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Z  czym  to  się  je????



W powszechnym rozumieniu ryzyko zawsze wiąże 

się z możliwością poniesienia straty. Towarzyszy ono 

każdej działalności. 

W przedsiębiorstwie przemysłowym, w którym 

proces produkcji jest realizowany w systemie 

„człowiek-obiekt techniczny-środowisko” dotyczy 

ono wszystkich elementów tego systemu. 



Zakłócenia w działaniu któregokolwiek z nich mogą 

doprowadzić do:

- pogorszenia stanu zdrowia człowieka, 

- uszkodzenia obiektu technicznego,

- zanieczyszczenia środowiska,  

w konsekwencji do zakłóceń w realizacji procesu 

produkcyjnego. 

W każdym z tych przypadków występuje 

równocześnie ryzyko strat finansowych.



Ryzyko  dla  

bezpieczeństwa  i  

zdrowia  człowieka

Ryzyko  dla  

środowiska

Ryzyko  dla  obiektów  

technicznych  i  

działalności  

produkcyjnejKOSZT!!!



Ryzyko może być definiowane w różny sposób. 

W systemie „człowiek-obiekt techniczny-
środowisko” przyjmuje się często następującą jego 

definicję:

Ryzyko jest funkcją prawdopodobieństwa 

wystąpienia niekorzystnych następstw zagrożenia i 

stopnia ciężkości tych następstw.

Występowanie ryzyka jest zawsze konsekwencją 

istnienia zagrożeń. Zagrożenia mogą być związane z 

każdym z elementów systemu.



Człowiek w środowisku pracy jest narażony na 

oddziaływanie różnorodnych czynników 

zagrażających. Czynniki te dzieli się na:

szkodliwe, wynikiem oddziaływania których 

może być stopniowe pogorszenie stanu zdrowia 

człowieka

niebezpieczne, mogące powodować powstawanie 

urazów

uciążliwe, których oddziaływanie może 

utrudniać pracę lub obniżać zdolność jej 

wykonywania, nie powodując jednak trwałego 

pogorszenia stanu zdrowia.



Wśród wymienionych czynników można wyróżnić:

- fizyczne, 

- chemiczne, 

- biologiczne,

-psychofizyczne. 

Klasyfikacja występujących w procesie pracy 

czynników zagrażających zdrowiu człowieka jest 

podana w normach (np. PN-Z-08052:1980, EN 292).



Zagrożenia dla zdrowia człowieka i związane z nimi 

ryzyko powstają wówczas, gdy człowiek jest 

eksponowany na oddziaływanie czynników 

zagrażających. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia 

człowieka w procesie pracy, należy dążyć do 

eliminowania źródeł ryzyka, a tam gdzie jest to 

niemożliwe, należy je oceniać i ograniczać do poziomu 

akceptowalnego.





Ryzyko zawodowe to możliwość wystąpienia 

niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną 

pracą, powodujących straty, w szczególności 

możliwość wystąpienia u pracownika niekorzystnych 

skutków zagrożeń dla jego zdrowia i bezpieczeństwa 

(w postaci urazów, chorób zawodowych i innych 

chorób związanych z warunkami pracy), z 

uwzględnieniem ich ciężkości.

Ryzyko zawodowe określa prawdopodobieństwo 

wystąpienia niekorzystnych następstw zagrożeń 

związanych z procesem pracy, uwzględniając 

jednocześnie ciężkość tych następstw.



Do wyznaczania poziomu ryzyka można stosować 

różne miary. 

Jedną z nich jest prawdopodobieństwo wystąpienia 

ofiar śmiertelnych lub wypadku o określonych 

następstwach. 

Prawdopodobieństwo ofiar śmiertelnych podaje się 

na ogół przy określaniu ryzyka dla obiektów 

stwarzających duże zagrożenie zarówno dla zdrowia 

pracowników, jak i dla środowiska. Jest ono dobrą

miarą ryzyka wówczas, gdy prawdopodobieństwo 

wystąpienia mniej groźnych następstw zagrożenia 

jest dużo mniejsze niż prawdopodobieństwo ofiar 

śmiertelnych.



Ryzyko można także wyznaczać w kategoriach 

ekonomicznych, szacując koszty możliwych strat. 

Stosowanie takiej miary ryzyka jest jednak w 

przypadku ryzyka zawodowego trudne, gdyż 

wymaga odpowiedzi na pytanie: ile kosztuje ludzkie 

życie, a ile inwalidztwo?

Miara ta jest stosowana niezmiernie rzadko, a ocena 

ryzyka zawodowego w tych kategoriach wzbudza 

zawsze kontrowersje.



Najczęściej  stosowaną miarą ryzyka 

zawodowego są różnego rodzaju wskaźniki  

przedstawione w formie opisowej, liczbowej 

lub literowej, które są odzwierciedleniem

określonych kombinacji 

prawdopodobieństwa wystąpienia i 

ciężkości następstw zagrożenia.



Duże  straty  

małe  

prawdopodobieństwo

Małe  straty 

duże 

prawdopodobieństwo





Na  czym  polega ????



