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Czy warto „grać” w LOTO?

Lockout-Tagout (LOTO) to system urządzeń i procedur 
podwyższający poziom bezpieczeństwa pracowników 
podczas prac nie związanych z produkcją, zapobiegający 
niespodziewanemu i niepożądanemu włączeniu zasilania, 
uruchomieniu maszyny lub uwolnieniu zmagazynowanej energii 
(elektrycznej, mechanicznej, chemicznej, termicznej, itp.).

Systemy LOTO eliminują ludzkie błędy, które 

mogą się przydarzyć podczas serwisu i napraw 

maszyn oraz urządzeń i instalacji elektrycznych, 

których włączenie w danym momencie może nieść 

zagrożenie zdrowia lub życia. Co ważne – LOTO chro-

ni nie tylko pracowników przed urządzeniami/zasila-

niem, ale także urządzenia przed pracownikami.

LOTO to skrót pochodzący od słów Lockout-

-Tagout. Lockout są to urządzenia blokujące dostęp 

do niebezpiecznej energii lub odcinających dopływ 

energii według ustalonej procedury, dzięki czemu 

obsługiwana maszyna/urządzenie (serwisowane, 

naprawiane) nie może zostać uruchomione, dopóki 

element blokujący nie zostanie usunięty. Uniemożli-

wienie dostępu do niebezpiecznej energii następuje 

za pomocą specjalnych urządzeń blokujących (kłó-

dek, zamków). Urządzenia Lockout blokują wyłącz-

niki energii w pozycji bezpiecznej lub wyłączonej. 

Uniemożliwiają włączenie zasilania maszyny/urzą-

dzenia energią (m.in. przez przypadkowe włączenie) 

przez prostronne osoby, inne niż osoby blokujące 

wyłączniki energii. Uniemożliwiają także wejście do 

stref niebezpiecznych (np. rozdzielni elektrycznych).

Tagout to odpowiednie oznakowanie urządzeń 

blokujących niebezpieczną energię. Jest to dobrze 

widoczny znak ostrzegawczy. Znaczniki Tagout 

informują, że maszyna została odłączona od źródła 

zasilania. Znaczniki zawierają dane osoby, która 

zablokowała zasilanie energią oraz ostrzeżenie przed 

załączeniem zasilania. System Tagout stosowany 

może być także w sytuacjach, gdy energia urządzenia 

nie może zostać całkowicie odłączona (zablokowana).

Zabezpieczenia LOTO są szczególnie przydatne 

tam, gdzie występuje więcej niż jeden rodzaj energii, 

np. mechaniczna, elektryczna, termiczna, chemicz-

na, itd.

Tomasz Kurzacz
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Należy wspomnieć, że LOTO ma największą sku-

teczność, jeśli jest wprowadzane kompleksowo, a nie 

doraźnie. W Polsce nie ma obowiązku stosowania 

takich zabezpieczeń (jest to jedynie zalecane) – są 

wymagane w USA. Tam urządzenia tego typu muszą 

być certyfikowane.

LOTO w szczegółach
Historia LOTO rozpoczęła się w przemyśle motoryza-

cyjnym, w którym był stosowany najwcześniej i tam 

jest najbardziej rozpowszechniony. Obecnie LOTO 

przyjęło się niemal w każdej branży produkcyjnej, 

a – jak mówi Paulina Katarzyna Oniszk, inżynier 

projektu w firmie Automatech – najczęściej jest 

wdrażane w branży spożywczej, meblarskiej oraz 

cementowej. Z pewnymi modyfikacjami system jest 

wdrażany także w produkcji procesowej takiej jak 

petrochemie, zakłady chemiczne czy przemysł ciężki 

– huty stali, huty szkła.

– Obecnie poziom zaawansowania nowocze-

snych urządzeń spowodował, że niektóre czynności 

serwisowe można bezpiecznie wykonywać w stanie 

zatrzymania maszyny, a nie jej całkowitego odcięcia 

od zasilania – mówi Paulina Katarzyna Oniszk. – To 

wymusza pojawianie się na rynku nowych rozwią-

zań, takich jak urządzenia blokujące maszyny na 

wyłącznikach i przyciskach instalacji sterowania 

maszyny, które gwarantują równie bezpieczną pracę, 

a jednocześnie zapewniają szybszy ponowny rozruch 

maszyny.

