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WSTĘP 

PENTA Soft jest producentem nowoczesnych programów komputerowych przeznaczonych do wspoma-
gania działalności działu bhp. W swojej ofercie posiadamy szereg systemów pozwalających m.in. wy-
konać pełną dokumentację powypadkową, dokonać oceny ryzyka zawodowego, monitorować terminy 
szkoleń i badań pracowników, nadzorować przydziały odzieży, wykonać dokumentację kursu, wykonać 
wykresy i tabele. Programy cechuje wygodna obsługa, ogromne możliwości funkcjonalne, atrakcyjna 
cena, pełna integralność i duża wydajność. 

Program „BHP - Wypadki” 

• Ułatwia sporządzanie dokumentacji powypadkowej (w tym sporządzanie i drukowanie: Zgłoszenia 
Wypadku Przy Pracy, Statystycznej Karty Wypadku, Protokołu Ustalenia Okoliczności i Przyczyn Wy-
padku, Karty Wypadku, Karty Wypadku w Drodze do / z Pracy, Wyjaśnienia Poszkodowanego / In-
formacje od Świadków, dokumentacji związanej z oględzinami miejsca wypadku oraz pozostałych 
niezbędnych druków urzędowych. Dostępna jest wersja z modułem do rejestrowania kosztów wy-
padków. 

Program „BHP – Ocena Ryzyka Zawodowego” 

• Ułatwia sporządzanie oszacowania i oceny ryzyka zawodowego we wskazanych miejscach pracy. 
Użytkownik ma możliwość wyboru spośród trzech metod oszacowania ryzyka: metody „Risk Score” 
opartej na wskaźnikach ryzyka związanych z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w określo-
nych miejscach pracy, metody zgodnej z PN-N-18002 (skala pięciostopniowa) oparta na matrycy ry-
zyka oraz metody PHA. Szacowanie ryzyka odbywa się oddzielnie dla każdego zagrożenia zareje-
strowanego przez użytkownika oraz dla zagrożeń wynikających z obecności zmierzonych czynników 
szkodliwych (na podstawie kart pomiarów). Program ma także możliwość rejestrowania planu działań 
korygujących oraz kontrolnej listy pytań (w programie utworzona jest lista pytań wynikająca z Roz-
porządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o warunkach pracy na stanowiskach pracy z monito-
rem ekranowym). Program ma możliwość sporządzania Rejestru Czynników Szkodliwych, na podsta-
wie kart pomiarów. Dostępnych jest wiele gotowych szablonów oszacowania ryzyka na najczęściej 
spotykanych stanowiskach pracy. 

Program „BHP - Kartoteki Pracowników” 

• Wspomaga pracę działu BHP w zakresie zagadnień dotyczących badań, szkoleń, odzieży, środków 
ochrony, uprawnień zawodowych, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, środowiska pracy 
(charakterystyka i zagrożenia) i czynników szkodliwych (karty pomiarów). Tworzy wymagane zesta-
wienia i analizy (w tym np. rejestr czynników szkodliwych). 

Program „BHP – Odzież i Ochrony”  

• Program umożliwia prowadzenie pracowniczych kartotek odzieży, ochron osobistych i materiałów 
bhp. Przydziały ustalane mogą być na podstawie norm. Opierając się na czasookresie używalności 
program tworzy dokumenty RW. Wydrukowanie dokumentu RW powoduje aktualizację kartoteki 
przydziałów oraz powstanie zapisu w Archiwum. Dokumenty RW można tworzyć także dla pozycji po-
bieranych „na wydziały”. Każdemu pracownikowi można przypisać rozmiary odzieży (6 parametrów 
rozmiarów). Zaletą programu jest łatwe wykonanie szczegółowego planu potrzeb. Program umożliwia 
rozliczenie zużycia tworząc rozdzielniki kosztów. Jest możliwość prowadzenia magazynu (stany i do-
kumenty przychodu) oraz obsługi pralni – w tym prowadzenie osobnej kartoteki sortów podlegają-
cych praniu a także możliwość tworzenia etykiet z kodem kreskowym i wykorzystania czytnika kodów 
kreskowych (kolektora danych) do obsługi sortów przekazywanych do pralni i odbieranych z pralni. 

Program „Analizy bhp”  

• Program umożliwia prezentację przetworzonych informacji zapisanych w pozostałych programach dla 
bhp autorstwa PENTA Soft, w postaci wykresów lub tabel. Prezentacja dotyczyć może informacji o: 
wypadkach przy pracy, wypadkach w drodze, kosztach wypadków, chorobach zawodowych, zwolnie-
niach lekarskich, czynnikach szkodliwych, ocenach ryzyka zawodowego, badaniach lekarskich, szko-
leniach, odzieży, ochronach osobistych i materiałach bhp oraz kosztach zadań i poleceń w zakresie 
bhp i nakładach na bhp. Każda z analiz składa się z wykresu i tabeli zawierającej informacje użyte w 
wykresie.  

Program „BHP - Skorowidz Przepisów Prawnych” 

• Program dostarcza bieżącej informacji prawnej z zakresu bhp, prawa pracy i ubezpieczeń społecz-
nych. Program zawiera bazę danych aktualnych aktów prawnych i przepisów obowiązujących służby 
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bhp wraz z pełnymi tekstami oraz załącznikami i jest aktualizowany stosownie do zmian w przepi-
sach. 

Program „KURSY – Obsługa Kursów i Szkoleń” 

• Przeznaczony dla firm i zakładów zajmujących się prowadzeniem szkoleń i kursów. Zadaniem pro-
gramu jest umożliwienie tworzenia dokumentacji związanej z kursem - listy obecności, protokoły eg-
zaminacyjne, zaświadczenia dla uczestników kursu, rejestry wydanych zaświadczeń, dziennik kursu, 
itp. Program zawiera ramowe programy szkoleń. 

Moduły dodatkowe 

• Programy: „BHP – Kartoteki Pracowników”, „BHP – Wypadki” , „BHP – Ocena Ryzyka Zawodowego” i 
„BHP – Odzież i Ochrony” pracują na wspólnych bazach danych dotyczących pracowników i miejsc 
pracy. Do tych programów dostępne są dodatkowe moduły: 

• obsługa wielu podmiotów gospodarczych - Moduł umożliwia obsługę wielu podmiotów go-
spodarczych (firm, zakładów, itp.) za pomocą jednego programu – wszystkie zestawienia i 
analizy (a także np. dokumentacja powypadkowa) wykonywane są z podziałem na poszczegól-
ne podmioty gospodarcze. Nazwa podmiotu widoczna będzie w nagłówkach niektórych druków. 

