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CZŁOWIEK W OBSZARZE ZARZĄDZANIA  

RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

PRODUKCYJNYM 
 

Streszczenie 

Na materializację ryzyka narażone są wszystkie obszary działalności organizacji. Człowiek sta-
nowi obszar niepewny, który w przedsiębiorstwie produkcyjnym rzutuje na zachowanie ciągłości 
produkcji. W celu minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych, or-
ganizacje powinny efektywnie zarządzać ryzykiem, biorąc pod uwagę zarządzanie kompeten-
cjami pracowniczymi, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, kompetencje, organizacja, ryzyko, zarządzanie. 
 
MAN IN THE AREA OF RISK MANAGEMENT IN A MANUFACTURING  

ENTERPRISE 

 

Abstract 

Risk are exposed to all areas of the organization's activities. Man is an uncertain area, which in 
the production enterprise affects the continuity of production. In order to minimize the likelihood 
of adverse events, organizations should effectively manage risk taking into account the manage-
ment of employee competences, information security and occupational health and safety. 

Key words: safety, competences, organization, risk, management. 
 

 

Wstęp 

Ryzyko występuje we wszystkich płaszczyznach organizacji. Wszelkie działania narażone są 

na materializację przypisanego im ryzyka, szacowanego na różnych poziomach prawdopodo-

bieństwa. W przedsiębiorstwach produkcyjnych ryzyko może zostać zidentyfikowane w obsza-

rze materiału, maszyny, organizacji procesów oraz człowieka. Odpowiednie i efektywne zarzą-

dzanie ryzykiem pozwala na minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożą-
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danych, a tym samym zwiększenia szans sukcesu organizacji. Zarządzanie ryzykiem obejmo-

wać może wszystkie obszary krytyczne, przy wykorzystaniu rozwiązań systemowych, skupia-

jąc się tym samym na podziale obowiązków i odpowiedzialności osób zaangażowanych w pla-

nowanie, projektowanie i realizowanie procesów produkcyjnych, tworzenie procedur postępo-

wania z ryzykiem oraz projektowania działań prewencyjnych. Newralgicznym obszarem 

w przedsiębiorstwach produkcyjnych są pracownicy. Każdy z pozostałych obszarów, w któ-

rych może zostać zmaterializowane ryzyko jest powiązany z zasobami ludzkimi przedsiębior-

stwa. Człowiek jest podstawowym ogniwem sterującym procesami, przy czym czynności przez 

niego wykonywane oraz sposób ich realizacji istotnie wpływają na dalszą realizację produkcji. 

W niniejszym artykule przywołane zostaną akty prawne i normatywne odnoszące się do roz-

wiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w organizacji, przedstawiona zostanie rola człowieka 

w zarządzaniu ryzykiem z uwzględnieniem kształtowania jego kompetencji oraz świadomości.  
 

Akty prawne i normatywne 

Kwestie zarządzania ryzykiem pojawiają się w wielu aktach prawnych i normatywnych. Powo-

łania na kwestie analizy ryzyka i jego oceny znajdują podstawy już w kodeksie pracy, wskazu-

jąc w art. 226, że pracodawca zobowiązany jest oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe 

związane z wykonywaną pracą oraz informować pracowników o zidentyfikowanych zagroże-

niach. Jest to działanie nieodzowne w przypadku zatrudniania pracowników oraz obligatoryjne 

zarówno dla jednostek budżetowych, jak i dla przedsiębiorstw prywatnych. Nie jest natomiast 

narzucona przepisami prawa, konkretna metoda identyfikacji, analizy i oceny ryzyka zawodo-

wego. Niemniej jednak, kwestie oceny ryzyka zawodowego powinny zostać powierzone oso-

bom przygotowanym merytorycznie, zapoznanym z metodologią szacowania ryzyka, przy jed-

noczesnym zastosowaniu efektywnych i unormowanych metod, bogato opisanych w literaturze 

fachowej1.  