Celem analizy ryzyka jest identyfikacja wszystkich 

występujących w procesie pracy zagrożeń i wyznaczenie 

poziomu związanego z nimi ryzyka. Na tę analizę składają 

się:

opis stanowiska, obiektu lub procesu i ustalenie zakresu          

analizy

identyfikacja zagrożeń

oszacowanie ryzyka (wyznaczenie poziomu ryzyka, 

ewentualnej ciężkości następstw zagrożenia).

Ocena ryzyka polega na porównaniu poziomu ryzyka, 

wyznaczonego w wyniku analizy, z poziomem uznanym za 

akceptowalny. Wyniki oceny ryzyka zawodowego są 

wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji odnośnie 

przyjęcia ryzyka lub konieczności jego redukcji. 
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Opis stanowiska, obiektu lub procesu to pierwszy, wstępny 

etap analizy ryzyka, w którym należy określić jej zakres i 

zebrać wszystkie niezbędne informacje. Źródłem tych 

informacji mogą być:

- dane techniczne o obiekcie lub procesie

- procedury technologiczne i instrukcje obsługi

- obserwacja środowiska pracy

- obserwacja zadań wykonywanych na stanowisku pracy

- obserwacja zadań wykonywanych poza stanowiskiem pracy



- obserwacja przebiegu pracy 

- wywiady z pracownikami

- wyniki pomiarów czynników szkodliwych i 

niebezpiecznych, występujących na stanowisku pracy-

obserwacja czynników zewnętrznych, które mogą

wpłynąć na stanowisko pracy 

- analiza czynników psychologicznych, społecznych i

fizycznych, które mogą wywołać stresy oraz ich

związków z organizacją i środowiskiem pracy

- analiza organizacji działań, których celem jest

zapewnienie właściwych warunków pracy.



Identyfikacja zagrożeń występujących w procesie pracy, 

która stanowi najistotniejszy etap analizy ryzyka 

zawodowego powinna być prowadzona w sposób 

usystematyzowany, umożliwiający wykrycie jak największej 

liczby zagrożeń lub warunków, które mogą prowadzić do ich 

powstania. 

Aby ułatwić takie jej przeprowadzenie, opracowano szereg 

metod, nazywanych metodami analizy ryzyka, które 

określają sposób postępowania podczas dokonywania 

identyfikacji zagrożeń. 

Ostatnim etapem analizy jest oszacowanie ryzyka. Polega 

ono na przypisaniu zagrożeniom określonego poziomu 

ryzyka, zgodnie z przyjętą miarą. 





Metody oceny ryzyka zawodowego:

- zagrożeń i zdolności operacyjnych - HAZOP

- przyczyn i skutków - FMEA i CCA

- co jeśli - WHAT IF

- bezpieczeństwa procesu - PSA

- drzewa błędów - FTA

- drzewa wydarzeń - ETA

- niezawodności ludzi - HRA

- list kontrolnych - CHL



Wynik analizy można przedstawić w postaci 

ilościowej, wyznaczając prawdopodobieństwo 

wystąpienia określonego, niekorzystnego następstwa 

zagrożenia, lub jakościowej, podając ustalony 

wskaźnik ryzyka związanego z zagrożeniem.

Metody analizy ryzyka dzieli się na ilościowe i 

jakościowe w zależności od postaci przedstawienia

wyniku analizy. 

Niektóre z metod, na przykład metoda drzewa 

błędów i drzewa zdarzeń, mogą być w różnych 

zastosowaniach bądź metodami jakościowymi, bądź 

ilościowymi.



Wybierając metodę analizy należy się upewnić, że:

- jest ona odpowiednia dla analizowanego obiektu, 

procesu lub stanowiska i dostępne są informacje 

niezbędne do przeprowadzenia analizy

-można ją przeprowadzić w określonym czasie

- dostępne są odpowiednie zasoby, niezbędne do jej 

przeprowadzenia.



Analiza bezpieczeństwa prac

(Job Safety Analysis)

Jest to metoda często stosowana do analizy zagrożeń 

związanych z realizowanymi zadaniami na stanowiskach 

pracy. 

Przeprowadzając analizę należy określić cele tych 

zadań, a następnie ustalić, jakie czynności wykonuje się 

podczas ich realizacji. 

Przy ustalaniu listy czynności należy uwzględnić 

zarówno te. które są bezpośrednio związane z przebiegiem 

procesu produkcyjnego, jak i czynności przygotowawcze i 

zakończeniowe oraz związane z realizacją zadań

wykonywanych okresowo, takich jak przyjmowanie 

materiałów, czyszczenie, korygowanie możliwych zakłóceń 

procesu produkcyjnego oraz ewentualnie konserwacja i 

najważniejsze naprawy.