• wersja sieciowa wielostanowiskowa – Moduł umożliwiający równoczesne korzystanie z 
dowolnego programu i zgromadzonych w nim danych przez kilku użytkowników równocześnie - 
za pomocą sieci komputerowej.  

• wykorzystanie danych kadrowych - Istnieje możliwość wykorzystania danych pracowników 
zgromadzonych w użytkowanym programie obsługującym dział kadr / płac. Do programów 
można przenieść informacje kadrowe dotyczące pracowników i miejsc pracy. Program do prze-
noszenia danych kadrowych dodawany jest bezpłatnie do zakupionych programów. 

• program do nadawania uprawnień użytkownikom - Dodatkowy program współpracujący 
z programami „BHP– Kartoteki Pracowników” i „BHP– Odzież i Ochrony” umożliwiający stwo-
rzenie listy użytkowników programów (kod, imię, nazwisko, hasło). Każdemu użytkownikowi 
można ograniczyć prawa dostępu do funkcji programu, a w tym: prawo do wykonywania / 
oglądania - użytkownik nie będzie mógł wykonywać funkcji (np. zestawień) lub nie będzie miał 
do takiej funkcji dostępu (np. do kartoteki odzieży), prawo do dopisywania nowych pozycji, 
prawo do korygowania istniejących pozycji oraz prawo do usuwania istniejących pozycji. 

Wersje demonstracyjne 

• Wersje demonstracyjne programów funkcjonalnie odpowiadają wersjom pełnym z pewnymi ograni-
czeniami:  

• „BHP – Kartoteki Pracowników” – możliwość zarejestrowania maksymalnie 10 pracowników, 
• „BHP – Wypadki” – umieszczanie na wszystkich wydrukach napisu „DEMO”, 
• „BHP – Ocena Ryzyka Zawodowego” – umieszczanie na wszystkich wydrukach napisu „DEMO”, 
• „BHP – Odzież i Ochrony” – możliwość zarejestrowania maksymalnie 10 pracowników, 
• „Analizy bhp” - umieszczanie na wszystkich wydrukach napisu „DEMO”.  
• „KURSY – Obsługa Kursów i Szkoleń” - możliwość zarejestrowania maksymalnie 5 kursów. 

INSTALACJA PROGRAMÓW 

Wymagania techniczne 

• Program jest przeznaczony do pracy tylko w systemie Windows. Minimalne wymagania programu 
odpowiadają minimalnym wymaganiom instalacji aktualnie dostępnych wersji systemu Windows. 

Sposób instalacji 

• Na płycie znajduje się program o nazwie „Setup.exe”. Po uruchomieniu tego programu należy postę-
pować zgodnie ze wskazówkami ukazującymi się na ekranie. Umożliwi on zainstalowanie wszystkich 
dostępnych programów. Przy standardowych ustawieniach systemu Windows po umieszczeniu płyty 
w napędzie program „Setup.exe” zostanie uruchomiony automatycznie. W przeciwnym razie należy 
wykonać jedną z następujących czynności: 

- z menu „Start" wybrać polecenie „Uruchom" i wpisać ścieżkę dostępu do programu instalacyjne-
go (np. „F:\Setup.exe") 

- wykorzystując program Eksplorator Windows (w menu Programy) odnaleźć na płycie program 
„Setup.exe” i uruchomić go. 

• Zalecane jest umieszczanie instalowanych programów we wskazanym przez program instalacyjny 
folderze. Jeśli instalacja zostanie poprawnie zakończona, to dla na „Pulpicie” utworzony zostanie 
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skrót „Programy dla bhp”, a w menu „Start”, w pozycji „Programy” utworzona zostanie grupa „Pro-
gramy dla bhp”, a w niej odpowiednie skróty. 

AKTUALIZACJA, GWARANCJA, SERWIS  

Nowe wersje programów / Aktualizacja 

• Dokładamy wszelkich starań w celu jego prawidłowego funkcjonowania oraz dostosowania do aktual-
nego stanu prawnego, m.in. przygotowując nowe wersje oraz świadcząc bieżącą pomoc techniczną 
dla użytkowników (p. punkt „Serwis techniczny oprogramowania”).  

• Nowe wersje programów i aktualizacje obejmują:  
• nowe funkcje i możliwości, 
• zmiany wynikające ze zmian stanu prawnego - w zakresie, w jakim dotyczy to programów, 
• zmiany uwzględniające uwagi i sugestie dotychczasowych użytkowników, 
• poprawki wynikające z ewentualnych niedogodności związanych z bieżącą eksploatacją czy też 

błędów powstających w trakcie pracy programów. 
• Nowe wersje i aktualizacje programów wysyłane są sukcesywnie pocztą na następujących warun-

kach:  
• użytkownikom w okresie gwarancji - bezpłatnie 
• użytkownikom z wykupioną Opieką Autorską - bezpłatnie 
• użytkownikom bez gwarancji lub Opieki Autorskiej - 10-30% aktualnej ceny katalogowej - za-

leżnie od zakresu zmian. 
• Po upływie okresu aktualizacji oferujemy możliwość jej przedłużenia na korzystnych warunkach 

(patrz p. Opieka Autorska). 
• Zastrzegamy sobie prawo do określenia odmiennych zasad przekazywania nowych wersji programu, 

jeśli ich zakres funkcjonalny lub środowisko pracy będzie zdecydowanie odbiegał od istniejącego. 

Gwarancja udzielana na oprogramowanie 

• Udzielamy 12-miesięcznej gwarancji na programy począwszy od dnia jego zakupu (z wyjątkiem pro-
gramu „BHP – Skorowidz Przepisów Prawnych” – gwarancja zależna jest od czasu trwania aktualiza-
cji). W tym okresie gwarantujemy, że: 

1. Skorygujemy (w maksymalnie krótkim czasie) wszelkie błędy mające istotny wpływ na funk-
cjonalność oprogramowania.  

2. Wymienimy w maksymalnie krótkim czasie pakiet oprogramowania w przypadku zauważenia 
przez użytkownika ewentualnych usterek (wady nośnika, wady druku, itp.). 