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, zarządzanie ryzykiem organizacji 

zostało wpisane w zakres prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej. Kontrola zarząd-

cza zgodnie z art. 69 ustawy o finansach publicznych, sprawowana jest przez ministrów, wój-

tów, burmistrzów, prezydentów miast oraz kierowników jednostek. W art. 68 ustawy wskazano 

jasno, że celem kontroli zarządczej jest między innymi zarządzanie ryzykiem w podległej jed-

nostce2. 

Istota zarządzania ryzykiem podniesiona została również w aktach prawa międzynarodo-

wego. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, powołany do życia w 2001 roku obliguje admi-

nistracje wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej do zarządzania ryzykiem, co ro-

zumiane jest jako „umiejętność państwa członkowskiego lub jego regionów zmniejszenia ry-

 
1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 z późn. zm.). 
2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). 
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zyka, w szczególności jego skutków i prawdopodobieństwa klęski lub katastrofy, zidentyfiko-

wanego w przeprowadzonej przez to państwo lub regiony ocenie ryzyka, do poziomu akcepto-

walnego w tym państwie członkowskim”3. 

Do zarządzania ryzykiem zobligowane zostały jednostki sektora publicznego, natomiast  

w przypadku przedsiębiorców prywatnych, w obszarze organizacji i funkcjonowania, jest to 

kwestia dobrowolna, często powiązana z wdrożeniem systemu zarządzania jakością. Rozwią-

zania w obszarze zarządzania ryzykiem zaprezentowane zostały w aktach normatywnych, od-

nosząc się między innymi do kwestii zarządzania ryzykiem zawodowym przy wdrożeniu sys-

temu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania ryzykiem w systemie bezpie-

czeństwa informacji, czy w kompleksowym zarządzaniu ryzykiem w obszarze całej organiza-

cji.   

Wytyczne do systemowego zarządzania ryzykiem w organizacji zawarte zostały w normie 

PN ISO 31000:2018. Według wspomnianej normy, zalecenia są uniwersalne dla każdego ro-

dzaju organizacji, bez względu na charakter działalności, czy chociażby źródło finansowania. 

Nowe wydanie zastępujące normę ISO 31000:2009, kładzie duży nacisk na iteracyjny charakter 

zarządzania ryzykiem, wskazując, że proces jest powtarzalny, a doświadczenia i pozyskana 

wiedza mogą służyć do wdrożenia działań korygujących i naprawczych. Porzucona została 

więc koncepcja blokowego przedstawiania procesu zarządzania ryzykiem na rzecz pętli, wpły-

wając na szczegółowość i dogłębność analizy4. 

Zagadnienia zarządzania ryzykiem zawarte zostały między innymi w normach odnoszą-

cych się do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemów zarządzania 

bezpieczeństwem informacji. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną 

pracy jest rozwiązaniem regulującym podstawowe kwestie bhp w organizacji, umożliwiając 

analizę procesów, wprowadzenie procedur i rozwiązań przy jednoczesnym dokumentowaniu 

poczynań. Norma OHSAS 18001 została zastąpiona przez ISO 45001. Ten nowy, międzynaro-

dowy standard, w odróżnieniu od poprzedniej wersji stawia na proaktywną poprawę wyników 

w zakresie zapobiegania urazom i chorobom, poprzez dogłębna i powtarzalną analizę ryzyka5.  

Wytyczne do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zostały zawarte 

w normie ISO/IEC 27001, gdzie dokument może zostać wykorzystany przy projektowaniu sys-

temu zarówno dla podmiotów publicznych, jak również dla przedsiębiorstw prywatnych. 

