s¹ ju¿ wystarMdKTéMYOVK]^cMdXOLc]Z\Y]^KëacWKQKXSYW
a]Z¸ĥMdO]XOQY]SVXSOUYXU_\OXMcTXOQY\cXU_
3XNcaSN_KVXOdKW¸aSOXSKUYX^\KROX^¸aZYaYN_Té UYXSOMdXYļë Z\dOdL\KTKXSK ļ\YNU¸a
Z\YN_UMTS d WcļVé Y \¸ŜXY\YNXcMR ZK\^SKMR
Z\YN_U^¸a

A ^cW UYX^OUļMSO aKŜXO TO]^ Z\dONO
wszystkim umo¿liwienie p³ynnej pracy maszyn
S _\déNdOħ LOd dLýNXcMR Z\dO]^YT¸a U^¸\O
generuj¹ wysokie i nieuzasadnione koszty. WyWKQK^YSXXYaKMcTXOQYZYNOTļMSKaNdSONdSXSO
sprawnej i efektywnej komunikacji z systemami
sterowania oraz zarz¹dzania, by optymalnie
acUY\dc]^caKëZY]SKNKXOdK]YLcTKU\¸aXSOŜ
dKZOaXSKë WYŜVSaYļë ZOĥXOT KXKVSdc O^KZ¸a
procesu produkcji.
>KUSOZYNOTļMSOacW_]dKXKZ\YN_MOX^KMR
]cXMR\YXSdKMTýZ\dOZĥca_WK^O\SKĥ¸aZYWSýNdc ZY]dMdOQ¸VXcWS UYYZO\KX^KWS =Z\dcTK
\¸aXSOŜ^aY\dOXS_UVK]^\¸aZ\dOWc]ĥYacMR
UYYZO\KX^¸aZYaSédKXcMR]SOMSéZSYXYacMR
SZYdSYWcMRdKVOŜXYļMSUYXU_\_TéMcMRSa]Z¸ĥ-

ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Z\KM_TéMcMR dO ]YLé 9LOMXYļë a UVK]^\dO
Z\dcXY]S d UYVOS ]dO\OQ UY\dcļMS S ZYdaKVK
adWYMXSëZ\dOaKQýUYXU_\OXMcTXé
Wprowadzanie do produkcji nowych,
NYZK]YaKXcMRNYZY^\dOLUVSOX^Kac\YL¸a
^YadNOMcNYaKXOTaSýU]dYļMSZ\YMO]acWKgaj¹cy tak¿e zmian w stosowanej technologii,
a przede wszystkim wi¹¿¹cy siê z wdra¿aniem
nowoczesnych, wysoko wydajnych, zautomatyzowanych, skomputeryzowanych, a przy
^cW MRK\KU^O\cd_TéMcMR ]Sý OVK]^cMdXYļMSé
maszyn i urz¹dzeñ. Wymienionym zjawiskom
^YaK\dc]dé Z\dOWSKXc a ļ\YNYaS]U_ Z\KMc
takie jak:
É WYNcPSUKMTO Z\YMO]¸a Z\KMc d ZYaYN_
wprowadzenia niestandardowych produkcji
LOdZYļ\ONXSOZYNOTļMSOZ\YTOU^YaONYZ\Ydukcji)
• wieloczynnikowe ryzyko spowodowane
dĥYŜYXYļMSé XYacMR ^OMRXYVYQSS S Z\YMO]¸a
pracy
• awarie maszyn, ze wzglêdu na zwiêk]dYXc ]^YZSOħ aSOVYP_XUMcTXYļMS Z\YMO]_
produkcyjnego
• elastyczne godziny i elastyczne procesy
pracy
• praca mobilna
ÉZ\dOMSéŜOXSOZ\KMYaXSU¸aSXPY\WKMTKWS
• brak rozwi¹zañ gwarantuj¹cych ochronê
Z\caK^XYļMSSYMR\YXýNKXcMRY]YLYacMR
Bior¹c te zjawiska pod uwagê, nale¿y
XKNWSOXSë ŜO ļ\YNUS LOdZSOMdOħ]^aK YQ\KXSMdKTéMO OVK]^cMdXYļë Z\YMO]¸a Z\YN_UMTS
LéNŚ _XSOWYŜVSaSKTéMO ZOĥXO acUY\dc]^KXSO
ich potencja³u s¹, rzecz jasna, bezcelowe. Zamykanie maszyn w strefach bezpieczeñstwa
XSO TO]^ aĥKļMSacW \YdaSédKXSOW Z\YLVOW_
:\dOMSéŜKXSO Z\KMYaXSU¸a SXPY\WKMTKWS
przy jednoczesnym niestosowaniu procedur
zapewniaj¹cych ochronê danych osobowych
prowadzi do braku akceptacji spo³ecznej.
Ponadto zastosowanie zaawansowanych
technologii ICT w dziedzinie bezpieczeñstwa
pracy napotyka na ograniczenia prawne odXYļXSONYWYŜVSaYļMSYMOXcP_XUMTYXKVXYļMS
U^¸\O aZ\YaKNdKTé YXO NY SX^OVSQOX^XOQY
ļ\YNYaS]UK Z\KMc =^Y]YaKXO YLOMXSO ]^K^cMdXO ZYNOTļMSO NY dK\déNdKXSK \cdcUSOW
staje siê niewystarczaj¹ce przy zachodz¹cych
NcXKWSMdXSO Z\dOWSKXKMR a ļ\YNYaS]U_
pracy.
Celem artyku³u jest przedstawienie nowej
UYXMOZMTS dK\déNdKXSK SX^OVSQOX^XcW ļ\YNYaS]USOW Z\KMc U^¸\K ZYVOQK XK MSéQĥcW
LOdZYļ\ONXSW WYXS^Y\YaKXS_ dKQ\YŜOXSK
oraz jednoczesnym zarz¹dzaniu bhp przy
wykorzystaniu nowych technologii tworzonych
na potrzeby tego obszaru. Wymaga to zmian
aZYNOTļMS_NYdK\déNdKXSK\cdcUSOWdKaYNYacWaUYX^OUļMSOacUY\dc]^KXSK^\KNcMcTXOT
RSO\K\MRSSļ\YNU¸aZ\OaOXMTS

>KLOVK:Y\¸aXKXSOYLOMXOQYZYNOTļMSKNYdK\déNdKXSKLRZdZ\YZYXYaKXcW
>KLVO-_\\OX^KXNZ\YZY]ONKZZ\YKMR^YaK\N]^RO9=2WKXKQOWOX^MYWZK\S]YX
:YNOTļMSOYLOMXO

Propozycja

Ocena ryzyka globalna (w odniesieniu do grupy
]^KXYaS]UQ\_ZcZ\KMYaXSU¸a

Personalizacja oceny ryzyka w odniesieniu
NYSXNcaSN_KVXOQYZ\YÐV_Z\KMYaXSUK

Ocena ryzyka wykonywana przy zmianach
na stanowiskach pracy (zmiana technologii)

Dynamiczna oceny ryzyka
_adQVýNXSKTéMKdWSKXýZYdSYW_NdSKĥKXSKMdcXXSU¸a
ļ\YNYaS]UKZ\KMc

.YL¸\ļ\YNU¸aZ\OaOXMTSZ\dcdWSKXKMR
na stanowiskach pracy (zmiana technologii)

Dynamiczne zarz¹dzanie ryzykiem za pomoc¹
automatycznego wyboru poziomu ochrony,
dostosowanego do zmieniaj¹cego siê otoczenia

,\KUUYX^\YVSSSXPY\WKMTSY_^\KMSOZK\KWO^\¸a
YMR\YXXcMRļ\YNU¸aYMR\YXcSXNcaSN_KVXOT

7YXS^Y\YaKXSOaMdK]SO\dOMdcaS]^cWZK\KWO^\¸a
ochrony i ich automatyczna adaptacja do zmieniaj¹cego
siê otoczenia