3. Przekazywać będziemy nieodpłatnie nowe wersje programów w ramach bieżącej wersji funk-
cjonalnej (patrz punkt powyżej „Nowe wersje / Aktualizacja”). 

Opieka Autorska  

• Po zakończeniu okresu gwarancji (tj. po upływie 12 miesięcy od momentu zakupu), dla zapewnienia 
otrzymywania kolejnych nowych wersji oferujemy możliwość wykupienia Opieki Autorskiej, polegają-
cej na przedłużeniu gwarancji i związanych z tym uprawnień przysługujących użytkownikowi (bez-
płatne nowe wersje programu, konsultacje, pomoc techniczna, itp.) o kolejne 12 miesięcy. 

Serwis techniczny programów 

• Serwis techniczny dla wszystkich użytkowników oprogramowania jest świadczony z wykorzystaniem 
poniższych dróg: 

Telefon / fax (058) 562 32 37 (godz. 8-16, po 16 automatyczna sekretarka) 
Internet e-mail: info@pentasoft.com.pl 

http://www.pentasoft.com.pl, pod podanym adresem znajdują 
się bieżące informacje o programie i aktualne wersje programu 
do „ściągnięcia”. 

Poczta adres - str. 1 
na miejscu „u użytkownika” wg. potrzeb, po uprzednim uzgodnieniu terminu i warunków  
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WARUNKI SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA 

Zasady sprzedaży oprogramowania 

• Wszystkie programy korzystają z tych samych uprawnień w zakresie dotyczącym wersji wielostano-
wiskowej i obsługi wielu firm, a programy „BHP-Kartoteki Pracowników” i „BHP-Odzież i Ochrony”, 
dodatkowo, korzystają z tych samych ustawień w zakresie dotyczącym limitu pracowników. 

• Ceny programów: „BHP - Kartoteki Pracowników”, „BHP - Wypadki”, „BHP – Ocena Ryzyka Zawodo-
wego”, „BHP – Odzież i Ochrony”, „KURSY – Obsługa Kursów i Szkoleń” obejmują 12-to miesięczną 
gwarancję – Opiekę Autorską, w tym nieodpłatne przekazywanie nowych wersji programów. 

• W cenie programu „BHP – Ocena Ryzyka Zawodowego” zawarte są gotowe szablony oszacowania 
ryzyka na najczęściej spotykanych stanowiskach pracy (nie mniej niż 100 szablonów). Szablony in-
stalowane są wraz z programem. 

• Zamówienia na oprogramowanie realizowane są w możliwie najkrótszym terminie nie przekraczają-
cym 2 dni roboczych.  

• Do niniejszego opisu dołączony jest aktualny cennik oraz wzór zamówienia. 

Rabaty 

• od 20 % - gdy zamawiający jest użytkownikiem dowolnego programu firmy PENTA Soft.  
• możliwość negocjacji rabatu przy zakupie pow. 5 licencji na jeden program, 
• specjalne rabaty dla dealerów, 
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PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMÓW 

• Obsługa programu polega na posługiwaniu się dostępnymi funkcjami, reprezentowanymi w postaci 
przycisków opisanych nazwami funkcji. Reakcja programu nastąpi po kliknięciu myszką na przycisku. 

• Daty w programie są wprowadzane, wyświetlane i drukowane w postaci: „rok.miesiąc.dzień”. 

Drukowanie dokumentacji i zestawień 

• Każdy druk i zestawienie mogą zostać wydrukowane, a przed wy-
drukiem może zostać sprawdzony ich wygląd. Program podpowia-
da możliwość „Podgląd” („na ekran”). Gdy druk lub zestawienie 
jest pokazywane na ekranie, to istnieje możliwość jego wydruko-
wania. Możliwa jest zmiana drukarki „domyślnej” dla systemu 
Windows na inną w nim zainstalowaną oraz możliwa jest zmiana 
parametrów wybranej drukarki.  

Praca z programami przy rozdzielczości ekranu większej od 800 x 600 

• Programy wyposażone zostały w moż-
liwość zmiany wielkości czcionek i in-
nych graficznych elementów widocz-
nych na ekranie, stosownie do roz-
dzielczości ekranu. Umożliwia to po-
większenie elementów graficznych w 
rozdzielczościach większych od 
800x600. Dodatkowo skorzystać moż-
na z parametru umożliwiającego zmia-
nę współczynnika powiększenia ele-
mentów graficznych, gdy w systemie 
Windows rozdzielczość DPI ustawiona 
jest na wartość inną niż standardowa 
(96 DPI). Zmiana parametrów możliwa 
jest w punkcie: „Narzędzia” – „Para-
metry programu”. 

Pojęcia podstawowe 

• PRACOWNIK - osoba, o której informacje zarejestrowane są w KARTOTECE PRACOWNIKÓW. Program 
daje możliwość dowolnie długotrwałego przechowywania informacji o pracownikach, tak więc karto-
teka może zawierać także informacje o pracownikach zwolnionych, emerytach, rencistach, a także 
o osobach zatrudnionych na umowy-zlecenia i na czas określony. 

• MIEJSCE PRACY - informacja opisująca tak dokładnie jak to możliwe elementarne stanowiska pra-
cy. Pojęcie szersze od stanowiska pracy w ujęciu kadrowym, które z punktu widzenia służby bhp 
często nie jest wystarczające, ponieważ nie odzwierciedla różnic w środowisku pracy. Opiera się na 
założeniu, że dwaj pracownicy zatrudnieni (wg angażu) na jednakowych stanowiskach (np. „to-
karz”), ale pracujący na różnych maszynach, lub w różnych halach, to pracownicy pracujący w róż-
nych miejscach pracy – w innym środowisku pracy. 