Przeprowadzając analizę zagrożeń związanych z wykonywaniem 

poszczególnych czynności należy rozważyć :

-jakiego rodzaju wypadki mogą wystąpić podczas

wykonywania czynności 

-czy podczas wykonywania pracy mogą wystąpić

problemy lub odchylenia od jej normalnego

przebiegu

-czy wykonywanie zadań jest związane z wysiłkiem

fizycznym lub obciążeniem psychicznym

-czy czynności mogą być wykonywane w sposób inny

niż ustalony procedurami

-czy podczas wykonywania czynności pracownik jest

eksponowany na szkodliwe czynniki chemiczne lub

biologiczne



Analiza metodą „co-jeśli„

(What-if Analysis)

Ustalanie przyczyn i warunków powstawania 

zagrożeń metodą „co-jeśli” następuje w wyniku dyskusji 

(burzy mózgów) zespołu, którego członkowie analizują 

obiekt, proces lub stanowisko odpowiadając na pytania, 

rozpoczynające się od słów: „co się zdarzy, jeśli" i w ten 

sposób przewidują możliwe zakłócenia i ich konsekwencje.

Metoda ta daje dobre rezultaty, jeżeli wykonujący 

analizę zespół dobrze zna analizowany obiekt lub proces i 

dysponuje odpowiednim doświadczeniem. Metodę tę 

najlepiej jest stosować w przypadku obiektów lub 

procesów stosunkowo prostych i niezmiennych w czasie.



Metoda wstępnej analizy zagrożeń

Metoda ta umożliwia przede wszystkim

zestawienie tych zagrożeń, które są już znane.

Dodatkowo, w celu wykrycia możliwie dużej liczby

nowych zagrożeń, analizuje się działanie obiektu lub

procesu i jego otoczenie.

Zakres zastosowań tej metody jest bardzo

szeroki. Może być ona wykorzystywana do analizy

ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, a także do

analizy ryzyka we wczesnej fazie projektowania obiektu

lub procesu.



Analiza z zastosowaniem list kontrolnych 

(Checklist Analysis)

Listy kontrolne są zestawami pytań, które dotyczą 

istotnych ze względu na bezpieczeństwo właściwości układu 

,,człowiek-obiekt techniczny-środowisko". 

Mogą być one opracowywane na podstawie 

wymagań obowiązujących przepisów, a równocześnie można 

w nich uwzględniać inne problemy, charakterystyczne dla

analizowanego obiektu lub procesu. Pytania mogą być 

bardziej lub mniej szczegółowe, w zależności od celu i 

zakresu przeprowadzanej analizy.

Metoda ta może być stosowana szczególnie w 

przypadku analizy ryzyka dla prostych obiektów i 

procesów. Jej wynik zależy w dużej mierze od sposobu 

sporządzenia listy kontrolnej.



Metoda HAZOP

(Hazard and Opreability Studies)

Metoda ta jest stosowana do analizy ryzyka w przemyśle 

chemicznym. Polega ona na systematycznej analizie możliwych 

odchyleń od zamierzonego przebiegu procesu. Każde z tych 

odchyleń może być zagrożeniem zarówno dla bezpieczeństwa, jak 

i dla jakości produktu i środowiska.

Rozpatrywany proces dzieli się na elementy, które są 

analizowane oddzielnie. Określa się zamierzony sposób 

funkcjonowania każdego z nich i ustala odpowiadające mu 

parametry. Parametrami tymi mogą być, np. temperatura, 

przepływ, ciśnienie, czas itp. Przy ustalaniu odchyleń od 

zaplanowanego sposobu funkcjonowania wykorzystuje się zestaw 

słów kluczowych , zestawiając je z parametrami:

słowo kluczowe + parametr = odchylenie



Odchyleniem może być każde mające sens logiczny 

połączenie słowa kluczowego z parametrem, np. brak 

przepływu, przepływ za duży, przepływ za mały, 

przepływ zwrotny. Zespół ocenia, które z odchyleń mogą 

zaistnieć w rzeczywistości i dla tych właśnie odchyleń 

ustala się możliwe przyczyny ich powstania.

Metoda HAZOP daje najlepsze rezultaty w przypadku 

analizy instalacji chemicznych, ale może być również 

wykorzystywana do analizy procedur. Nie należy jej 

stosować do analizy zagrożeń związanych z błędami 

człowieka, zagrożeń wynikających z interakcji lub 

kombinacji odchyleń powstających w różnych 

elementach, a także do ustalania złożonych przyczyn 

zagrożeń.



Tablica 24.1-1. Stówa kluczowe w metodzie HAZOP

Słowo 

kluczowe

Znaczenie

BRAK Zamierzona funkcja nie została nawet w części zrealizowana. 

Równocześnie nie jest wykonywana żadna inna funkcja

WIĘCEJ Wzrost ilościowy, np. przepływu lub temperatury

MNIEJ Ilość za rnała

LEPIEJ Wzrost jakości. Zamierzone funkcjonowanie zostało w pełni 

osiągnięte i dodatkowo są wykonywane inne czynności, np. 

przenoszenie dodatkowych materiałów

W CZĘŚCI Pogorszenie jakości. Zamierzone funkcjonowanie zostało 

osiągnięte tylko w części

ODWROTNIE Logiczna odwrotność zamierzonego funkcjonowania, np. 

przeciwny kierunek przepływu

INACZEJ 

NIŻ

Zamierzone funkcjonowanie nie zostało osiągnięte nawet w 

części. Jest ono całkiem inne



Metoda FMEA

(Failure Modes & Effects Analysis)

Wykorzystywana przede wszystkim do analizy ryzyka związanego

z obiektami technicznymi. Może być stosowana na różnych

poziomach szczegółowości, począwszy od pojedynczych elementów,

a skończywszy na całych obiektach. Analizowany obiekt należy

podzielić na elementy lub zespoły i sporządzić jego schemat

blokowy. Każdy z elementów jest analizowany oddzielnie.