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o Polską Normę PN-

ISO/IEC 27001:2017-06, zgodnie z §20 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwiet-

nia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla reje-

strów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

 
3 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/ EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego 

Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz. Urz. UE L 347/924 z 20.12.2013 r.) 
4 Norma PN ISO 31000:2018-08. Zarządzanie ryzykiem – Wytyczne. 
5 Norma PN ISO 45001:2018-06. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania  

i wytyczne stosowania. 
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dla systemów teleinformatycznych, spełnia wymagania stawiane podmiotom publicznym w za-

kresie bezpieczeństwa informacji6. ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma standaryzująca 

systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, która w Polsce została opublikowana jako 

PN-ISO/IEC 27001:2017-06. Norma obejmuje wymagania dotyczące szacowania i postępowa-

nia z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, dostosowane do potrzeb organizacji7. 
 

Rola człowieka w zarządzaniu ryzykiem 

W przypadku firm produkcyjnych, ryzyko może zostać zidentyfikowane i zmaterializowane  

w obszarze maszyn, organizacji procesów, materiałów oraz człowieka. Dynamicznym  

i najbardziej nieprzewidywalnym obszarem jest człowiek. Każdy inny obszar może zostać teo-

retycznie zaplanowany i zaprojektowany, gdzie do odpowiedniego gospodarowania zasobami 

użyte zostaną dobrze znane narzędzia projektowe, konstrukcyjne, logistyczne, czy chociażby 

związane z gospodarką magazynową i zapasami. W przypadku zarządzania zasobami ludzkimi 

istnieje obszar niepewności związany z różnego rodzaju zdarzeniami losowymi i uwarunkowa-

niami, bardzo często niezależnymi od organizacji. Wśród nich należy wyszczególnić:  

– absencje pracownicze,  

– wypadki przy pracy,  

– konieczność delegowania pracowników,  

– brak odpowiednich kandydatów do pracy,  

– nagła konieczność rekrutacji i powiększenia zasobów ludzkich, związana ze wzrostem zapo-

trzebowania produkcyjnego, 

– dostępność i liczebność zasobów ludzkich, 

– przesunięcia stanowiskowe, 

– zastępstwa, 

– świadomość pracowników w zakresie kultury organizacyjnej zakładu pracy, 

– poziom motywacji, 

– poziom kompetencji i kwalifikacje zawodowe pracowników,  

– indywidualne uwarunkowania psychofizyczne itp.8  

Obszar człowieka jest ściśle skorelowany z obszarem organizacji procesów, ponieważ zawiera 

kwestie odnoszące się do zarządzania zasobami ludzkimi oraz oddziaływaniem pracownika po-

przez nadzór lub uczestnictwo w procesach produkcyjnych.  

 Akty normatywne ISO odnoszące się do systemowego zarządzania różnymi kwestiami, 

wskazują na istotność zaangażowania najwyższego kierownictwa w procesie wdrożenia sys-

temu. Jest to niezwykle ważne, biorąc pod uwagę specyfikę organizacji, liczebność personelu 

 
6 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimal-
nych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 poz. 2247 z późn. zm.). 

7 Norma PN ISO/IEC 27001:2017-06. Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania. 

8 J. Bizon-Górecka, Praca kierownicza w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo, [w:] Problemy pracy  

kierowniczej  we  współczesnym  przedsiębiorstwie, Wyd. TNOiK Oddział Poznań, Poznań 2008. 
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i zaangażowanie zarządu w kulturę organizacyjną. Bez odpowiedniego przykładu, wykreowa-

nego przez osoby zarządzające i podkreślania, jak bardzo istotnym jest wprowadzenie systemu 

zarządzania, działania wdrażające mogą okazać się nieskuteczne i pomijane przez pracowni-

ków. Najwyższe kierownictwo odpowiedzialne jest za zaangażowanie i akcentowanie cech 

przywódczych, budując tym samym obraz ważności i istotności podejmowanych działań, opra-

cowanie polityki postępowania oraz celów ogólnych i szczegółowych, wyznaczając przy tym 

kierunki działań, przyporządkowanie uprawnień i podział odpowiedzialności pomiędzy człon-

ków organizacji oraz koordynowanie okresowych przeglądów zarządzania i wprowadzenia 

działań naprawczych9. Skrupulatnie i właściwie przygotowana polityka odnosząca się do wizji 