• STRUKTURA ORGANIZACYJNA - programy pozwalają na dokładne opisanie miejsca pracy pracow-
nika - fizycznego i organizacyjnego umiejscowienia pracownika w zakładzie. Służy do tego struktura 
organizacyjna, która rozumiana jest jako odwzorowanie zależności pomiędzy elementami organiza-
cyjnymi (piony dyrekcji, wydziały, działy, stanowiska, itp.) i tworzącymi środowisko pracy (hala, 
zespół maszyn lub stanowisk). Autorzy programu proponują spojrzenie na strukturę organizacyjną 
z punktu widzenia celów i zadań stojących przed służbą bhp – szczególnie po uwzględnieniu opisu 
warunków pracy na elementarnych stanowiskach. Przy tworzeniu struktury organizacyjnej należy 
się kierować zadaniami stojącymi przed służbą bhp, np. potrzebą analizy zagrożenia czynnikami 
szkodliwymi. Z tego punktu widzenia tradycyjny (kadrowy) podział: wydział - stanowisko może 
okazać się niewystarczający (jeśli pracownicy pracujący na jednakowych stanowiskach na jednym 
wydziale, ale w różnych jego częściach narażeni są na różne czynniki szkodliwe). W takim przypad-
ku wyjściem jest wprowadzenie dodatkowego podziału (dodatkowego poziomu), „poniżej” stanowi-
ska, wskazującego konkretne miejsce pracy. Innym przypadkiem, gdy należy zdecydować się na 
dodatkowy podział jest sytuacja, gdy wydział składa się z kilku hal produkcyjnych, wówczas po-
dział: wydział - stanowisko, należy zastąpić podziałem: wydział - hala - stanowisko, i to nawet wte-
dy, gdy poziom „hala” dotyczyłby tylko jednego wydziału. Opisane przypadki dotyczyły wydziałów 
produkcyjnych - podobna sytuacja może wystąpić na wydziałach nieprodukcyjnych. W wersji de-
monstracyjnej struktura organizacyjna opisana jest jako „Wydział – Hala – Stanowisko – Grupa 
maszyn – Maszyna”. 
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PROGRAM „BHP – WYPADKI” 

Opis ogólny 

• Program umożliwia wykonanie pełnej i kompletnej dokumentacji powypadkowej osób poszkodowa-
nych w wypadkach przy pracy oraz w wypadkach w drodze do / z pracy. 

• Stan prawny uwzględniony w programie: 
• protokół powypadkowy jest zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

16.09.2004 w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (Dz.U. Nr 227 z 2004 
r., poz.2298). 

• statystyczna karta wypadku przy pracy jest zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z 08.11.2010 (Dz.U.218 poz.1440). 

• klasyfikacja zawodów i specjalności jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 
dnia 27.04.2010 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności (Dz. U. Nr 82 z 2010 r., poz. 537). 

• Na podstawie informacji zapisanych w dokumentacji powypadkowej program sporządza rejestry wy-
padków oraz zestawienia. 

• Program współpracuje z pozostałymi programami dla bhp wykonanymi przez PENTA Soft – informa-
cje w nim zapisane mogą być np. przedstawiane w postaci tabel i wykresów możliwych do wykonania 
w programie „Analizy bhp”. 

Kartoteka osób poszkodowanych w wypadkach 

• Program prowadzi wspólną kartotekę dla osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (i zrówna-
nych) oraz dla osób poszkodowanych w wypadkach w drodze do / z pracy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nowy poszkodowany w wypadku 

• Zarejestrowanie informacji o poszkodowanym jest warunkiem koniecz-
nym uzyskania dostępu do możliwości wykonania dokumentacji powy-
padkowej. 

• Użytkownik ma możliwość skorzystania z listy osób już zapisanych w 
programie (lub listy pracowników zapisanych w innych programach dla 
bhp) albo dopisania informacji o nowej osobie poszkodowanej.  

• Wybór opcji „Osoba już zarejestrowana w programie” spowoduje wyświetlenie listy takich osób, a 
wybór jednej z nich spowoduje przeniesienie jej danych do formularza umożliwiającego zapis infor-
macji o nowym wypadku. 

Lista osób poszkodo-
wanych w wypadkach 
wraz z datą wypadku i 
głównymi cechami 
wypadku 

Opis wypadku (z „In-
formacji o wypadku”) 

Możliwość zmiany 
uporządkowania listy 
osób – wg daty wy-
padku lub alfabetycz-
nie 

Filtr listy osób poszko-
dowanych – listę 
można ograniczyć np. 
do „wypadki w drodze” 
– „zbiorowe” 

Możliwość utworzenia 
własnego druku lub 
skorzystania z zapisa-
nych w programie. 

Dopisanie nowego, 
kolejnego poszkodo-
wanego w wypadku. 

Podstawowe informacje o 
wypadku – w tym opis i 
prowadzący dochodzenie 

Lista zwolnień lekarskich 
związanych z wypadkiem 

Podstawowe informacje 
o poszkodowanym – w 
tym informacje kadro-
we (NIP, PESEL) oraz 
rodzaj wypadku 

Dostęp do dokumentacji 
powypadkowej – lista doku-
mentów zależna od rodzaju 
wypadku („Informacje o 
poszkodowanym”). 
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Informacje o poszkodowanym 

• Informacje tu zapisane wykorzystywa-
ne będą podczas sporządzania doku-
mentacji powypadkowej. 

• Szczególne znaczenie ma rodzaj wy-
padku. Od tego wyboru zależy rodzaj 
dokumentacji powypadkowej: wypa-
dek w pracy (lub zrównany) albo wy-
padek w drodze do / z pracy. 

• Program wymaga wprowadzenia nu-
meru ewidencyjnego i imienia oraz na-
zwiska. Pozostałe informacje powinny 
zostać także uzupełnione przed rozpo-
częciem wypełniania dokumentacji 
powypadkowej, ale nie jest niezbędne. 

• Jeśli w trakcie wypełniania dokumen-
tacji powypadkowej uzupełnione zo-
staną informacje o poszkodowanym, to 
zostaną one zapamiętane do późniejszego wykorzystania.  

• Usunięcie informacji o poszkodowanym spowoduje także usunięcie dokumentacji powypadkowej 
związanej z wypadkiem poszkodowanego. 

Informacje o wypadku 

• Zawartość informacyjna tego punktu 
programu zależy od wyboru rodzaju 
wypadku – dla wypadków w drodze do 
/ z pracy nie będzie widoczny punkt 
„Miejsce pracy / zgłoszenie”, a punkt 
„Zespół powypadkowy” będzie nazywał 
się „Osoba prowadząca dochodzenie”. 
Nie będzie także widoczny punkt 
„Zmiana robocza”. 

• Podstawowe znaczenie ma data i go-
dzina wypadku. 