Szkolenia skierowane do wyselekcjonowanej grupy
Z\KMYaXSU¸a

=dUYVOXSKNY]^Y]YaKXONYSXNcaSN_KVXOQYZ\YÐV_
pracownika oraz dzia³añ w systemie zarz¹dzania
ryzykiem

>OMRXSMdXOK]ZOU^cdK\déNdKXSK
LOdZSOMdOħ]^aOWSRSQSOXéZ\KMc
=c]^OW dK\déNdKXSK LRZ ]^KXYaS dLS¸\
dK]KNSZYaSédKXcMRdO]YLéUYWZYXOX^¸a
YQ¸VXOQY ]c]^OW_ dK\déNdKXSK Z\dON]SýLSY\]^aOW dKZOaXSKTéMcMR Y]SéQXSýMSO MOV¸a
Y\QKXSdKMTS a dKU\O]SO ZYZ\Kac aK\_XU¸a
LRZ Z\KMYaXSU¸a Y\Kd Y^YMdOXSKA :YV]MO
warunki prawid³owego funkcjonowania
]c]^OW_ dK\déNdKXSK LRZ dY]^Kĥc YU\OļVYXO
w PN-N-18001:2004 [1], a odpowiednikiem
polskiej normy jest OHSAS 18001:1999 [2].
Zalecenia wymienionych norm stanowi¹
dO]^Ka OVOWOX^¸a ]c]^OW_ dK\déNdKXSK
U^¸\OQY \OKVSdKMTK ZYaSXXK _ĥK^aSë aĥKļMSaO Z\YaKNdOXSO UKŜNOQY ^cZ_ NdSKĥKVXYļMS
w aspekcie bhp. S¹ to zalecenia, przydatne
do praktycznego dzia³ania w sferze bhp,
]ZOĥXSOXSKZ\dOZS]¸aZ\KaXcMRa^cWdKU\O]SO
Y\KdKU^caXOQY^aY\dOXSKaĥKļMSacMRaK\_XU¸aNVKZ\KMYaXSU¸a
1ĥ¸aXcW UYWZYXOX^OW a YZS]caKXcW
]c]^OWSO TO]^ dK\déNdKXSO \cdcUSOW 9Q¸VXO
ZYNOTļMSOYU\OļVYXOa:83=9$EG
dostarcza wiedzy na temat zasad zarz¹dzania
TKUSWUYVaSOU\YNdKTOW\cdcUKa]ZY]¸L]c]^Omatyczny, przejrzysty i wiarygodny w obrêbie
NYaYVXOQYdKU\O]_SUYX^OU]^_MdcVSļ\YNYaS]UKdOaXý^\dXOQYSaOaXý^\dXOQYaU^¸\cMR
przedsiêbiorstwo d¹¿y do osi¹gniêcia swoich
MOV¸a
Z uwagi na zmieniaj¹ce siê technologie oraz
]ZY]¸LZYNOTļMSKNYac^aK\dKXSKZ\YN_U^¸a
(np. wprowadzanie nowych technologii
w odpowiedzi na potrzebê dostosowywania
ich do potrzeb klienta) pojawiaj¹ siê nowe
– nie w pe³ni do tej pory zidentyfikowane –
\YNdKTO dKQ\YŜOħ>Y ZYaYN_TO UYXSOMdXYļë
YZ\KMYaKXSK XYaOQY ZYNOTļMSK NY WO^YN
YNXY]déMcMR ]Sý NY ]ZY]YL¸a dK\déNdKXSK
ryzkiem w przedsiêbiorstwie. Taki stan rzeczy

zmusza przedsiêbiorstwa do poszukiwania
zaawansowanych technologii i rozwi¹zañ,
QaK\KX^_TéMcMRZYZ\KaýaK\_XU¸aLOdZSOMdOħ]^aK S RSQSOXc Z\KMc Z\KMYaXSU¸a Y\Kd
otoczenia.