i strategii organizacji, stanowi jej motor i siłę napędzającą do działania. Ustanowienie polityki 

pozwala na integrację i realne odczuwanie współuczestnictwa pracowników w całym procesie 

zarządzania, budując tym samym więź pracownika z organizacją10. Istotnymi elementami po-

twierdzającymi zaangażowanie najwyższego kierownictwa jest podział obowiązków i odpo-

wiedzialności wśród członków organizacji. Oprócz kwestii delegacji zadań i przydziału obo-

wiązków jest to swego rodzaju nobilitacja, wskazująca, że konkretne zadanie może zostać wy-

konane przez wybranego pracownika lub zespół pracowniczy. W ten sposób najwyższe kie-

rownictwo wskazuje, że dokonało analizy kompetencji podmiotu i doceniło jego dotychcza-

sowe osiągnięcia, tym samym przydziela jemu konkretne zadanie oczekując zadowalających 

rezultatów11. Proponowana rola najwyższego kierownictwa ma za zadanie wpłynąć na moty-

wację pracowników do działania oraz budować poczucie odpowiedzialności, jak również 

umocnić więź pomiędzy pracownikiem a organizacją.  

 W normie PN ISO 31000:2018-08. Zarządzanie ryzykiem – wytyczne, pojawia się termin 

interesariusza, inaczej zwanego stroną zainteresowaną. Interesariuszami w organizacji są 

klienci, interesanci, dostawcy, kontrahenci, zleceniobiorcy i inni uczestnicy pośredni, współ-

pracujący z przedsiębiorstwem lub korzystający z jego produktów i usług.  Strona zaintereso-

wana w procesie zarządzania ryzykiem odgrywa ważną rolę, obok bezpośrednich członków 

organizacji, czyli pracowników. Dokument wskazuje na ich kluczowe znaczenie w procesie 

zarządzania ryzykiem, podkreślając konieczność informowania stron, konsultacji oraz wy-

miany poglądów. Wymiana informacji, komunikacja i konsultacja ze stronami zewnętrznymi 

jest celowa i pozwala na zrozumienie ryzyka poprzez pozyskiwanie danych ułatwiających po-

dejmowanie decyzji. Tym samym podniesiono ważność roli klienta, wskazując że jest on nie-

docenionym źródłem wiedzy o ryzyku. Pozyskiwanie informacji od stron zainteresowanych 

pozwala na odpowiednie planowanie działań, naprawę i modyfikacje już istniejących i dopaso-

wanie procesów, produktów i usług do potrzeb interesariuszy12.  

 
9 A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
10 J. Baruk, Znaczenie oporu personelu jako bariery w działalności innowacyjnej – opinie menadżerów, 

„Problemy Jakości” 2013, nr  4. 
11 D. Szymańska, M. Szymański, Przekonaj pracowników do dbania o jakość, Wydawnictwo Difin, War-

szawa 2010. 
12 Ibidem, s. 3. 
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 Pracownicy jako jeden z podstawowych zasobów przedsiębiorstw produkcyjnych, stano-

wią newralgiczny i stosunkowo niepewny obszar zarządzania ryzykiem. Zasoby ludzkie nace-

chowane są pewnym stopniem niepewności związanym ze zdarzeniami losowymi. Nieprzewi-

dywalność absencji, konieczne w tym przypadku zastępstwa i przesunięcia stanowiskowe lub 

nagłe zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników, mogą stwarzać realne problemy w za-

chowaniu ciągłości produkcji. Tym samym należy pamiętać, że pracownicy jako inteligentni 

członkowie organizacji, już przez samo uczestnictwo w procesach produkcyjnych stają się 

współwłaścicielami wiedzy, know-how przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach, ze 

względu na konkurencyjny rynek i ochronę informacji, może to być zagrożeniem dla organiza-

cji. W normie PN ISO/IEC 27001:2017-06. Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania, wskazano główne założenia, 

