
Pracownik inżynieryjno-techniczny  
- zagrożenia na stanowisku pracy – 

Charakterystyka stanowiska 

Pracownik zatrudniony na stanowisku inżynieryjno-technicznym sprawuje nadzór nad 
utrzymaniem sprawności technicznej maszyn, urządzeń, instalacji. Planuje, organizuje, 
koordynuje i nadzoruje przeglądy techniczne, remonty. Uczestniczy w montażu i rozruchu 
nowych maszyn, urządzeń, instalacji. Do głównych zadań zawodowych pracownika na 
stanowisku inżynieryjno-technicznym należy: 

 bieżące monitorowanie pracy i stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych  
w procesach produkcyjnych, 

 rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów technicznych, w tym analiza przyczyn 
awarii i podejmowane środków zapobiegawczych, 

 planowanie konserwacji, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń, 
 organizowanie i nadzorowanie pracy brygad utrzymania ruchu, 
 współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie serwisu parku maszynowego oraz 

nadzorowanie wykonywanych przez nie prac, 
 współpraca z dostawcami w czasie uruchamiania i odbioru maszyn, urządzeń, 

instalacji,  
 inicjowanie usprawnień procesu produkcji, w tym udział w realizacji projektów 

inwestycyjnych i modernizacyjnych, 
 zakupu niezbędnych części zamiennych, 
 zarządzanie dokumentacją techniczną maszyn, urządzeń oraz instalacji. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwsze szkolenie okresowe dla 
pracowników inżynieryjno-technicznych należy wykonać w okresie do 12 miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenia okresowe dla tej grupy 
pracowników wykonuje się nie rzadziej niż co 5 lat. 



Pracownicy zatrudniani na stanowiskach inżynieryjno-technicznych narażeni są zarówno na 
czynniki fizyczne środowiska pracy jak: hałas, zapylenie, upadek z wysokości, potknięcie, 
poślizgniecie czy kontakt z ostrymi, szorstkimi, gorącymi powierzchniami  oraz na zagrożenia 
związane z obciążeniem psychicznym, a także psychospołecznym. Do grup tych zagrożeń 
możemy zaliczyć:  
1. ZAGROŻENIA MECHANICZNE  
Wszelkie oddziaływania na człowieka czynników fizycznych, które mogą być przyczyną 
urazów. (np. poruszające się urządzenia; ostre, wystające elementy; opadające przedmioty 
np. obluzowane części maszyn, narzędzia czy odłamki). 
Sposoby ochrony:  
Zapobieganie kontaktom pracownika z czynnikami potencjalnie niebezpiecznymi, 
diagnozowanie ewentualnych niesprawności maszyn, utrzymywanie wszystkich podzespołów 
we właściwym stanie technicznym. Pomocne jest także stosowanie osłon i urządzeń 
ochronnych, w tym środków ochrony indywidualnej, takich jak np.: specjalistyczne obuwie, 
rękawice, kombinezony, ubrania ze ściągaczami czy z zapinanymi rękawami i nogawkami 
ograniczającymi możliwość pochwycenia materiału przez maszynę. 

 
2. ZAGROŻENIA ELEKTRYCZNE 
Wynikające z powszechnego stosowania urządzeń zasilanych energią elektryczną, która 
pośrednio może być powodem porażeń układu nerwowego, oparzeń, uszkodzeń wzroku i 
ciała (np. kontakt z przewodami zasilającymi, kotłami grzewczymi, silnikami czy urządzeniami 
do przetwarzania, przesyłania i rozdzielania energii). 
Sposoby ochrony:  
Właściwa organizacja pracy (przestrzeganie reguł BHP, wymagania kwalifikacyjne wobec 
pracowników); popularyzacja zasad bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej; 
wykorzystywanie środków ochrony bezpośredniej, takich jak: odzież, rękawice i obuwie 
elektroizolacyjne; stosowanie obudów, osłon i zagrodzeń w miejscach potencjalnie 
niebezpiecznych uniemożliwiających pracownikom kontakt z obszarem zagrożenia.  