Najpopularniejszym zastosowaniem LOTO jest 

zabezpieczanie urządzeń elektrycznych. Chodzi 

głównie o wyłączniki urządzeń, które muszą być za-

bezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem. 

Zabezpiecza się także elementy instalacji pneuma-

tycznych oraz hydraulicznych (zawory).

Same blokady powinny spełniać wymogi bezpie-

czeństwa, a więc:

• konstrukcja musi być trwała i odporna na warun-

ki środowiska, w jakim będzie pracować (w tym 

warunki atmosferyczne),

• urządzenia nie mogą ulegać korozji

• urządzenia powinny być jak najbardziej standa-

ryzowane w danym przedsiębiorstwie pod wzglę-

dem koloru, formatu, sposobu obsługi,

• urządzenia powinny być łatwo zamykane i otwie-

rane bez użycia dodatkowych narzędzi,

• konstrukcja urządzeń powinna uniemożliwiać 

przypadkowe otwarcie/usunięcie,

• zawieszki powinny umożliwiać jednoznaczną 

identyfikację pracownika korzystającego.

Korzystanie z systemu LOTO ma sens wtedy, 

kiedy pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w za-

kresie obsługi blokad i przywieszek, kiedy rozumieją 

ideę stosowania takich urządzeń i oznaczeń, a także 

wiedzą, jak stosować zabezpieczenia grupowe 

(włączenie urządzenia jest możliwe po usunięciu 

kilku blokad jednocześnie, np. przez elektryka 

i mechanika). Należy uświadomić personel o znacze-

niu samych przywieszek Tagout, które są fizycznie 

łatwe do usunięcia, ale pełnią dużą rolę w systemie 

bezpieczeństwa.

Według Tomasz Otrębskiego, autora publikacji 

„LOTO – bezpieczeństwo służb utrzymania ruchu-

”(Industrial safety, nr 12, 2014) w przedsiębiorstwach, 

w których stosowany jest system LOTO, wszelkie 

prace serwisowe, regulacyjne oraz konserwacyjne, 

które powinny być przeprowadzone przy odłączo-

nym zasilaniu, powinny przebiegać według następu-

jących kroków:

1. Przygotowanie do wyłączenia. Zapoznanie się 

z lokalizacją punktów LOTO i rodzajami energii, 

które trzeba odłączyć, aby obszar pracy stal się 

energetycznie bezpieczny. Następnie należy 

przygotować odpowiednie urządzenia blokujące 

wraz ze znacznikami. 

W naszej firmie najpopularniejsze usługi związane 
z LOTO to wdrożenia tego systemu do zera. Odbywa 
się w kilku etapach i jest kompatybilne z innymi proce-
durami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. 
Pierwszym z nich jest audyt LOTO, podczas którego 
określane są występujące w zakładach źródła, ziden-
tyfikowane zostają wszelkie punkty odcięcia energii 
i wstępnie dobierane są do nich blokady. Kolejnym 
kluczowym krokiem jest opracowanie zasad funkcjo-
nowania systemu, czyli ogólnych procedur mówiących 
o prawidłowym sposobie korzystania z LOTO oraz 
określone zostają zasady przechowywania i dostępu do 
elementów systemu LOTO. Tworzone są również in-
strukcje stanowiskowe dla poszczególnych miejsc pracy. 
Wszystkie te prace odbywają przy ścisłej współpracy 
z odbiorcą usługi tak, aby system był do niego dostoso-

wany. Ostatnim etapem wdrożenia są szkolenia pracow-
ników: zarówno pracowników nadzoru jak i pozostałych 
zaangażowanych w proces. Oferujemy również pomoc 
w zapewnieniu prawidłowego rozwoju wdrożonego sys-
temu przeprowadzając usługę weryfikacji poprawności 
jego działania i wskazania ewentualnych koniecznych 
korekt procedur.
Koszt audytu i opracowania procedur szytych na miarę 
nie jest procesem bardzo kosztownym. Często stanowi 
ułamek kosztów związanych z zakupem elementów 
systemu LOTO, takich jak blokady i kłódki. Koszty są 
współmierne z ilością maszyn/punktów odcięcia energii, 
ze względu na konieczność opracowania instrukcji 
obsługi obejmujących poszczególne stanowiska pracy. 
Część kosztów jest jednak stała, np. opracowanie ogól-
nych procedur postępowania.