5YXMOZMTKdK\déNdKXSKSX^OVSQOX^XcW
ļ\YNYaS]USOWZ\KMc
Zaproponowana przez autora koncepcja
dK\déNdKXSK SX^OVSQOX^XcW ļ\YNYaS]USOW
pracy zak³ada wykorzystanie nowych techXYVYQSS S \YdaSédKħ U^¸\O _WYŜVSaSé$ \OKUMTý
aMdK]SO\dOMdcaS]^cWXKdWSKXcMdcXXSU¸a
ļ\YNYaS]UK Z\KMc Y\Kd ZO\]YXKVSdKMTý YMOXc
ryzyka w odniesieniu do indywidualnego profilu pracownika, uwzglêdniaj¹cego jego stan
Z]cMRYPSdcMdXc MdcXXSUS dKQ\YŜOXSK a ļ\Ydowisku pracy oraz jego po³o¿enie wzglêdem
parku maszynowego. Koncepcja ta zak³ada
wieloparametrow¹ i wielokryterialn¹ optyWKVSdKMTýZ\YMO]¸aNOMcdcTXcMRZ\YaKNdéMé
do dynamicznej oceny ryzyka i dynamicznego
XSWdK\déNdKXSKaSX^OVSQOX^XcWļ\YNYaS]U_
Z\KMc :YNOTļMSO ^Y _WYŜVSaSK \¸aXSOŜ Z\dOZ\YaKNdOXSO ]cW_VKMTS S YZ^cWKVSdKMTS U^¸\O
znacznie skracaj¹ czas aplikacji na stanowisku
Z\KMcSWYQéNKëdXKMdXOUY\dcļMSPSXKX]YaO
A ^KLOVS  Z\dON]^KaSYXY ZY\¸aXKXSO
YLOMXOQYZYNOTļMSKNYdK\déNdKXSKLRZdZYNOTļMSOWZ\YZYXYaKXcW

2SO\K\MRSKļ\YNU¸adK\déNdKXSK
\cdcUSOWdKaYNYacWpXYaOZYNOTļMSO
Elementem zarz¹dzania bhp s¹ dzia³ania,
U^¸\OZYaSXXcZ\dOLSOQKëdQYNXSOdRSO\K\MRSé
ļ\YNU¸a UYX^\YVS ZYNOTWYaKXcMR a MOV_
zmniejszenia poziomu ryzyka. Pierwszy rodzaj
^cMR NdSKĥKħ ^Y MdcXXYļMS U^¸\cMR OPOU^OW
WKLcë_XSUXSýMSOV_LacOVSWSXYaKXOdKQ\Y¿eñ. Kolejny to zminimalizowanie zagro¿eñ
NdSýUS dK]^Y]YaKXS_ ļ\YNU¸a ^OMRXSMdXcMR
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>KLOVK2SO\K\MRSKļ\YNU¸adK\déNdKXSK\cdcUSOWdKaYNYacWpXYaOZYNOTļMSO
>KLVO9=2WKXKQOWOX^^YYV]Q\KNK^SYXpKXOaKZZ\YKMR
?XSUXéëdKQ\YŜOħacOVSWSXYaKë
zagro¿enia
DWXSOT]dcëdWSXSWKVSdYaKë
zagro¿enia

:YZ\KaSëdKMRYaKXSK
Z\KMYaXSU¸a

Przy wykorzystaniu rozwi¹zañ posiadaj¹cych nastêpuj¹ce funkcje:
• wirtualne projektowanie i planowanie
• testowanie modeli 3D – modelowanie, optymalizacja i wizualizacja
:\dOddK]^Y]YaKXSOļ\YNU¸a^OMRXSMdXcMR posiadaj¹cych nastêpuj¹ce funkcje:
É WYXS^Y\YaKXSOMdcXXSU¸aļ\YNYaS]UKZ\KMcSKU^caXYļMSZ\KMYaXSU¸a
É WYXS^Y\YaKXSOZK\KWO^\¸aZK\U_WK]dcXYaOQYSKNKZ^KMTKNYdWSOXSKTéMcMR]SýaK\_XU¸a
É WYXS^Y\YaKXSOZK\KWO^\¸a^OMRXYVYQSS
:\dOdļ\YNUSY\QKXSdKMcTXOZY]SKNKTéMOP_XUMTO$
É Y]^\dOQKXSKSa]ZYWKQKXSKSXPY\WKMcTXOQYZ\KMYaXSU¸a
9]^K^OMdXSOļ\YNUSYMR\YXcSXNcaSN_KVXOT posiadaj¹ce funkcje:
É WYXS^Y\YaKXSOMdcXXSU¸aļ\YNYaS]UKZ\KMcSKU^caXYļMSZ\KMYaXSU¸a
É WYXS^Y\YaKXSOdN\YaSKZ\KMYaXSU¸a
:\dOd]dUYVOXSKNY]^Y]YaKXONYSXNcaSN_KVXOQYZ\YÐV_Z\KMYaXSUKXKUKŜNcWdZYdSYW¸aRSO\K\MRSS