które odnoszą się do bezpieczeństwa systemów informatycznych, ale również bezpieczeństwa 

informacji w obszarze wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. Obecnie w Polsce prowadzone 

są prace nad wdrożeniem systemu bezpieczeństwa informacji w podmiotach publicznych, co 

jest związane z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w spra-

wie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów tele-

informatycznych13. Norma wskazuje, że jednym z obszarów, w których należy dopatrywać się 

prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych, czyli materializacji ryzyka są pra-

cownicy, którzy poprzez wykonywanie swoich obowiązków stają się aktywami wspierającymi 

w organizacji. Aktywami podstawowymi są procesy i informacje, natomiast wśród aktywów 

wspierających wskazać należy personel, oprogramowanie, maszyny, urządzenia, nośniki i sieci 

teleinformatyczne oraz organizację. To właśnie w obszarze zasobów ludzkich, z ich inicjatywy 

lub zaniedbania może dojść do zdarzeń losowych i zamierzonych, takich jak: 

– utrata informacji, 

– kradzież danych, 

– włamanie do obiektu, 

– świadome zniszczenie danych, materiału, 

– pomyłki pracowników, 

– zagubienie lub wyrzucenie danych, 

– absencje pracownicze,  

– wypadki przy pracy,  

– konflikty pracownicze, 

– bunt wśród pracowników, 

– strajki i protesty itd. 
 

Kształtowanie kompetencji i świadomości pracowników  

Proces kształtowania kompetencji i świadomości pracowników jest ściśle związany z zarządza-

niem zasobami ludzkimi. W swoim zakresie proces zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje 
 

13 Ibidem, s. 4 
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problemy organizacji związane ze strukturą i kulturą organizacyjną, zarządzaniem zmianami, 

efektywnością organizacji, skutecznością działania, kompetencjami, doborem zasobów pod ką-

tem przyszłych wymagań przedsiębiorstwa i rynku pracy oraz ogólnym rozwojem zawodowym 

pracowników14. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest działaniem istotnym i strategicznym pod 

względem realizacji zadań przydzielonych poszczególnym komórkom organizacyjnym, ale 

również pod względem identyfikacji, analizy i planu postępowania z ryzykiem, szeroko wystę-

pującym w obszarze personelu. Wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem powinno opierać się 

na podziale obowiązków pomiędzy pracowników merytorycznie przygotowanych do ich reali-

zacji, ale również na budowaniu świadomości wśród wszystkich członków organizacji. W tym 

celu istotnym jest dokonanie analizy możliwości wykorzystania kompetencji pracowników, ich 

rzetelna ocena oraz zaplanowanie ewentualnych działań mających na celu zwiększenie ich po-

ziomu. Kompetencje pracownicze rozumiane są jako uprawnienia do podejmowanie decyzji 

w konkretnych, specyficznych sprawach, przydzielone poszczególnym stanowiskom. Inaczej 

można zdefiniować kompetencje jako wiedzę, umiejętności i doświadczenia charakteryzujące 

przedsiębiorstwo, stając się elementem kluczowym wyróżniającym na tle konkurencji oraz 

przyczyniającym się do sukcesu organizacji. Kompetencje pracownicze są elementem niezbęd-

nym do prawidłowego funkcjonowania organizacji, realizacji zadań zleconych oraz efektyw-

nego wykonywania pracy na stanowisku15. 

  Przy wdrożeniu systemu zarządzania ryzykiem oprócz podjęcia działań operacyjnych zwią-

zanych ze zrozumieniem kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji, planowania 

i projektowania systemu, wdrożenia procedur, analizy ryzyka i planu postępowania z ryzykiem, 

powinno brać się pod uwagę kompetencje pracownicze niezbędne do realizacji tych zadań oraz 

uświadomienie istotności procesów wdrażających pośród wszystkich pracowników. Po zade-

klarowaniu polityki postępowania oraz ustaleniu celów ogólnych i szczegółowych w zakresie 

wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem może zostać przeprowadzony przegląd wstępny, po-

legający na rozeznaniu jakie kompetencje posiadają pracownicy, ocenie czy posiadane kompe-

tencje są wystarczające do realizacji zadań wdrażających oraz czy istnieje konieczność organi-

zacji dodatkowych szkoleń. Raport z rozeznania może stanowić podstawę do dalszego działa-

nia, a mianowicie organizacji szkoleń, podziału zadań, obowiązków i odpowiedzialności w za-

kresie wdrożenia i funkcjonowania systemu16.  