Paulina Katarzyna 
Oniszk 
inżynier projektu 
Automatech

Wdrożenie LOTO
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2. Wyłączenie sterowania wszystkich napędów. 

3. Odłączenie wszystkich źródeł energii. Zabloko-

wanie i oznakowanie wyłączników źródeł energii. 

4. Identyfikacja zagrożeń pochodzących od energii 

potencjalnych. Uwolnienie, zabezpieczenie lub 

doprowadzenie do bezpiecznego stanu wszyst-

kich zagrożeń związanych z energią potencjalną 

i/lub resztkową. 

5. Sprawdzenie skuteczności wyłączenia i odcięcia 

energii poprzez test – próbę załączenia.

Po zakończeniu prac przy urządzeniach należy 

upewnić się, czy urządzenie jest gotowe do pracy 

oraz czy w miejscu serwisu/naprawy nie zostały 

pozostawione jakieś elementy i narzędzia. Po uzy-

skaniu potwierdzenia od odpowiednich osób należy 

poinformować zainteresowany personel o urucha-

mianiu urządzenia, zdjąć przywieszki oraz blokady 

i włączyć maszynę.

Wdrożenie LOTO
Wdrożenie LOTO z punktu widzenia technicznego 

jest sprawą prostą – urządzenia stosowane w tym 

systemie to niemal standardowe kłódki, zamki, linki, 

itp., a przywieszki to de facto tabliczki z oznaczenia-

mi i miejscem na nazwisko osoby odpowiedzialnej. 

Jednak cała filozofia wdrożenia polega na uporząd-

kowaniu hierarchii osób odpowiedzialnych za urzą-

dzenia, zasilanie, serwis, itd., co nierzadko wymaga 

sporych zabiegów organizacyjnych. W przypadku 

stosowania LOTO nie ma miejsca na prowizorkę, 

a każdy pracownik ma przydzieloną konkretną 

odpowiedzialność za urządzenia, pomieszczenia i za-

silanie. Należy też pamiętać, że nie każde urządzenie 

można w odpowiedni sposób zabezpieczyć procedu-

rą LOTO (np. awaria suwnicy w trakcie przenoszenia 

ładunku powoduje konieczność nie tylko zabezpie-

czenia dostępu do jej zasilania, ale także wygrodze-

nia terenu pod ładunkiem w bezpiecznej odległości 

od niego). 

Przy wdrożeniu LOTO ustala się zatem zakres 

odpowiedzialności każdego z pracowników. Po tym 

etapie następuje proces formułowania odpowied-

nich procedur, które będą użyte później w praktyce 

zakładowej. Procedury mogą być ogólne i dotyczyć 

np. większości typowych urządzeń elektrycznych 

(unieruchom–odłącz–zablokuj–oznacz), ale powinny 

zawierać także szczegółowe dyrektywy postępowa-

nia z urządzeniami niestandardowymi, które mogą 

powodować większe zagrożenie. Inna procedura 

dotyczyć będzie sytuacji awaryjnej, a inna obowiązy-

wać będzie przy standardowym przeglądzie. 

Ważne jest także zidentyfikowanie wszystkich 

źródeł energii związanych z urządzeniem czy insta-

lacją. Należy bowiem pamiętać, że np. odłączenie 

pompy od zasilania nie gwarantuje bezpiecznej pra-

cy przy niej, jeśli nie zostanie odprężony pompowa-

ny przez nią czynnik w instalacji za pompą. Zatem 

mówimy tu nie tylko o energii elektrycznej, ale także 

o energii mechanicznej (w tym – ciśnieniu), termicz-

nej, promieniowaniu, procesów chemicznych, itp.
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1.  Zapewnienie bezpiecznej pracy podczas czynności 
napraw, remontów, przeglądów, czyszczeń i kon-
serwacji (służby techniczne, podwykonawcy) oraz 
podczas czynności prowadzenia procesów produk-
cyjnych (pracownicy produkcji), poprzez prowadze-
nie działań takich jak: odłączanie energii zasilającej 
od urządzeń przemysłowych, maszyn, urządzeń 
i instalacji (szczególnie w czasie wykonywania na 
nich prac konserwacyjnych lub naprawczych) w 
celu ochrony pracowników przed zagrożeniami 
stwarzanymi przez włączone maszyny lub instalacje. 
Czynności te pozwalają na skuteczne zabezpiecze-
nie maszyn i urządzeń przed możliwością niekon-

trolowanego uwolnienia energii na pracownika.
2.  Zapobieganie wypadkom przy niezamierzonym 

użyciu maszyn, urządzeń, sprzętu i instalacji oraz 
wejściom w miejsca i obszary o podwyższonym 
ryzyku wystąpienia wypadku.