 



3. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM, PROMIENIOWANIEM I POLAMI 
ELEKTROMAGNETYCZNYMI 

Narażenie w miejscu pracy na częsty kontakt z światłem ultrafioletowym  
i podczerwonym, wykonywanie obowiązków służbowych na nieodpowiednio oświetlonym 
stanowisku. Ich skutki zależą bezpośrednio od ilości pochłoniętego promieniowania a także 
od czasu i ekspozycji na nie. 
Sposoby ochrony:  
Odpowiednie oświetlenie miejsca wykonywania obowiązków służbowych; ograniczenie 
wpływu szkodliwego promieniowania już na etapie projektowania stanowisk pracy; 
automatyzacja produkcji; szkolenia; odpowiednia organizacja i procedury wewnętrzne; 
systematyczna kontrola zagrożenia promieniowaniem a także właściwe stosowanie środków 
ochrony zbiorowej i indywidualnej, takich jak np.: odzież chroniąca przed oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych, zawierająca w swoim składzie materiał pochłaniający szkodliwe 
promieniowanie. 
4. ZAGROŻENIA TERMICZNE 
Związane z wytwarzaniem mikroklimatu w miejscu pracy, wynikające z deficytu ciepła bądź 
jego nadmiernego nagromadzenia. W celu utrzymania stałej temperatury ciała musi być 
zachowana równowaga związana z produkcją i utratą ciepła z organizmu. Idealnym dla 
pracownika jest poczucie tzw. komfortu cieplnego, czyli stanu kiedy nie odczuwa on ani 
nadmiernego chłodu, ani gorąca. 
Sposoby ochrony:  
Sposoby ochrony: zapewnienie komfortu cieplnego pracownika dzięki optymalizacji 
środowiska termicznego pracy; odpowiedni dobór odzieży roboczej, wyprodukowanej z 
oddychających materiałów, sprawdzających się zarówno latem i zimą, podczas deszczu i 
wilgoci, ale także słonecznej pogody. 
5. ZAGROŻENIA PYŁOWE 
Związane z występowaniem pyłów (np. organicznych, przemysłowych, górniczych)  
w miejscu pracy. Głównymi źródłami ich emisji są procesy technologiczne. W zależności od 
ich rodzaju emitowane pyły mają różne właściwości. Najbardziej szkodliwe to te powstałe w 
procesie ostrzenia, polerowania i szlifowania. Pyły mogą powodować wiele chorób, w tym 
alergie, pylicę płuc i nowotwory. 
Sposoby ochrony:  
Profilaktyka medyczna; systematyczna ocena stężenia pyłów w miejscu pracy w celu oceny 
ryzyka zawodowego. Do najczęściej stosowanych środków ochrony przed zapyleniem należą 
systemy wentylacji, a także właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej. 

 



6. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z HAŁASEM 
Wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki 
oddziałujące na narząd słuchu. Wyróżnia się hałas uciążliwy – niewywołujący trwałych 
skutków oraz hałas szkodliwy przyczyniający się lub zwiększający prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia. Hałas jest jednym z najpowszechniej występujących zagrożeń w miejscu pracy. 
Wpływa na zdolność koncentracji, tym samym utrudniając wykonywanie prac koncepcyjnych 
czy wymagających skupienia i precyzji. Może wpływać na organizm człowieka zarówno 
bezpośrednio – np. na narząd słuchu (w wyniku czego może prowadzić do jego utraty jak i 
pośrednio – wywołując takie choroby jak np. nadciśnienie, nerwica czy choroba wrzodowa. 
Sposoby ochrony:  
Sposoby ochrony: ograniczenie hałasu do możliwie najniższego poziomu; wyposażenie 
pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, np. nauszniki, 
ochronniki słuchu, wkładki, zatyczki, stopery, osłony akustyczne itp. 
Dopuszczalne normy natężenia: 
Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu - odniesione do 8-godzinnego dobowego wymiaru 
czasu pracy - wynosi 85 dB ! 
 