• Opis (określenie) wypadku będzie wi-
doczny w Rejestrze wypadków oraz na 
zestawieniach. 

• Data przekazania wniosku do ZUS 
pokazywana będzie na wydruku reje-
stru wypadków. 

• Dla wypadków w pracy, informacja o 
miejscu wypadku będzie wykorzysty-
wana w zestawieniach, a dla wersji dla 
wielu podmiotów gospodarczych bę-
dzie podstawą do podziału rejestru na 
poszczególne obsługiwane firmy. 

• Jeśli w trakcie wypełniania dokumen-
tacji powypadkowej uzupełnione zo-
staną informacje o wypadku, to zosta-
ną one zapamiętane do późniejszego 
wykorzystania. 

• Zapisać można podstawowe informacje 
o uszczerbku na zdrowiu, odszkodo-
waniu i dokumentacji związanej z 
przyznaną rentą. 

• Funkcja „Wykonana dokumentacja” pokazuje listę utworzonych dokumentów związanych z wypad-
kiem. 

• Jest możliwość zarejestrowania dodatkowego opisu miejsca pracy (niezależnie od miejsca 
zatrudnienia pracownika), z opcją umożliwiającą zastąpienie opisu podstawowego miejsca pracy na 
wydruku rejestru wypadków. Daje to możliwość zarejestrowania wypadku, który zdarzył się np. na 
budowie za granicą, lub w miejscu czasowego oddelegowania pracownika. 
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Zwolnienia lekarskie 

• Funkcja pozwala na zapis zwolnień lekarskich związanych z 
wypadkiem. 

• Suma dni zwolnień pokazywana będzie w rejestrze wypad-
ków i na zestawieniach. 

• Zwolnienia dopisywać można do wypadków przy pracy i do 
wypadków w drodze do / z pracy. 

 
 
 

DOKUMENTACJA POWYPADKOWA – WYPADKI PRZY PRACY 

• Lista możliwych do wykonania dokumentów i druków widoczna jest poniżej.  
• Możliwe jest wykonanie także dokumentu „Karta wypadku” – dla osób nie będących pracownikami. 

• Do każdego z dokumentów i druków przenoszona jest maksymalna liczba informacji zapisanych 
wcześniej – o poszkodowanym i o wypadku. 

• Informacja o załączniku może zostać zmieniona – zostanie zapa-
miętana przed opuszczeniem tej funkcji programu. 

Zgłoszenie wypadku 

• Program pozwala na utworzenie i wykonanie druku zgłoszenia 
wypadku przy pracy do Okręgowego Inspektoratu Pracy lub do 
Prokuratury Rejonowej. 

• Dla wypadków zbiorowych wymagane jest utworzenie listy osób 
poszkodowanych – wówczas zgłoszenie wykonane może zostać dla 
dowolnego z poszkodowanych. 

 

Zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego 

• Dla wypadków zbiorowych wymagane jest utworzenie listy 
osób poszkodowanych – wówczas zgłoszenie wykonane może 
zostać dla dowolnego z poszkodowanych. 

 
 
 
 
 
 
 

Dostępne dokumenty 
i druki powypadkowe. 

Numer załącznika w 
dokumentacji powy-
padkowej. 

Data utworzenia lub 
wydrukowania doku-
mentu (i numer). 
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Protokół z oględzin miejsca wypadku 

• Informacje o skutku wypadku oraz o 
dacie i godzinie przenoszone są z „In-
formacji o wypadku”. 

• Informacje o zespole powypadkowym 
przenoszone są z „Zarządzenia o powo-
łaniu zespołu powypadkowego” albo z 
„Informacji o wypadku”. 

• Dostęp do pozostałych informacji z pro-
tokołu oględzin możliwy jest za pomocą 
paska przewijania (z prawej strony ekra-
nu). 

• Wszystkie informacje z protokołu oglę-
dzin zostaną zapamiętane. 

 
 

Szkic / Fotografia miejsca wypadku 

• Wydruk zawierać będzie miejsce na szkic 
(lub fotografię). 

• Opis szkicu (fotografii) umieszczony 
zostanie na druku i zostanie zapamięta-
ny. 

• Dla fotografii możliwe jest wstawienie 
pliku graficznego w formacie BMP, WMF 
lub JPG (JPEG). Położenie pliku zostanie 
zapamiętane. 

 

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 

• Przy tworzeniu nowego pro-
tokołu program nadaje mu 
numer kolejny z roku, w któ-
rym zdarzył się wypadek. 
Numer może zostać zmie-
niony na dowolny inny. Rok 
w numerze powstaje z daty 
sporządzenia protokołu. 
Zmiana numeru kolejnego: 
dla użytkowników wersji dla 
jednego podmiotu gospo-
darczego dostępna jest po 
naciśnięciu przycisku „Para-
metry”, a dla użytkowników 
wersji dla wielu podmiotów 
gospodarczych - dostępna 
jest w punkcie „Kody” – 
„Elementy struktury organi-
zacyjnej” – „Informacje o fir-
mie”. 

• Zmienić można nagłówek 
protokołu – podpowiadany będzie „przy pracy”, można zmienić np. na „ucznia”, „studenta”, lub do-
wolny inny. 

• W wersji dla jednego podmiotu gospodarczego informacje o pracodawcy przenoszone są z „Informa-
cji o użytkowniku programu” (funkcja „Narzędzia” z głównego menu). 

• W wersji dla wielu podmiotów gospodarczych informacje o pracodawcy przenoszone są z „Informacji 
o firmie” – funkcja „Kody” - „Elementy struktury organizacyjnej”. 

• Dostęp do pozostałych informacji z protokołu możliwy jest za pomocą paska przewijania (z prawej 
strony ekranu). 
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• Przy wydruku jest możliwość wyboru 
strony do drukowania. 

• Ilość miejsca na ekranie przeznaczo-
na na opisy odpowiada ilości miejsca 
na druku – pozostała część opisu 
przeniesiona zostanie do załącznika 
do protokołu. 

• Standardowo protokół drukowany 
jest w takiej postaci jak przewidzia-
no w rozporządzeniu, ale jest możli-
wość wydruku w postaci ciągłej, tzn. 
każdy z punktów protokołu zajmie 
na wydruku tyle miejsca ile zajmuje 
związany z nim opis, a nie tyle ile 
zostało przewidziane w rozporządze-
niu. Zmiana postaci wydruku możli-
wa jest w „Parametrach”.  