3.  Ochrona przed uszkodzeniem mienia i sprzętu.
4.  Stworzenie zabezpieczeń na wypadek popełnienia 

błędu przez pracownika lub inne osoby zmierzające-
go do zagrożenia wypadkowego lub niewłaściwego 
prowadzenia procesu produkcyjnego lub utrzyma-
nia ruchu.

Źródło: TOPSERW

Założenia skutecznego systemu LOTO
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Choć LOTO nie jest obowiązującym systemem 

w Polsce, to wiele zaleceń jest wspieranych przez 

normy ISO, a także zawarte są w odpowiednich dy-

rektywach (w tym Maszynowej), regulaminach oraz 

dokumentacji techniczno-ruchowej.

Zwykle w celu przygotowywania procedur LOTO 

stosuje się sprawdzone schematy bazujące na 

doświadczeniu lub wcześniej utworzonych proce-

durach, które można zaadaptować. W przypadku 

nowych, niestandardowych sytuacjach zaleca się 

stosować systematykę Job Safety Analysis, która 

polega na opracowaniu ról i kolejności działań 

w przypadku nieszablonowych problemów.

Rynek
LOTO nie jest systemem zamkniętym – wciąż przy-

bywają nowe produkty oraz pojawiają się nowe pro-

cedury zabezpieczeń. Producenci konstruują nowe 

zabezpieczenia, aby ich stosowanie było łatwiejsze, 

a same urządzenia – trwalsze i tańsze. Na rynek 

wchodzą nowe produkty zabezpieczające/blokujące 

dostęp do coraz większej liczby różnego rodzaju 

wyłączników, bezpieczników czy zaworów.

Zróżnicowanie urządzeń LOTO jest olbrzymie. 

Znaleźć tu można klamry, blokady pneumatyki, blo-

kady zaworów (m.in. kulowych, motylkowych, zasuw 

i butli gazowych), blokady elektryczne (wyłączników, 

bezpieczników, przycisków, wtyków), blokady linko-

we, uniwersalne, różnego rodzaju kłódki, łańcuchy. 

Są także specjalne skrzynki do blokad grupowych, 

tablice, skrzynki i torby do przechowywania blokad 

a także całe zestawy.

Wśród firm oferujących 

tego typu urządzenia a także 

usługi z nimi związane (audyty, 

szkolenia) można wymienić: 

Adva-Tech, ANRO, ASESOR, 

AUTOMATECH, Biuro Inży-

nierskie Fugai, Brady, Elmetal, 

HORUS, HTS-Polska Strzyga, 

INDUSTRIEL Piotr Augustyński, 

JANEX-ELEKTRO, PB TECH-

NIK, PILZ, PNEUMAT SYSTEM, 

PPE24 Przemysław Sadolewski, 

SAFETY PADLOCK, TOPSERW, 

Zaopatrzenie24.pl.

Czy warto ”grać” w LOTO?
Zdecydowanie tak! Dane z USA (gdzie procedury te 

są obowiązujące) wskazują, że unika się w ten spo-

sób ponad 100 wypadków śmiertelnych rocznie oraz 

ponad 50 tys. uszkodzeń mienia. 

Stosowanie LOTO wymusza lepszą organizację 

pracy, zwłaszcza działów związanych bezpośrednio 

z Utrzymaniem Ruchu z przedsiębiorstwie. Zwykle 

poprawia się poziom bezpieczeństwa w firmie, co 

sprzyja także mniejszej absencji spowodowanej 

wypadkami oraz mniejszą liczbą przestojów. 

Nie bez znaczenia jest także większe poczucie 

bezpieczeństwa personelu, który korzysta z takich 

rozwiązań. Pojawia się także większa odpowiedzial-

ność u pracowników, którzy z LOTO korzystają, 

gdyż procedury wyraźnie wskazują, kto i za co 

odpowiada. 
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