XK]^ýZXSO ļ\YNU¸a Y\QKXSdKMcTXcMR S Y]^K^OMdXSO ļ\YNU¸a YMR\YXc SXNcaSN_KVXOT
3]^Y^XO ]é \¸aXSOŜ NdSKĥKXSK dWSO\dKTéMO
NYZYZ\KacdKMRYaKħZ\KMYaXSU¸aU_V^_\K
pracy, wzajemna obserwacja itp.), a tak¿e
dobre praktyki, wsparcie kadry kierowniczej
SdKKXQKŜYaKXSOZ\KMYaXSU¸aNYZK\^cMcZKMTS
w przeprowadzaniu analizy ryzyka w odniesieniu do swoich stanowisk pracy. Na wszystkich
ZYdSYWKMR RSO\K\MRSS UYXSOMdXO TO]^ \¸aXSOŜ
prowadzenie szkoleñ [4,5].
A dKU\O]SO ^OMRXSMdXcMR K]ZOU^¸a dKrz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy
aSýU]dYļë Z\KM UYXMOX^\_TO ]Sý XK ZYZ\KaSO
bezpieczeñstwa maszyn i wprowadzeniu bezZSOMdXSOT]dcMRXSŜNY^éNZ\YMO]¸aac^aK\dKXSKZ\dO^a¸\]^aKK^KUŜOXK_NY]UYXKVKXS_
UYX]^\_UMTS ]^Y]YaKXcMR ļ\YNU¸a YMR\YXc
indywidualnej. Producenci maszyn, w celu
wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka siêQKTédK\¸aXYZYdKLOdZSOMdOXSKZK]caXOTKU
SKU^caXODXKXO]é\¸aXSOŜSXXO^daKU^caXO
ļ\YNUS^OMRXSMdXO]ĥ_ŜéMONYWSXSWKVSdKMTSV_L
OVSWSXKMTSMdcXXSU¸adKQ\YŜOXSK:\KaSNĥYaO
dzia³anie tych urz¹dzeñ wymaga ich prawiNĥYaOQY\YdWSO]dMdOXSK^KUKLc_XSOWYŜVSaSë
kontakt pracownika z czynnikiem zagro¿enia.
Jednak analiza danych statystycznych
NY^cMdéMcMR acZKNU¸a daSédKXcMR d _Ŝc^kowaniem i obs³ug¹ maszyn wskazuje, ¿e najaSýMOTacZKNU¸aZYaYN_Té]KWSYZO\K^Y\dc
Z\KMYaXSMcXK]U_^OUZYZOĥXSKXcMRLĥýN¸a
acXSUKTéMcMR d SMR XSONY]UYXKĥYļMS Z]cMRYPSdTYVYQSMdXOT L\KU_ _WSOTý^XYļMS XSOZ\dO]^\dOQKXSK Z\dOZS]¸a LOdZSOMdOħ]^aK S^Z
Ļ\YNUS Y\QKXSdKMcTXO WYQé Lcë SQXY\YaKXO
Z\dOd Z\KMYaXSUK WYQé ^OŜ Lcë NVK XSOQY
nieczytelne lub niezrozumia³e. Konieczne
jest ich prawid³owe rozmieszczenie, tak, aby
by³y widoczne/s³yszalne w miejscu pracy.
9]^K^XSéQ\_ZéaRSO\K\MRSSļ\YNU¸aZ\OaOXMTS ]é ļ\YNUS YMR\YXc SXNcaSN_KVXOT>OX