Odpowiadając na pytanie: w jaki sposób element może się

uszkodzić? określa się przewidywane rodzaje jego uszkodzeń.

Następnie ustala się, jakie są przyczyny i bezpośrednie oraz

pośrednie skutki tych uszkodzeń, a także związane z nimi ryzyko.

Wykonując analizę metodą FMEA wykrywa się pojedyncze

uszkodzenia poszczególnych elementów. Nie zaleca się stosowania

tej metody do analizy błędów człowieka, wpływów środowiska,

uszkodzeń systemów kombinacji zdarzeń, mogących powodować

zagrożenia.



Metoda drzewa błędów (Fault Tree Analysis)

Stosowana do określania sekwencji lub kombinacji czynników i 

warunków, będących przyczynami zagrożenia. Zagrożenia te mogą 

być wykrywane innymi metodami ( „co-jeśli", FMEA ). Każde z 

takich zagrożeń stanowi w analizie wykonywanej metodą drzewa 

błędów zdarzenie szczytowe, którego przyczyny należy ustalić. 

Czynniki zagrażające są w przypadku tej analizy nazywane 

zdarzeniami podstawowymi lub zdarzeniami.

Drzewo błędów jest graficznym przedstawieniem logicznych 

kombinacji zdarzeń, które mogą prowadzić do wystąpienia 

określonego zdarzenia szczytowego.

Konstrukcję drzewa błędów rozpoczyna się od ustalenia zdarzenia 

szczytowego, które powinno zostać jednoznacznie zdefiniowane. 

Jeżeli do zdarzenia tego może dojść w wyniku kilku różnych, 

niezależnych od siebie zdarzeń, należy je umieścić na niższym 

poziomie drzewa i połączyć ze sobą bramką logiczną OR. 



Oznaczenie

symboliczne

Znaczenie 

symbolu

Wyjaśnienie oznaczenia

ZDARZENIE 

PODSTAWOWE

Zdarzenie, które stanowi źródło zagrożenia i 

inicjuje sekwencje zdarzeń, które mogą 

spowodować zagrożenie

ZDARZENIE NIE 

OPISANE

Zdarzenie, o którym jest niekompletna 

informacja lub którego opis nie jest istotny 

dla analizy drzewa błędów

ZDARZENIE Zdarzenie, będące wynikiem kilku innych 

zdarzeń

BRAMKA AND Zdarzenie na wyjściu bramki ma miejsce 

tylko wówczas, gdy wszystkie zdarzenia 

wejściowe wystąpią równocześnie

BRAMKA OR Zdarzenie na wyjściu bramki ma miejsce 

wówczas, gdy wystąpi którekolwiek ze 

zdarzeń na wejściu

SYMBOL 

PRZENIESIENIA

Reprezentuje zdarzenie, które jest wynikiem 

analizy na niższym poziomie drzewa błędów 

i jest przenoszone na jego wyższy poziom



Jeżeli zdarzenie jest uwarunkowane równoczesnym wystąpieniem 

kilku zdarzeń, należy je połączyć bramką logiczną AND. Na 

powstawanie każdego z tych zdarzeń, wywołujących zdarzenie 

szczytowe mogą mieć wpływ inne, które należy analizować tworząc 

kolejne poziomy drzewa błędów, aż do określenia zdarzeń 

podstawowych, które stanowią źródła zagrożenia. Drzewo błędów 

powinno obejmować wszystkie istotne przyczyny powstawania 

zagrożenia, które dobrze jest określić przed rozpoczęciem jego 

budowy. 

Drzewo błędów stanowi zestawienie możliwych sposobów 

powstania zagrożenia, istniejących zabezpieczeń oraz wskazuje na 

przyczyny, które mogą bezpośrednio prowadzić do powstania 

zagrożenia .

Analiza drzewa błędów dostarcza wyników łatwych do 

interpretacji i pozwala na ustalenie czynników, których 

występowanie ma decydujące znaczenie dla powstania zagrożenia, 

a tym samym ułatwia ich eliminowanie i kontrolę. 





Można ją stosować wówczas, gdy zdarzenia da się przewidzieć,

zależności między nimi są proste (typu i/lub) oraz są one

niezależne, czyli wystąpienie lub brak jednego zdarzenia nie

wpływa na wystąpienie zdarzenia równoległego. Jeżeli informacje

o prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzeń podstawowych są

dostępne, to można wyznaczyć prawdopodobieństwo wystąpienia

zdarzenia szczytowego.

Metoda drzewa błędów jest stosowana przede wszystkim do

analizy ryzyka dla obiektów i procesów stwarzających duże

zagrożenia zarówno dla pracowników, jak i dla środowiska

naturalnego.