 
 



7. ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI PSYCHFIZYCZNYMI 
Lekceważenie zagrożeń jakie mogą wywołać czynniki psychofizyczne w środowisku pracy 
może mieć bardzo duże konsekwencje. Obciążenia te bowiem stanowią obciążenia 
emocjonalne i umysłowe, a więc wpływają przede wszystkim na efektywność i jakość naszej 
pracy oraz na nasze zdrowie. 
Podstawowymi postaciami obciążenia emocjonalnego w pracy są: 

1. stres, 
2. frustracja, 
3. wypalenie zawodowe 

Stres jest aktywną reakcją organizmu na otoczenie, na stawiane mu wymagania i pojawiające 
się zagrożenia czyli stresory. 
Rozróżniamy stresory: 

 fizyczne (np. hałas, wahania temperatury, zmiany ciśnienia powietrza, głód, infekcja, 
urazy fizyczne), 

 psychiczne (nadmiar obowiązków, brak czasu, utrata kontroli), 
 społeczne (konflikty, izolacja, mobbing), 
 organizacyjne (zakres pracy, tempo, praca zmianowa). 

Długotrwały stres w pracy najczęściej powodowany jest przyczynami tkwiącymi w tzw. 
psychospołecznych warunkach pracy, tj. w przeciążeniu ilościowym pracą, przeciążeniu 
jakościowym pracą, ograniczonym zakresie kontroli nad pracą, niejasności roli zawodowej, a 
także fizycznymi warunkami pracy. 
 

 



Frustracją nazywamy zespół przykrych emocji związanych z niemożliwością realizacji 
potrzeby lub osiągnięcia określonego celu. 
Niekiedy frustracją nazywamy każdą sytuacje, która wywołuje nieprzyjemne reakcje takie 
jak: ból, gniew, złość, nudę, irytacje, lęk. Może to być także reakcja na jakąś przeszkodę w 
osiągnięciu założonego celu, do którego się dąży. 
Frustracja w pracy zawodowej przejawia się w następujących sytuacjach: 

 Niskie zarobki, 
 Pomijanie przy podwyżkach i awansach, 
 Ignorowanie pomysłów, 
 Obarczanie uciążliwymi i niepotrzebnymi obowiązkami. 

 

Częste przebywanie człowieka w stanie stresu przewlekłego doprowadza do wypalenia 
zawodowego. Wypalenie zawodowe najczęściej opisuje się jako stan wyczerpania 
cielesnego, duchowego lub uczuciowego. Trudno jest określić dokładny początek tego 
procesu. Proces wypalania zawodowego zależy od wieku i stażu pracy pracownika. 
Najczęściej sugeruje się, iż proces ten zaczyna się bardzo powoli i niezauważalnie, a ujawnia 
się nagle i z dużą siłą. Objawy mają ogromny wpływ na życie zawodowe, czas wolny od pracy, 
relacje ze znajomymi, związki partnerskie i funkcjonowanie jednostki w rodzinie. 
Dla pracownika wypalenie zawodowe oznacza utratę motywacji do działania, obniżenie 
efektywności oraz brak satysfakcji z dotychczas wykonywanej pracy. Dla pracodawcy oznacza 
to poważny problem, mogący zakończyć się utratą dyscypliny w firmie, spadkiem wydajności 
zespołów i w efekcie utratą kadry. 
Symptomami wypalenia zawodowego są: 

 Wyczerpanie emocjonalne, 
Objawia się ono zniechęceniem do pracy, coraz mniejszym 
zainteresowaniem sprawami zawodowymi, obniżoną 
aktywnością, pesymizmem 

 Obniżenie oceny własnych dokonań w życiu 
zawodowym i nie tylko, 

Poczucie marnowania czasu i wysiłku na stanowisku pracy, 
 Depersonalizacja inaczej uprzedmiotowienie 

Ma ona związek z obojętnością i dystansowaniem się wobec współpracowników, 
obwinianiem innych za nasze niepowodzenia w pracy. 