ļ\YNOUY]^K^OMdXcWYŜOLcëLĥýNXSONYL\KXc
ŚVO ]^Y]YaKXc S XSOaĥKļMSaSO ZYNNKaKXc
Z\YMO]YW UYX]O\aKMTS 3]^Y^Xc TO]^ \¸aXSOŜ
komfort u¿ytkowania – jego brak mo¿e doZ\YaKNdSëNYXSO]^Y]YaKXSKZ\dOdZ\KMYaXSUK
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ļ\YNU¸a YMR\YXc SXNcaSN_KVXOTAc]^ýZ_TO
poza tym du¿e prawdopodobieñstwo sto]YaKXSK YMR\YXc U^¸\K _^\KMSĥK ZK\KWO^\c
ochronne (na skutek braku monitorowania
a MdK]SO \dOMdcaS]^cW ZK\KWO^\¸a YMR\YXXcMR<¸aXSOŜXSOd\Yd_WSKĥONVKZ\KMYaXSU¸a]dUYVOXSKWYQéZ\YaKNdSëNYLĥýNXcMR
NOMcdTS MY NY ]^Y]YaKXSK ļ\YNU¸a YMR\YXc
indywidualnej [4,5].
+U^caXO ļ\YNUS ^OMRXSMdXO P_XUMTYX_Té
K_^YWK^cMdXSO^KUKLcYN]OZK\YaKëMdĥYaSOUKYNMdcXXSU¸adKQ\YŜOħ%MYaSýMOTNdSKĥKTé
zanim pracownik znajdzie siê w strefie niebezpiecznej. On sam jest natomiast elementem pasywnym takiego systemu zarz¹dzania ryzykiem.
7YXS^Y\YaKXSOKU^caXYļMSZ\KMYaXSU¸a
Z\dOd acU\caKXSO SMR YLOMXYļMS a ]^\OPKMR
niebezpiecznych jest pierwszym krokiem
do wprowadzenia ich jako elementu aktywnego w systemie zarz¹dzania ryzykiem.
Kolejny krok to spersonalizowane, dynamiczne zarz¹dzanie ryzykiem, wspierane przez
zaawansowane technologie i rozwi¹zania.
W tabeli 2. przedstawiono dzia³ania podejmowane na kolejnych poziomach hierarchii
ļ\YNU¸adK\déNdKXSK\cdcUSOWdZ\dcZS]KXSOW
funkcji bezpieczeñstwa realizowanych w inteVSQOX^XcWļ\YNYaS]U_Z\KMc
8KUKŜNcWdZYdSYW¸aRSO\K\MRSSZYaSXXK
LcëZYNOTWYaKXKNcXKWSMdXKYMOXK\cdcUK
uwzglêdniaj¹ca rzeczywiste czynniki zagro¿eXSKaļ\YNYaS]U_Z\KMcKXK]^ýZXSOTOTZO\]Ynalizacja w odniesieniu do indywidualnego profilu pracownika. Prowadzi to do dynamicznego
zarz¹dzania ryzykiem dziêki automatycznemu
wyborowi poziomu hierarchii, dostosowanemu
do zmieniaj¹cego siê otoczenia.