 Niezwykle istotnym w całym procesie jest budowanie świadomości wśród pracowników. 

Jest to realizowane pośrednio przez akcentowanie roli i zaangażowania najwyższego kierow-

nictwa. Świadectwo zarządu firmy oraz ciągłe podkreślanie istotności i ważności systemu za-

rządzania ryzykiem wpływa na motywację i poczucie odpowiedzialności pracowników. Świa-

domość pracowników budowana jest na wielu płaszczyznach, między innymi poprzez szkole-

nia mające na celu przekazanie wiedzy na temat systemu zarządzania ryzykiem oraz kształto-

waniu umiejętności w zakresie wdrożenia i funkcjonowania. Zalecenia normy odnoszą się do 
 

14 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001. 
15 J. Dudzińska-Głaz, Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego za-

rządzania zasobami ludzkimi, [w:] W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteli-

gentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012. 
16 Ibidem, s. 3. 
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ogólnej integracji systemów, a co za tym idzie, wymuszają współpracę pomiędzy komórkami 

organizacyjnymi. To właśnie od kompetencji pracowników, jak również od ich postaw i podej-

ścia zależy, czy współpraca będzie owocna i efektywna. W zakresie zarządzania zasobami ludz-

kimi w systemie zarządzania ryzykiem należy uwzględnić odpowiednio zaprojektowane sys-

temy motywacyjne, które w realnym stopniu zwiększa zaangażowanie członków organizacji 

w procesie wdrożenia.   
 

Podsumowanie  

Zmieniający się rynek, wzrost konkurencyjności oraz zmiany wewnętrzne w organizacji wy-

muszają wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie zarządzania kompetencjami pra-

cowniczymi i ryzykiem w organizacji. Pracownicy stanowią jeden z podstawowych zasobów 

firm produkcyjnych, uczestnicząc i nadzorując procesy produkcyjne. Bez pracowników wyko-

nanie niektórych czynności operacyjnych byłoby niemożliwe. Tym samym personel jest obsza-

rem stosunkowo niepewnym i narażonym na materializację ryzyka. Sytuacje niezamierzone 

oraz zaplanowane, takie jak absencje, wypadki przy pracy, wzrost zapotrzebowania na pracow-

ników, brak kompetentnych kandydatów do pracy, zastępstwa i przesunięcia stanowiskowe, 

mogą w znacznym stopniu wpływać na zapewnienie ciągłości ruchu maszyn. Brak odpowied-

nich rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem i szybkiego reagowania mogą stać się prze-

szkodą w realizacji produkcji.  Tym samym zaleca się wdrożenie systemu zarządzania ryzy-

kiem oraz opracowanie procedur postepowania w sytuacjach krytycznych. Niezwykle ważnym 

w procesie projektowania i wdrażania systemów zarządzania jest budowanie świadomości 

i wykorzystywanie kompetencji pracowniczych. Ważnym jest ciągłe doskonalenie systemu 

oraz podkreślanie jego istotności, jak również akcentowanie zaangażowania najwyższego kie-

rownictwa w procesy wdrożeniowe i funkcjonowanie systemu. Ryzyko występuje na każdej 

płaszczyźnie organizacji i powinno być rozpatrywane kompleksowo i wielokryterialnie. 

Ogólne podejście do zarządzania ryzykiem może integrować w sobie systemy zarządzania bez-

pieczeństwem informacji, systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również 

systemy zarządzania jakością.     
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