Metoda drzewa zdarzeń

Zasady analizy metodą drzewa zdarzeń są podobne jak w analizie 

przeprowadzanej metodą drzewa błędów. Inny jest jednak 

kierunek analizy, rozpoczyna się ona bowiem od ustalenia 

możliwych przyczyn i prowadzi do określenia wynikających z nich 

zagrożeń.

Drzewo zdarzeń jest rysowane poziomo, zdarzenie inicjujące 

umieszcza się z lewej strony, a kolejne zdarzenia sekwencji  na 

prawo od niego. Na rysunku drzewa zdarzeń można wyodrębnić 

dwa obszary:

-obszar nagłówka drzewa zdarzeń

-obszar drzewa zdarzeń.

W nagłówku drzewa zdarzeń przedstawia się opis zdarzenia 

inicjującego i zdarzeń sekwencji, do zapisu sekwencji. 



Każde ze zdarzeń może być określone na różnym poziomie 

szczegółowości i może opisywać funkcje realizowane przez całe 

urządzenia lub ich podzespoły i elementy. Sekwencję możliwych 

zdarzeń, które mogą nastąpić po wystąpieniu zdarzenia 

inicjującego przedstawia drzewo zdarzeń. Działania zakończone 

powodzeniem mogą być przedstawione na wykresie jako odcinek 

poprowadzony w górę, zaś działania kończące się niepowodzeniem 

jako odcinek prowadzony w dół. W ten sposób można przewidywać 

następujące po sobie zdarzenia, określać konsekwencje 

popełnianych błędów oraz sposoby zapobiegania im. 

Metoda drzewa zdarzeń jest szczególnie użyteczna do analizy 

złożonych systemów zabezpieczających i procedur postępowania 

awaryjnego.





Porównanie najczęściej stosowanych metod 

analizy ryzyka

Wybór określonej metody analizy zależy przede 

wszystkim od jej celu oraz od rodzaju analizowanego 

obiektu, procesu lub stanowiska, a także od dostępności 

odpowiednich informacji i kwalifikacji zespołu 

oceniającego. 

Oceniając ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy 

należy dążyć do stosowania metod możliwie prostych, które 

nie wymagają wysokich kwalifikacji zespołu oceniającego i 

umożliwiają wykonanie oceny przez samych pracowników. 

W obszarach, w których zastosowanie tych metod 

nie doprowadzi do wykrycia źródeł występującego ryzyka, 

należy dokonać kolejnych analiz, co może się wiązać z 

koniecznością zastosowania metod bardziej 

sformalizowanych i zatrudnienia odpowiednich ekspertów.



Metoda Krótka 

charakterystyka 

metody

Sposób opisu 

obiektu, procesu 

lub stanowiska

Zakres 

analizy

Orientacyjny czas 

przeprowadzania 

analizy

Analiza 

bezpieczeństwa 

pracy (Job Safety 

Analysis)

Umożliwia identyfikację 

zagrożeń, związanych z 

procedurami pracy

Na podstawie 

zadań 

wykonywanych 

na stanowisku 

pracy

Obiekt 

techniczn 

człowiek

ok. 6 godz. (5- 10 

min na każdą 

analizowaną 

czynność)

HAZOP 

(Hazard and 

Opreability 

Studies)

Umożliwia identyfikację 

odchyleń od zamierzonego 

funkcjonowania, które mogą 

prowadzić do powstania 

zagrożeń

Na podstawie 

właściwości 

fiz. analizow.

elementów

Obiekt 

technicz

1- 14 dni (ok. 15 

min na linie 

łączącą, 2 godz. -

na jednostkę 

główną)
FMEA (Failure 

Modes &

Effects 

Analysis)

Umożliwia identyfikację 

uszkodzeń poszczególnych 

elementów, które mogą 

powodować zagrożenia

Na podstawie 

elementów lub 

modułów 

obiektów 

technicz.

Obiekt 

technicz

1- 14 dni (ok. 30 

min na jeden 

element w 

prostym 

obiekcie)

Metoda 

drzewa 

błędów

Prowadzi do ustalenia przyczyn 

zagrożeń , pokazuje logiczne 

powiązania, prowadzące do 

zagrożenia

Ustala 

zdarzenia, 

prowadzące do 

zdarzenia 

szczytowego

Obiekt 

techniczny

, człowiek

1- 14 dni

Metoda 

drzewa 

zdarzeń

Umożliwia analizę 

alternatywnych skutków 

określonego zdarzenia, 

powodującego powstanie 

zagrożenia

Ciąg zdarzeń, 

prowadzących 

od zdarzenia 

inicjującego 

do zagrożenia

Obiekt 

technicz

ny, 

człowiek

1- 14 dni



Analiza ryzyka dla obiektów stwarzających duże

zagrożenie zarówno dla obsługujących je osób, jak i dla

środowiska powinna być wykonywana ze szczególną

starannością.

Metody proste, typu wstępnej analizy zagrożeń mogą tu

być wykorzystywane na etapie przeglądu ogólnego, który

dostarcza pierwszych informacji o istniejących

zagrożeniach.

