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Zarz¹dzanie bezpieczeñstwem 
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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 

-
szarze bezpieczeñstwa i higieny pracy. 

zarz¹dzanie ryzykiem, personalizacja oceny ryzyka

The article proposes a new concept of risk management in the so-
called 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

Wstêp

-
wacjami oraz wzrostem zindywidualizowanych 
wymagañ klienta w zakresie funkcji produktu, 

-

do poszukiwania zaawansowanych technologii 

procesami produkcyjnymi nie s¹ ju¿ wystar-

-

wszystkim umo¿liwienie p³ynnej pracy maszyn 

generuj¹ wysokie i nieuzasadnione koszty. Wy-

sprawnej i efektywnej komunikacji z systemami 
sterowania oraz zarz¹dzania, by optymalnie 

procesu produkcji.

-

-
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Wprowadzanie do produkcji nowych, 

-
gaj¹cy tak¿e zmian w stosowanej technologii, 
a przede wszystkim wi¹¿¹cy siê z wdra¿aniem 
nowoczesnych, wysoko wydajnych, zautoma-
tyzowanych, skomputeryzowanych, a przy 

maszyn i urz¹dzeñ. Wymienionym zjawiskom 

takie jak:

wprowadzenia niestandardowych produkcji 
-

dukcji)
• wieloczynnikowe ryzyko spowodowane 

pracy
• awarie maszyn, ze wzglêdu na zwiêk-

produkcyjnego
• elastyczne godziny i elastyczne procesy 

pracy
• praca mobilna

• brak rozwi¹zañ gwarantuj¹cych ochronê 

Bior¹c te zjawiska pod uwagê, nale¿y 
-

ich potencja³u s¹, rzecz jasna, bezcelowe. Za-
mykanie maszyn w strefach bezpieczeñstwa 

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 od-

-

staje siê niewystarczaj¹ce przy zachodz¹cych 

pracy.
Celem artyku³u jest przedstawienie nowej 

-

oraz jednoczesnym zarz¹dzaniu bhp przy 
wykorzystaniu nowych technologii tworzonych 
na potrzeby tego obszaru. Wymaga to zmian 

-

-

warunki prawid³owego funkcjonowania 
 

w PN-N-18001:2004 [1], a odpowiednikiem 
polskiej normy jest OHSAS 18001:1999 [2].

Zalecenia wymienionych norm stanowi¹ 

-

w aspekcie bhp. S¹ to zalecenia, przydatne 
do praktycznego dzia³ania w sferze bhp, 

-

dostarcza wiedzy na temat zasad zarz¹dzania 
-

matyczny, przejrzysty i wiarygodny w obrêbie 
-

przedsiêbiorstwo d¹¿y do osi¹gniêcia swoich 

Z uwagi na zmieniaj¹ce siê technologie oraz 

(np. wprowadzanie nowych technologii 
w odpowiedzi na potrzebê dostosowywania 
ich do potrzeb klienta) pojawiaj¹ siê nowe 
– nie w pe³ni do tej pory zidentyfikowane – 

ryzkiem w przedsiêbiorstwie. Taki stan rzeczy 

zmusza przedsiêbiorstwa do poszukiwania 
zaawansowanych technologii i rozwi¹zañ, 

-

otoczenia.

Zaproponowana przez autora koncepcja 

pracy zak³ada wykorzystanie nowych tech-

ryzyka w odniesieniu do indywidualnego pro-
filu pracownika, uwzglêdniaj¹cego jego stan 

-
dowisku pracy oraz jego po³o¿enie wzglêdem 
parku maszynowego. Koncepcja ta zak³ada 
wieloparametrow¹ i wielokryterialn¹ opty-

do dynamicznej oceny ryzyka i dynamicznego 

-

znacznie skracaj¹ czas aplikacji na stanowisku 

-

Elementem zarz¹dzania bhp s¹ dzia³ania, 

zmniejszenia poziomu ryzyka. Pierwszy rodzaj 

-
¿eñ. Kolejny to zminimalizowanie zagro¿eñ 

Propozycja

Ocena ryzyka globalna (w odniesieniu do grupy Personalizacja oceny ryzyka w odniesieniu 