• Zmienić można kolory w jakich drukowany jest protokół oraz oznaczyć, że jeśli tworzony jest Proto-
kół dla wypadków nieznanych, to będzie on miał zawsze numer „0”. Jeśli zostanie zapisana siedziba 
Sądu Pracy, to będzie podpowiadana po utworzeniu nowego protokołu. 

Statystyczna Karta Wypadku 

• Przy tworzeniu nowej karty 
program nadaje jej numer ko-
lejny z roku, w którym zdarzył 
się wypadek. Rok w numerze 
powstaje z daty sporządzenia 
karty. Zmiana numeru kolej-
nego: dla użytkowników wersji 
dla jednego podmiotu gospo-
darczego dostępna jest po na-
ciśnięciu przycisku „Parame-
try”, a dla użytkowników wersji 
dla wielu podmiotów gospo-
darczych - dostępna jest w 
punkcie „Kody” – „Elementy 
struktury organizacyjnej” – 
„Informacje o firmie”. 

• Program pozwala utworzyć i 
wydrukować osobno część 
główna karty i część uzupełnia-
jącą. Jest także możliwość wydruku obu części na jednej kartce. 

• Dostęp do pozostałych informacji z karty możliwy jest za pomocą paska przewijania (z prawej strony 
ekranu). 

• Przyciski „Lista” służą do wyboru kodów związanych z odpowiednim punktem karty. 
• Przyciski „[-]” służą do usunięcia informacji o kodzie i związanego z nim opisu – jeśli zajdzie taka 

potrzeba.  
• Program pozwala na zmianę opisu związanego z kodem. Na wydruku umieszczony zostanie opis zapi-

sany przy odpowiednim punkcie karty. 
• Przy wydruku jest możliwość wyboru strony do drukowania. 
• Jest możliwość zmiany parametrów związanych z wydrukiem karty: w części uzupełniającej może nie 

drukować liczby dni zwolnień lekarskich, jeśli równa jest ona 0 (przydatne, gdy część uzupełniająca 
drukowana jest razem z częścią główną, przechowywana do chwili wysłania, a liczba dni zwolnień 
jest uzupełniana ręcznie). Można także zadeklarować podpowiadanie imienia i nazwiska osoby wy-
pełniającej kartę – program zapamiętuje informacje o wypełniającym i może je podpowiadać przy 
kolejnych wypadkach (osobno dla części głównej i części uzupełniającej).  
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Karta Wypadku 

• Program ma możliwość utworzenia i 
wydrukowania druku związanego z 
wypadkiem przy pracy osoby nie bę-
dącej pracownikiem. Karta wypadku 
może zostać utworzona tylko dla 
wypadku zadeklarowanego jako wy-
padek przy pracy lub zrównany. 

• W wersji dla jednego podmiotu go-
spodarczego informacje o pracodaw-
cy przenoszone są z „Informacji o 
użytkowniku programu” (funkcja 
„Narzędzia” z głównego menu). 

• W wersji dla wielu podmiotów go-
spodarczych informacje o pracodaw-
cy przenoszone są z „Informacji o 
firmie” – funkcja „Elementy struktury 
organizacyjnej” w funkcji „Kody”. 

• Dostęp do pozostałych informacji z 
karty możliwy jest za pomocą paska przewijania (z prawej strony ekranu). 

Wyjaśnienia poszkodowanego i informacje od świadków wypadku 

• Program pozwala na utworzenie dowolnie wielu dru-
ków wyjaśnień i informacji, w tym także kilku wyja-
śnień poszkodowanego do jednego wypadku. 
Wszystkie druki umieszczone są na liście związej z 
wypadkiem. Każdy z druków może mieć inny numer 
załącznika. 

• Niektóre elementy druku zależne są od wyboru 
„świadek / poszkodowany”. 

• Do wyjaśnień poszkodowanego przenoszone są in-
formacje zapisane w „Informacji o poszkodowanym”. 

• Treść zeznania może być dowolnie długa. 
• Dostęp do pozostałych informacji z 

druku możliwy jest za pomocą paska 
przewijania (z prawej strony ekranu). 

• Możliwe jest wyłączenie drukowania 
danych osobowych świadka / poszko-
dowanego – tylko na wybranym druku 
lub na stałe (funkcja „Parametry”). 

• Możliwa jest zmiana nazwy druku – 
tylko wybranego druku lub na stałe 
(funkcja „Parametry”). 

 

 

 
 

Polecenie powypadkowe / Notatka powypadkowa 

• Jest możliwość utworzenia prostych druków zawierających dowolną treść dotyczącą poleceń lub no-
tatki powypadkowej. 

• Treść zostanie zapamiętana po zatwierdzeniu lub wydrukowaniu druku. 
• Utworzyć można tylko 1 notatkę i 1 polecenie powypadkowe do każdego wypadku przy pracy.  
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Pismo przewodnie do ZUS / WUS 

• Jest możliwość utworzenia prostych dru-
ków zawierających dowolną treść doty-
czącą przesłania dokumentacji do ZUS 
lub WUS. 

• Treść zostanie zapamiętana po zatwier-
dzeniu lub wydrukowaniu druku. 

• Utworzyć można tylko po 1 piśmie prze-
wodnim do ZUS / WUS dla każdego wy-
padku przy pracy. 

 
 
 
 
 
 
 

Zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS – N9 

• Program umożliwia wydruk 1 i 2 strony druku w ustalonej postaci. 

Wniosek o stwierdzenie uszczerbku na zdrowiu przez lekarza orzecznika ZUS 

• Wydruk następuje z uwzględnie-
niem wprowadzonych informacji. 

• Wykorzystywane są zapisy doko-
nane w „Informacjach o poszkodo-
wanym” i w „Informacjach o wy-
padku”. 

• Wprowadzone informacje zostaną 
zapamiętane po zatwierdzeniu lub 
wydrukowaniu druku. 
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DOKUMENTACJA POWYPADKOWA – WYPADKI W DRODZE DO / Z PRACY 

• Lista możliwych do wykonania dokumentów i druków widoczna jest poniżej.  

• Do każdego z dokumentów i druków przenoszona jest maksymalna liczba informacji zapisanych 
wcześniej – o poszkodowanym i o wypadku. 