Metody bardziej sformalizowane umożliwiają na ogól

pełniejszą identyfikację zagrożeń.

Zawsze należy pamiętać, że bez względu na stosowana

metodę duży wpływ na wynik analizy ryzyka mają

umiejętności i doświadczenie zespołu oceniającego.





Ryzyko związane z występowaniem zagrożenia jest wyznaczane na 

podstawie dwóch elementów:

-prawdopodobieństwa wystąpienia urazu ciała, utraty zdrowia

ciężkości możliwego urazu ciała, pogorszenia stanu zdrowia lub 

innych strat.

Na prawdopodobieństwo wystąpienia urazu ciała lub utraty 

zdrowia mają wpływ następujące czynniki:

-czas, przez jaki człowiek jest narażony na działania czynnika 

szkodliwego lub niebezpiecznego 

- możliwość wystąpienia zagrożenia, związanego z którymkolwiek 

z elementów systemu „człowiek-obiekt techniczny-środowisko"

- ludzkie możliwości uniknięcia lub ograniczenia skutków 

zagrożeń.



Wskaźniki takie ustala się w różny sposób. Zawsze jednak cały 

zakres prawdopodobieństwa wystąpienia strat dzieli się na kilka 

podzakresów, z których każdy należy jednoznacznie opisać. 

Każdemu podzakresowi można przypisać oznaczenia liczbowe lub 

literowe. Podobnie postępuje się w przy określaniu rozmiarów 

strat, których wielkości klasyfikuje się od najcięższych do

najlżejszych. 

Wskaźnik ryzyka jest najczęściej iloczynem oznaczeń liczbowych 

tych podzakresów, zestawieniem odpowiadających im oznaczeń 

literowych lub liczbowych albo po prostu opisem słownym 

odpowiadającym danej kombinacji podzakresów 

prawdopodobieństwa i wielkości strat.

Zgodnie z normą MIL STD 882 wskaźnik ryzyka może mieć 

postać liczbową lub być zestawieniem liczby i litery. 



Przewidywane 

prawdopodobie

ństwo

Ciężkość następstw

1 

katastrofi-

czne

2 

krytyczne

3 

niewielkie

4

pomijalnie 

małe

(A) Zdarza się 

często
1 (1A) 3 (2A) 7 (3A) 13 (4A)

(B) Może 

wystąpić
2 (1B) 5(2B) 9 (3B) 16 (4B)

(C) Zdarza się 

rzadko
4(1C) 6(2C) 11 (3C) 18(4C)

(D) Mało 

prawdopodobne
8 (ID) 10 (2D) 14 (3D) 19 (4D)

(E)

Nieprawdop.
12 (1E) 15 (2E) 17 (3E) 20 (4E)



Przewidywane prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych 

następstw zagrożenia opisuje się następująco:

1. Zdarza  się  często:

-występuje w sposób powtarzalny (l zdarzenie/uszkodzenie na 100 

cykli roboczych)

2. Może wystąpić:

-może się zdarzyć kilka razy w okresie życia/trwałości

(1 zdarzenie/uszkodzenie  na 100 – 10 000 cykli  roboczych)

3 .Zdarza się rzadko:

-może czasami wystąpić (l zdarzenie/uszkodzenie na

10 000 - 100 000 cykli roboczych)



4. Mato prawdopodobne 

-prawdopodobnie się nie zdarzy (l zdarzenie/uszkodzenie na 100 000

- l 000 000 cykli roboczych)

5.  Nieprawdopodobne

- tak mało prawdopodobne, że można przypuszczać, że się nie 

zdarzy (mniej niż l uszkodzenie/zdarzenie na 1 000 000 cykli 

roboczych).

Wskaźniki  poziomu  ryzyka

1.Katastroficzne

-śmierć lub długa niezdolność do pracy, zniszczenie obiektu 

(niezdolność do pracy dłuższa niż 16 tygodni)

2 .Krytyczne

- ciężkie  zranienia lub choroba, duże uszkodzenie obiektu 

(niezdolność do pracy od 2 do 16 tygodni)



3. Niewielkie

- niewielkie zranienia (choroby) albo niewielkie 

uszkodzenie obiektu (niezdolność do pracy od l dnia do 2  tygodni )

4. Pomijalnie małe

- mało znaczące zranienia (choroby) lub uszkodzenia

obiektu (niezdolność do pracy nie przekracza l dnia).



Wskaźnik 

liczbowy
Ciężkość następstw wskaźnik 

liczbowy = 5

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia następstw, wskaźnik 

liczbowy = P

1 Znikome urazy, lekkie szkody Bardzo nieprawdopodobne

2 Lekkie urazy, wymierne szkody Mało prawdopodobne, 

zdarzające się raz na 10 lat

3 Ciężkie urazy, znaczne szkody Prawdopodobne (raz w roku)

4 Pojedyncze wypadki 

śmiertelne, ciężkie szkody

Dość częste (np. raz w 

miesiącu)

5 Zbiorowe wypadki śmiertelne, 

szkody na dużą skalę na terenie 

zakładu

Częste, zdarzające się 

regularnie (np. raz w tygodniu)

6 Zbiorowe wypadki śmiertelne, 

szkody na dużą skalę poza terenem 

zakładu

Duże

Wskaźnik ryzyka R = S x P



Do  następstw  o  małym  stopniu  szkodliwości  zalicza  się  

tutaj:

- niewielkie skaleczenia i oparzenia, zaprószenie oka

-zdenerwowanie, ból głowy, przeziębienie, prowadzące do

chwilowego złego samopoczucia.