Podsumowanie
:\dON]^KaSYXO ZYNOTļMSO NY dK\déNdKXSK
SX^OVSQOX^XcW ļ\YNYaS]USOW Z\KMc dKUĥKNK
wykorzystanie nowych technologii i rozwi¹zañ,
U^¸\OZYaSXXc\OKVSdYaKëXK]^ýZ_TéMOP_XUMTO
LOdZSOMdOħ]^aK$ WYXS^Y\YaKXSO MdcXXSU¸a
ļ\YNYaS]UKZ\KMcSdN\YaSKZ\KMYaXSU¸aWYXS^Y\YaKXSOZK\KWO^\¸aZK\U_WK]dcXYaOQY

S ^OMRXYVYQSS WYXS^Y\YaKXSO ZK\KWO^\¸a
ļ\YNU¸aYMR\YXcSXNcaSN_KVXOTY]^\dOQKXSO
S a]ZYWKQKXSO SXPY\WKMcTXO Z\KMYaXSU¸a
wspomaganie decyzji, modelowanie wirtualne
3D. Realizacja wymienionych funkcji bezpieMdOħ]^aKZYaSXXKZ\dOLSOQKëdQYNXSOdRSO\K\MRSé ļ\YNU¸a dK\déNdKXSK \cdcUSOW>KUSO
ZYNOTļMSONY]ZY]YL¸adK\déNdKXSK\cdcUSOW
w przedsiêbiorstwie tworzy now¹ koncepcjê
YLOTW_TéMé NaK Qĥ¸aXO K]ZOU^c$ \OKUMTý
aMdK]SO\dOMdcaS]^cWXKdWSKXcMdcXXSU¸a
ļ\YNYaS]UK Z\KMc Y\Kd ZO\]YXKVSdKMTý YMOXc
ryzyka dla indywidualnego profilu pracownika
uwzglêdniaj¹cego jego stan psychofizyczny,
\dOMdcaS]^O MdcXXSUS ļ\YNYaS]UK Z\KMc Y\Kd
lokalizacjê wzglêdem parku maszynowego.
Na podstawie przeprowadzonego przegl¹N_VS^O\K^_\caMdýļMSK\^cU_ĥ_WYŜXKaXSY]UYaKëŜOYLOMXSO^cVUYMdýļëZY^OXMTKVXcMR
zastosowañ technologii ICT (3XPY\WK^SYXKXN
Communication Technologies) jest wykorzy]^caKXK a ļ\YNYaS]U_ Z\KMc K YLTý^O ^cWS
aplikacjami rozwi¹zania s¹ s³abo skomuniUYaKXOSXSO^aY\déMKĥYļMSYaOQYZYNOTļMSK
NY dK\déNdKXSK SX^OVSQOX^XcW ļ\YNYaS]USOW
pracy. Zaproponowana koncepcja zarz¹dzania
SX^OVSQOX^XcW ļ\YNYaS]USOW Z\KMc ZYNKTO
YQ¸VXO WYŜVSaYļMS aSOVYZĥK]dMdcdXYacMR
NdSKĥKħd_adQVýNXSOXSOWRSO\K\MRSSļ\YNU¸a
zarz¹dzania ryzykiem. Zastosowanie ICT
ZYdaKVK \OKVSdYaKë UV_MdYaO NVK Z\YMO]¸a
zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy funkcje, takie jak identyfikacja zagro¿eñ
i ograniczanie zwi¹zanego z nimi ryzyka
zawodowego.
Autor prowadzi dalsze prace, zmierzaj¹ce
do opracowania architektury systemu monitorowania i zarz¹dzania bezpieczeñstwem
i higien¹ pracy z uwzglêdnieniem zaawansowanych technologii i rozwi¹zañ stosowanych
aNdSONdSXSOSX^OVSQOX^XOQYļ\YNYaS]UKZ\KMc
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:_LVSUKMTK YZ\KMYaKXK XK ZYN]^KaSO acXSU¸a
333 O^KZ_ Z\YQ\KW_ aSOVYVO^XSOQY i:YZ\KaK LOdZSOMdOħ]^aK S aK\_XU¸a Z\KMcn PSXKX]YaKXOQY
aVK^KMR adKU\O]SOLKNKħXK_UYacMR
SZ\KM\YdaYTYacMRdOļ\YNU¸a7SXS]^O\]^aK8K_US
S =dUYVXSM^aKAcŜ]dOQY8K\YNYaOQY -OX^\_W
Badañ i Rozwoju. Koordynator programu: CentralXc 3X]^c^_^ 9MR\YXc :\KMc p :Kħ]^aYac 3X]^c^_^
Badawczy.