• Informacja o załączniku może zostać zmieniona – zostanie zapamiętana przed opuszczeniem tej 
funkcji programu. 

Szkic / Fotografia miejsca wypadku 

• Wydruk zawierać będzie miejsce na 
szkic (lub fotografię). 

• Opis szkicu (fotografii) umieszczony 
zostanie na druku i zostanie zapamię-
tany. 

• Dla fotografii możliwe jest wstawienie 
pliku graficznego w formacie BMP, 
WMF lub JPG (JPEG). Położenie pliku 
zostanie zapamiętane. 

Karta wypadku w drodze do / z pracy 

• Przy tworzeniu nowej karty pro-
gram nadaje jej numer kolejny z 
roku, w którym zdarzył się wypa-
dek. Zmiana numeru kolejnego: 
dla użytkowników wersji dla jed-
nego podmiotu gospodarczego do-
stępna jest po naciśnięciu przyci-
sku „Parametry”, a dla użytkowni-
ków wersji dla wielu podmiotów 
gospodarczych - dostępna jest w 
punkcie „Kody” – „Elementy struk-
tury organizacyjnej” – „Informacje 
o firmie”. 

• W wersji dla jednego podmiotu 
gospodarczego informacje o pra-
codawcy przenoszone są z „Infor-
macji o użytkowniku programu” 
(funkcja „Narzędzia” z głównego 
menu). W wersji dla wielu podmio-
tów gospodarczych informacje o 
pracodawcy przenoszone są z „In-
formacji o firmie” – funkcja „Elementy struktury organizacyjnej” w funkcji „Kody”. 

• Dostęp do pozostałych informacji z protokołu możliwy jest za pomocą paska przewijania (z prawej 
strony ekranu). 

• Przy wydruku jest możliwość wyboru strony do drukowania. 

Numer załącznika w 
dokumentacji powy-
padkowej. 

Dostępne dokumenty 
i druki powypadkowe. 

Data utworzenia lub 
wydrukowania doku-
mentu (i numer). 
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Wyjaśnienia poszkodowanego i informacje od świadków wypadku 

• Program pozwala na utworzenie dowolnie wie-
lu druków wyjaśnień i informacji, w tym także 
kilku wyjaśnień poszkodowanego do jednego 
wypadku. Wszystkie druki umieszczone są na 
liście związanej z wypadkiem. Każdy z druków 
może mieć inny numer załącznika. 

• Niektóre elementy druku zależne są od wyboru 
„świadek / poszkodowany”. 

• Do wyjaśnień poszkodowanego przenoszone są 
informacje zapisane w „Informacji o poszko-
dowanym”. 

• Treść zeznania może być dowolnie długa. 
• Dostęp do pozostałych in-

formacji z druku możliwy 
jest za pomocą paska prze-
wijania (z prawej strony 
ekranu). 

• Możliwe jest wyłączenie dru-
kowania danych osobowych 
świadka / poszkodowanego – 
tylko na wybranym druku lub 
na stałe (funkcja „Parame-
try”). 

• Możliwa jest zmiana nazwy 
druku – tylko wybranego 
druku lub na stałe (funkcja 
„Parametry”). 

 
 
 
 
 
 
 

Wniosek o stwierdzenie uszczerbku na zdrowiu przez lekarza orzecznika ZUS 

• Wydruk następuje z uwzględnieniem 
wprowadzonych informacji. 

• Wykorzystywane są zapisy dokonane 
w „Informacjach o poszkodowanym” 
i w „Informacjach o wypadku”. 

• Wprowadzone informacje zostaną 
zapamiętane po zatwierdzeniu lub 
wydrukowaniu druku. 
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Koszty wypadków 

• Program ma możliwość rejestrowania elementów kosztów wypadków (zdarzeń wypadkowych lub 
dowolnych innych zdarzeń, do których użytkownik zechce zarejestrować koszty). 

• Program umożliwia skorzystanie z szablonu elementów kosztów wypadków – jako podpowiedzi przy 
rejestracji kosztów. Użytkownik ma pełne możliwości zmiany szablonu, w tym zapisania nowego sza-
blonu – do wykorzystania w przyszłej pracy. 

• Z każdym elementem kosztu związane są parametry opisujące jesgo działanie i wpływ na wyliczenie 
kosztu ogółem. 

• Jest możliwość wydruku karty kosztów, z możliwością wpływu na postać wydruku. 
• Szablony kosztów wypadków. W programie zapisany został jeden z możliwych (najczęściej uży-

wany) szablon kosztów wypad-
ku. 

• Użytkownik ma możliwość zmia-
ny zarówno całego szablonu, jak 
i poszczególnych jego elemen-
tów. 

• Po każdym uruchomieniu funkcji 
„Szablony kosztów” użytkownik 
widzieć będzie elementy pod-
stawowego szablonu, zapisanego 
pod nazwą „sza-
blon_kosztu_wypadku.skk”. Jeśli 
zostały utworzone inne szablony 
to dostęp do nich możliwy jest 
za pomocą przycisku „Otwórz 
plik szablonu”. 

• W trakcie pracy z programem 
użytkownik może korzystać z 
wielu szablonów, wskazując przy 
rejestrowaniu nowego zdarzenia 
wypadkowego z którego szablo-
nu chce skorzystać. 

• Zmieniony szablon zapisać można pod zmienioną nazwą, jako następny szablon, do późniejszego 
wykorzystania.  

• Szablony mają strukturę drzewiastą, tzn. korzystać można z grup i podgrup łączących poszczególne 
elementy kosztów. Elementy poszczególnych grup mogą być sumowane oddzielnie. 

• Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów każdego z elementów kosztu wypadku, tzn. rodzaju 
elementu i sposobu sumowania kwoty z nim związanej oraz nazwy (opisu) elementu. Jest także 
możliwość zmiany położenia elementu w tabeli kosztów (przesunięcie w górę lub dół).  