Następstwa o średnim stopniu szkodliwości to. na przykład:

- zranienia, oparzenia, wstrząsy, proste złamania

-głuchota, dermatoza, astma, choroba powodująca

niewielkie, ale stałe dolegliwości.

Do następstw o dużym stopniu szkodliwości zalicza się:

- amputacje, zatrucia, wypadki śmiertelne

-choroby nowotworowe lub inne skracające życie choroby

zawodowe, ciężkie choroby powodujące śmierć.





Ciężkość

następstw

Prawdopod.

Następstwa 

o małym 

stopniu 

szkodliwości

Następstwa o 

średnim 

stopniu 

szkodliwości

Następstwa o 

dużym 

stopniu 

szkodliwości

Wysoce 

nieprawdopo-

dobne

Ryzyko 

pomijalnie 

małe

Ryzyko 

tolerowalne

Ryzyko 

umiarkowa-

ne

Nieprawdopodob-

ne

Ryzyko 

tolerowalne

Ryzyko 

umiarkowa-

ne

Ryzyko 

istotne

Prawdopodobne Ryzyko 

umiarkowa-

ne

Ryzyko 

istotne

Ryzyko 

nietolero-

walne





Wynikiem oceny ryzyka zawodowego powinno 

być stwierdzenie:

- czy ryzyko jest odpowiednio kontrolowane i czy można je 

uznać za akceptowalne

-jeżeli nie, to:

• jakie działania należy podjąć w celu jego redukcji

• jakie priorytety należy przyjąć przy redukcji ryzyka

• jakie środki można zastosować w celu poprawy 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.



Wskaźnik 

poziomu ryzyka 

Proponowane kryteria oceny

1A, 1B, 1C, 2A, 

2B, 3A

1D, 2C, 2D

Nieakceptowalne, dalsze działanie 

niedopuszczalne

Niepożądane, dopuszcza się działanie 

tymczasowe lub w ograniczonym zakresie, pod 

warunkiem ścisłej kontroli

3B, 3C Niepożądane, dopuszcza się działanie 

tymczasowe lub w ograniczonym zakresie, 

pod warunkiem ścisłej kontroli

1E,2E,3D,3E, 4A, 

4B

Akceptowalne, konieczna jest okresowa 

kontrola ryzyka

4C, 4D, 4E Akceptowalne bez konieczności dalszej 

kontroli



Poziom ryzyka Niezbędne działania i czas ich 

przeprowadzenia

Ryzyko pomijalnie 

małe

Nie wymaga się prowadzenia żadnych działań

Ryzyko tolerowalne Nie wymaga się żadnych dodatkowych działań. Należy rozważyć 

możliwość wprowadzenia rozwiązań lepszych z punktu widzenia 

ekonomicznego. Wymagana jest stalą kontrola ryzyka

Ryzyko umiarkowane Należy podjąć wysiłki w celu zredukowania ryzyka, z uwzględnieniem kosztów 

jego redukcji. Działania w celu zmniejszenia poziomu ryzyka należy podjąć w 

określonym czasie

Jeżeli umiarkowane ryzyko jest związane z ciężkimi następstwami, może być 

konieczna dalsza ocena, która będzie podstawą wprowadzenia lepszych środków 

ochrony

Ryzyko istotne Pracy planowanej nie można rozpocząć do czasu zredukowania 

ryzyka. W tym celu może być konieczne zapewnienie odpowiednich 

zasobów. Jeżeli ryzyko jest związane z pracą już wykonywaną, 

działania w celu jego zmniejszenia należy podjąć natychmiast

Ryzyko 

nietolerowalne

Praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu 

zredukowania ryzyka. Jeżeli jest to niemożliwe pomimo 

zapewnienia odpowiednich zasobów, praca powinna zostać 

zakazana



W wyniku oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie 

zawsze wyodrębnia się obszary o różnym poziomie ryzyka.  W 

obszarze, w którym ryzyko jest pomijalnie małe i nie 

przewiduje się, aby mogło ono wzrosnąć w przyszłości, ocenę 

można zakończyć nie podejmując żadnych dodatkowych 

działań. 

W obszarze, w którym ryzyko jest kontrolowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami, należy rozważyć 

możliwość zastosowania lepszych środków w celu jego dalszej 

redukcji, uwzględniając równocześnie rachunek ekonomiczny. 



Konieczna jest także kontrola poziomu ryzyka.

Jeżeli ryzyko jest wysokie i nie jest ono zadowalająco 

kontrolowane, należy podjąć działania w celu jego 

natychmiastowej redukcji do poziomu akceptowalnego. 

Czasami może to oznaczać konieczność przerwania prac, 

których wykonywanie jest związane z nieakceptowalnym

ryzykiem.

