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Cel

Celem artykułu jest 

wskazanie najważniejszych obszarów występowania 
źródeł ryzyka  dla działalności przemysłowej.



Dlaczego działalność przemysłowa 
wiąże się z ryzykiem?

1. Obserwuje się wzrost ilości zagrożeń dla działalności 
przemysłowej w wyniku np.:
– pojawiania się nowych technologii, często całkowicie nierozpoznanych,
– powszechnej mechanizacji i automatyzacji procesów,
– powszechnego stosowania rozwiązań informatycznych. 

2. Procesy, technologie, systemy informatyczne zarządzane i 
sterowane są przez człowieka, który popełnia błędy.



3. Skutki zagrożeń przemysłowych dotykają nie tylko samo 
przedsiębiorstwo, lecz mogą także:
 jego partnerów handlowych w wyniku powstawania zależności 

pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
 pracowników i podmioty, które znajdują się w sąsiedztwie zakładu.

4. Przemysł angażuje elementy, których funkcjonowanie 
łączy się często z wysokim ryzykiem np. wieloetapowe 
procesy produkcyjne, wymagające  ekstremalnych 
warunków temperatury (T), ciśnienia (p). 

Dlaczego działalność przemysłowa 
wiąże się z ryzykiem?



Dlaczego działalność przemysłowa 
wiąże się z ryzykiem?

5. Przemysł obarczony jest dużą odpowiedzialnością. 

6. Przemysł związany jest z zagrożeniami będącymi źródłem 
ryzyka indywidualnego, zawodowego, ryzyka utraty mienia 
i strat ekonomicznych i ryzyka środowiskowego.



Relacja: poziom działania a rodzaj 
ryzyka w przedsiębiorstwie 

przemysłowym.
Poziom działania 
przedsiębiorstwa

Rodzaj ryzyka i jego skutek

Strategiczny 
– związany z celami 
długofalowymi i strategią 
przedsiębiorstwa

ryzyko spekulatywne (zysk lub 
strata), na które 
przedsiębiorstwo celowo się 
decyduje, aby osiągnąć korzyści 
np. poprzez produkcję danego 
wyrobu

Operacyjny 
– związany z codziennym 
funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa

ryzyko czyste (strata lub jej 
brak), którego źródłem są 
zagrożenia niezależne od woli 
człowieka (losowość np. pożar, 
awarie) i spekulatywne (człowiek 
decyduje się na nie dobrowolnie)

Źródło – opracowanie własne



Jakie są podstawowe źródła 
ryzyka, czyli zagrożenia, dla 
działalności przemysłowej?

1.Zagrożenia związane z produkcją

- z. technologiczne np. niewłaściwa, nierozpoznana 
technologia, awarie,

- z. organizacyjne np. niewłaściwe zharmonizowanie procesu 
produkcji,

-z. zarządzania np. niepewność dostaw, wąska grupa 
dostawców lub odbiorców.

2. Zagrożenia związane z handlem np. zagrożenia 
transportu, transakcji handlowej.

3. Zagrożenia związane z finansami np. zmiany cen, liczba 
źródeł finansowania.



Zarządzanie ryzykiem jako proces

Zarządzanie ryzykiem rozpatrywane jest jako zespół 
etapów. Etapy te to: 

• Identyfikacja miejsca i obszarów występowania 
zagrożeń.

• Identyfikacja skutków zagrożeń.
• Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia skutków tych 

zagrożeń.
• Ocena poziomu ryzyka.
5.  Sterowanie ryzykiem.
6.  Kontrola i monitoring ryzyka.



Identyfikacji zagrożeń – mapa 
procesów

 
• Mapa zidentyfikowanych procesów/etapów procesu, może 

służyć do wskazania konkretnych miejsc występowania 
potencjalnych zagrożeń i obserwacji ich wpływu na całość 
systemu. 

• Do mapowania ryzyka niezbędna jest informacja (wiedza, 
doświadczenie, wywiady).

• Przedsiębiorstwa, które wdrożyły systemy zarządzania 
(jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem), identyfikują 
wszystkie działania jako procesy powiązane ze sobą w 
całość.



Identyfikacja zagrożeń –zasada 
5M+E

Zasada 5E+M warunkuje prawidłowy przebieg procesu. 
Nawiązuje ona do sześciu elementów, które mogą być 
źródłem zakłóceń dla procesu, czyli źródłem ryzyka – 
zagrożeniem:

Człowiek MAN 
Maszyny MACHINES
Materiał MATERIALS
Metody METHODS
Zarządzanie MANAGEMENT 
Środowisko ENVIRONMENT

Dla każdego procesu należy zanalizować wszystkie sześć 
elementów.