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

Dynamiczna oceny ryzyka

na stanowiskach pracy (zmiana technologii)
Dynamiczne zarz¹dzanie ryzykiem za pomoc¹ 

automatycznego wyboru poziomu ochrony, 
dostosowanego do zmieniaj¹cego siê otoczenia

ochrony i ich automatyczna adaptacja do zmieniaj¹cego 
siê otoczenia

Szkolenia skierowane do wyselekcjonowanej grupy 
pracownika oraz dzia³añ w systemie zarz¹dzania 

ryzykiem
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-

pracy, wzajemna obserwacja itp.), a tak¿e 
dobre praktyki, wsparcie kadry kierowniczej 

w przeprowadzaniu analizy ryzyka w odniesie-
niu do swoich stanowisk pracy. Na wszystkich 

prowadzenie szkoleñ [4,5].
-

rz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy 

bezpieczeñstwa maszyn i wprowadzeniu bez-
-

indywidualnej. Producenci maszyn, w celu 
wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka siê-

dzia³anie tych urz¹dzeñ wymaga ich prawi-

kontakt pracownika z czynnikiem zagro¿enia.
Jednak analiza danych statystycznych 

-
kowaniem i obs³ug¹ maszyn wskazuje, ¿e naj-

-
-

nieczytelne lub niezrozumia³e. Konieczne 
jest ich prawid³owe rozmieszczenie, tak, aby 
by³y widoczne/s³yszalne w miejscu pracy.

-

komfort u¿ytkowania – jego brak mo¿e do-

poza tym du¿e prawdopodobieñstwo sto-

ochronne (na skutek braku monitorowania 
-
-

indywidualnej [4,5].

-

zanim pracownik znajdzie siê w strefie niebez-
piecznej. On sam jest natomiast elementem pa-
sywnym takiego systemu zarz¹dzania ryzykiem.

niebezpiecznych jest pierwszym krokiem 
do wprowadzenia ich jako elementu ak-
tywnego w systemie zarz¹dzania ryzykiem. 
Kolejny krok to spersonalizowane, dynamicz-
ne zarz¹dzanie ryzykiem, wspierane przez 
zaawansowane technologie i rozwi¹zania. 
W tabeli 2. przedstawiono dzia³ania podej-
mowane na kolejnych poziomach hierarchii 

funkcji bezpieczeñstwa realizowanych w inte-

uwzglêdniaj¹ca rzeczywiste czynniki zagro¿e-
-

nalizacja w odniesieniu do indywidualnego pro-
filu pracownika. Prowadzi to do dynamicznego 
zarz¹dzania ryzykiem dziêki automatycznemu 
wyborowi poziomu hierarchii, dostosowanemu 
do zmieniaj¹cego siê otoczenia.

Podsumowanie

wykorzystanie nowych technologii i rozwi¹zañ, 

-

wspomaganie decyzji, modelowanie wirtualne 
3D. Realizacja wymienionych funkcji bezpie-

-

w przedsiêbiorstwie tworzy now¹ koncepcjê 

ryzyka dla indywidualnego profilu pracownika 
uwzglêdniaj¹cego jego stan psychofizyczny, 

lokalizacjê wzglêdem parku maszynowego.
Na podstawie przeprowadzonego przegl¹-

-

zastosowañ technologii ICT (
Communication Technologies) jest wykorzy-

aplikacjami rozwi¹zania s¹ s³abo skomuni-

pracy. Zaproponowana koncepcja zarz¹dzania 

zarz¹dzania ryzykiem. Zastosowanie ICT 

zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pra-
cy funkcje, takie jak identyfikacja zagro¿eñ 
i ograniczanie zwi¹zanego z nimi ryzyka 
zawodowego.

Autor prowadzi dalsze prace, zmierzaj¹ce 
do opracowania architektury systemu mo-
nitorowania i zarz¹dzania bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy z uwzglêdnieniem zaawanso-
wanych technologii i rozwi¹zañ stosowanych 
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zagro¿enia 
Przy wykorzystaniu rozwi¹zañ posiadaj¹cych nastêpuj¹ce funkcje:
• wirtualne projektowanie i planowanie
• testowanie modeli 3D – modelowanie, optymalizacja i wizualizacja

zagro¿enia
 posiadaj¹cych nastêpuj¹ce funkcje:

-

 posiadaj¹ce funkcje:

-