Obniżenie poziomu ryzyka zawodowego związanego 

z funkcjonowaniem układu „człowiek-obiekt techniczny-

środowisko” w procesie produkcji można osiągnąć przede 

wszystkim przez odpowiednia kontrolę zagrożeń oraz 

zmniejszanie prawdopodobieństwa wystąpienia strat. 







Stworzenie odpowiednich warunków do oceny ryzyka zawodowego w 

przedsiębiorstwie jest zadaniem pracodawcy.

Powinien on:

- zorganizować i koordynować wszystkie działania związane z oceną 

ryzyka zawodowego

- wyznaczyć do wykonywania oceny ryzyka odpowiednie osoby

- uzgodnić skład zespołu oceniającego ryzyko z przedstawicielami 

pracowników

- zapewnić niezbędne informacje, szkolenie i zasoby tym członkom 

zespołu oceniającego, którzy są jego pracownikami

- zapewnić, jeżeli to potrzebne, odpowiednią koordynację działań 

członków zespołu oceniającego

- zapewnić zespołowi oceniającemu poparcie kierownictwa i zachęcać 

pracowników do współpracy z zespołem



- określić, jakie działania należy podjąć w celu sprawdzenia i 

przeglądu wyników oceny ryzyka

- zapewnić, że w wyniku przeprowadzonej oceny zostaną 

wprowadzone odpowiednie środki ochrony

- monitorować stosowane środki ochrony w celu uzyskania 

pewności, że są one skuteczne

- informować pracowników i/iub ich przedstawicieli o wynikach 

oceny i wprowadzonych środkach ochrony.



W skład zespołu dokonującego oceny ryzyka mogą wchodzić: 

pracodawca lub jego przedstawiciel, pracownicy 

przedsiębiorstwa oraz specjaliści zewnętrzni.

Osoby dokonujące oceny ryzyka powinny:

- znać i rozumieć ogólne zasady oceny ryzyka

- umieć zastosować te zasady do ocenianego stanowiska pracy, a 

w szczególności poprawnie określać związane z zagrożeniami 

potencjalne straty, umieć wskazać na konieczność odpowiednich 

działań, związanych z eliminacją lub zmniejszeniem ryzyka oraz 

oszacować skuteczność tych działań.

Jest konieczne, aby osoby dokonujące oceny ryzyka umiały 

ocenić swoje możliwości i kompetencje i w razie potrzeby 

korzystały z pomocy dodatkowych ekspertów



Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie powinna być 

przeprowadzana okresowo, z częstością zależną od rodzaju 

wykonywanych prac i stałości technologii.

Należy ją zawsze wykonywać w następujących sytuacjach:

- na etapie planowania i projektowania inwestycji i przed 

wprowadzeniem zmian, takich jak np. zmiana stosowanych 

materiałów lub narzędzi, albo zmian organizacyjnych

- po wprowadzeniu zmian; bez względu na ocenę ryzyka 

przeprowadzoną przed wprowadzeniem zmiany należy ją 

przeprowadzić ponownie po wprowadzeniu zmiany w celu 

sprawdzenia jej wyników w praktyce

-jeżeli informacje, wykorzystywane podczas oceny ryzyka straciły 

swoją aktualność

- jeżeli zastosowane środki zapobiegawcze i ochronne są 

niewystarczające lub nieodpowiednie, np. ze względu na nowe 

informacje odnoszące się do możliwości zastosowania nowych 

środków.



Ocena ryzyka powinna być udokumentowana. Zapisy powinny 

umożliwiać wykazanie, że opracowano i wprowadzono w życie 

program oceny ryzyka zawodowego i że ten program został 

skutecznie zrealizowany, a także wykazanie, w jaki sposób program 

ten został zrealizowany.

Zapisy należy sporządzać po skonsultowaniu się z pracownikami 

i/lub ich przedstawicielami i przy ich współudziale.

Właściwie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego ułatwia 

pracodawcy i kierownictwu przedsiębiorstwa:

- określenie środków, jakie należy zastosować w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, z uwzględnieniem 

wymagań obowiązujących przepisów

- podejmowanie właściwych decyzji przy doborze wyposażenia 

stanowisk pracy, stosowanych substancji chemicznych, odzieży 

roboczej i organizacji pracy

- sprawdzenie, czy zastosowane środki ochrony są właściwe



- wykazanie - zarówno sobie, jak i kompetentnym władzom, 

pracownikom i ich przedstawicielom - że uwzględniono wszystkie 

zagrożenia związane z  procesem pracy i że podjęto wszystkie 

niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

- sprawdzenie, czy środki ochrony i metody pracy przyjęte w wyniku 

oceny ryzyka zapewniają poprawę stanu bezpieczeństwa.

Informacje otrzymane w wyniku oceny ryzyka są potrzebne na

wszystkich etapach procesu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

pracy: przy planowaniu działań, ustalaniu sposobów ich realizacji,

monitorowaniu, a także przy prowadzeniu auditów i przeglądów.

Ocena ryzyka zawodowego jest więc niezbędnym warunkiem

skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

w przedsiębiorstwie.