Metodyka ALARP (As Low As is 
Reasonably Pracitcable)

Przyjmuje, iż istnieją trzy obszary zakresu ryzyka:
• obszar ryzyka akceptowalnego, czyli nieznaczącego, 

zbliżonego do ryzyka dnia codziennego,
• obszar ryzyka niedopuszczalnego, kiedy np. instalacja 

nie może być dopuszczona do ruchu, 
• obszar ryzyka tolerowanego, jeśli to ryzyko ALARP, a 

więc:
– oszacowane z odpowiednią dokładnością
– w trakcie minimalizowania ryzyka, doszło do sytuacji, w której 

istnieje duża dysproporcja pomiędzy zyskami ze zmniejszania 
ryzyka w stosunku do kosztów zmniejszania 

– ryzyko szacowane jest odpowiednio często.



Trzy podstawowe metody 
ograniczania ryzyka.

Istnieją trzy metody aktywnego ograniczania ryzyka:

3. Redukcja ryzyka 

– ukierunkowana na: zmniejszenie prawdopodobieństwa 
wystąpienia szkody (P) i zmniejszenie wysokości szkody (S,)

– polega na działaniach  zabezpieczających i ochronnych,
– jest to forma jak najbardziej korzystna, gdyż ma na celu 

działania zapobiegające wystąpieniu strat,
– stosowana zwłaszcza wtedy, gdy poziom ryzyka został 

określony jako niedopuszczalny.



Przykłady redukcji ryzyka

• Gdy źródłem zagrożenia jest człowiek: bezwzględne 
przestrzeganie przepisów BHP.

• Gdy źródłem zagrożenia jest maszyna: stosowanie norm, 
najnowszych technologii (BAT).

• Gdy źródłem zagrożenia jest materiał: kontrola jakości 
materiałów stosowanych do produkcji, transport i przechowywanie 
tych materiałów w odpowiednich warunkach (np. temperatura).



Przykłady redukcji ryzyka

• Gdy źródłem zagrożenia jest zarządzanie:  ustalenie 
poziomów zapasów bezpieczeństwa, wdrożenie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN - N 
18001/OHSAS, zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 
27001, wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania 
BS25999.

• Gdy źródłem zagrożenia jest środowisko:
– pracy - stosowanie ochrony np. środki ochrony osobistej 
– naturalne - stosowanie środków ochronnych np. dla 

wyładowań atmosferycznych – instalacja odgromowa



Trzy podstawowe metody 
ograniczania ryzyka.

2.  Retencja ryzyka
 

– polega głównie na utrzymywaniu pewnych rezerw 
finansowych, które w razie nagłej sytuacji będą mogły pokryć 
szkody wywołane pojawieniem się zagrożenia,

– łączy się z zamrożeniem środków płynnych, a także z 
niepewnością, nie wiadomo do końca jak wysokie powinny być 
rezerwy,

– stosowana gdy poziom ryzyka został określony jako 
tolerowany.



Trzy podstawowe metody 
ograniczania ryzyka.

3. Transfer ryzyka
 

– jest przeniesieniem bezpośrednich skutków wystąpienia szkody 
lub jej konsekwencji finansowych na inny podmiot, 
wykorzystując np. ubezpieczenia gospodarcze, zabezpieczenia 
w umowach,

– stosowany gdy istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się 
szkód o charakterze losowym, których źródłem są zagrożenia 
niezależne od woli człowieka.



Wnioski

• Istnieje konieczność wzrostu świadomości wśród 
prowadzących działalności przemysłowe, wśród ich 
pracowników i partnerów gospodarczych co do :

– istnienia ryzyka 
– konieczności opanowania tego ryzyka

• Źródła ryzyka powinny być rozpoznane na każdym 
poziomie zarządzania, odpowiednio uwzględnione, opisane i 
kontrolowane.

• Należy w pierwszej kolejności podjąć działania 
minimalizujące prawdopodobieństwo wystąpienia, a także 
wielkość skutków zagrożeń.

• Bezpieczeństwo procesów zachodzących w 
przedsiębiorstwie podczas jej codziennego funkcjonowania 
zapewnia osiągnięcie zysku długofalowego



Wnioski

• Pomimo, że działania ochronne i zabezpieczające zasoby 
przedsiębiorstwa wiążą się często z wysokimi kosztami, 
koszty te są często niewątpliwie mniejsze niż koszty, jakie 
trzeba byłby pokryć w przypadku wystąpienia nagłego 
zagrożenia, ze skutkiem śmierć pracownika czy zniszczenie 
parku technologicznego albo całego obiektu produkcyjnego.

• Każde przedsiębiorstwo przemysłowe jest 
przedsiębiorstwem o pewnej kulturze bezpieczeństwa, 
kultura ta powinna być jak najwyższa, gwarantować 
bezpieczeństwo nie tylko celów strategicznych 
przedsiębiorstwa (a więc nie tylko być nastawiona na zysk), 
ale przede wszystkim gwarantować bezpieczeństwo 
pracowników i społeczeństwa podczas prowadzania 
procesów operacyjnych.



Dziękuję za uwagę 