• Dodawanie nowego elementu kosztu odbywa w trybie „dodaj poniżej” – po wskazaniu elementu 
poniżej którego element ma się znajdować. Jeśli jest np. potrzeba dodania nowej grupy, to należy 
wskazać element typu „wypadek …”, użyć przycisku „Dodaj poniżej”, podać określenie grupy, 
wskazać rodzaj typu „tylko opis …”, a po zatwierdzeniu i umieszczeniu przez program nowego 
elementu wśród innych można ustalić jego położenia przyciskami „Przesuń w górę” i „Przesuń w dół”. 
Elementy typu „kwota …” dodawane będą do wskazanej grupy. Elementy typu „podsumowanie …” 
powinny być umieszczone jako ostatnie w grupie, ponieważ program posługuje się takim schematem 
sumowania kwot. Można posługiwać się grupami elementów bez podsumowania, ale suma kwot z 
takiej grupy umieszczona zostanie w pierwszym połozonym poniżej elemencie typu „podsumowanie 
…”. 

• Rodzaj elementu kosztu to sposób 
traktowania go przez program w 
grupie elementów tworzących koszt 
wypadku. Do elementów oznaczonych 
rodzajem typu „kwota wyliczana …” 
użytkownik będzie podawał elementy 
składowe kwoty (liczba osób / czas / 
koszt godziny). Do elementów 
oznaczonych rodzajem typu „kwota 
podawana …” użytkownik będzie 
wyliczaną lub ustalona przez siebie kwotę. Element oznaczony rodzajem „tylko opis …” służy głównie 
do oznaczania nagłówka grupy kosztów (chociaż może zostać użyty w dowolnym miejscu tabeli 
kosztów). Element oznaczony rodzajem „podsumowanie grupy” służy programowi do 
przechowywania i pokazywania podliczeń poszczególnych grup oraz podsumowania całości kosztu 



- 20 - 

wypadku. Sposób sumowania kwoty możliwy jest do ustawienia (lub zmiany) tylko dla elementów 
typu „kwota podawana …” lub „kwota wyliczana …” i daje możliwość wskazania elementów, które 
zmniejszają koszt ogólny (jak np. odszkodowania z instytucji ubezpieczeniowych). Elementy 
oznaczone jako podsumowania zawierają sumy kwot (podanych przez użytkownika lub wyliczonych 
przez program) wszystkich elementów typu „kwota …” leżących „w górę” od elementu podsumowania 
– aż do kolejnego elementu  typu „podsuwanie”. 

• Rejestrowanie elementów kosztu wypadku. Program umożliwia zarejestrowanie opisu zdarzenia 
wypadkowego oraz kwot (lub 
elementów składowych kwot) 
poszczególnych elementów tego 
zdarzenia.  

• Do opisu zdarzenia wypadkowe-
go należą: określenie zdarzenia, 
określenie poszkodowanego, da-
ta i godzina zdarzenia, miejsca 
zajścia zdarzenia (z wykorzysta-
niem struktury organizacyjnej) 
oraz ew. dodatkowy opis. Zare-
jestrować można także numer 
kolejny karty kosztów wypad-
ków.  

• Po zatwierdzeniu opisu nowego 
zdarzenia wypadkowego będzie 
możliwość wskazania i wybrania 
szablonu kosztów – podpowia-
dany będzie szablon podstawowy, zapisany pod nazwą „szablon_kosztu_wypadku.skk”.  

• Elementy kosztów widoczne bę-
dą po użyciu przycisku „Pokaż 
elementy kosztu wypadku”. Wi-
doczne będą wszystkie elementy 
przeniesione z szablonu kosztów.  

• Użytkownik może zmienić zbiór 
elementów kosztu wskazanego 
wypadku stosownie do potrzeb – 
zmiana dotyczyć będzie jednego, 
wskazanego wypadku i nie bę-
dzie miała wpływu na użyty sza-
blon kosztów ani na elementy 
kosztów innych zdarzeń wypad-
kowych. Zmiana może polegać 
na dodaniu nowych elementów, 
usunięciu zbędnych oraz zmianie 
parametrów związanych z ele-
mentami a także zmianie poło-
żenia elementów. 

• Rejestrowanie kosztów do wska-
zanych elementów możliwe jest 
tylko dla elementów typu „kwota wyliczana …” lub „kwota podawana …”. Do elementu typu „kwota 
podawana …” zarejestrować można tylko kwotę, a do elementu typu „kwota wyliczana …” - elementy 
składowe kwoty (liczba osób / czas / koszt godziny) – zależnie od wybranego rodzaju elementu. Po 
wprowadzeniu odpowiednich wartości wymagane jest zatwierdzenie przyciskiem „Wylicz / Zapisz” – 
program wprowadzi stosowne zmiany do wskazanego elementu (dla elementów typu „kwota 
wyliczana …” wyliczy wartość na podstawie elementów składowych) oraz zaktualizuje odpowiednie 
podsumowania. Zarejestrowane koszty widoczne będą na liście, przy opisie / nazwie poszczególnych 
elementów.  

• Praca z elementami kosztu wskazanego wypadku kończy się po 
zatwierdzeniu przyciskiem „Zapisz”. 

• Parametry kosztów wypadków. Użytkownik ma wpływ na po-
stać wydruku arkusza kosztów. 

• Możliwe jest włączenie / wyłączenie drukowania opisu wypadku 
oraz pominięcie na wydruku elementów kosztów do których nie 
zarejestrowano kosztu. 

• Zapisane wartości obowiązywać będą do kolejnej zmiany. 
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Zestawienia 

• Zestawienie pracowników z wypadkami - Pozwala na wykonanie zestawienia pracowników, któ-
rzy ulegli wypadkom w zada-
nym okresie. Może zostać wy-
konane z podziałem na dowol-
ny poziom struktury organiza-
cyjnej i / lub z ograniczeniem 
tylko do 1 elementu struktury 
organizacyjnej. Może zostać 
wykonane w układzie alfabe-
tycznym lub wg numerów ewi-
dencyjnych pracowników. Mo-
że zawierać wszystkie wypad-
ki, lub tylko np. wypadki w 
drodze do / z pracy. 

• Rejestr wypadków przy 
pracy i zrównanych - Wyko-
nywany jest dla określonego 
roku. Wypadki do rejestru za-
pisywane są wg daty zajścia 
zdarzenia. Jeśli program użyt-
kowany jest w wersji dla wielu 
podmiotów gospodarczych, to 
rejestr może zostać wykonany 
z podziałem na obsługiwane 
firmy. W przeciwnym wypadku 
możliwość podziału nie będzie 
dostępna. Rejestr możliwy jest 
do wykonania w dwóch wer-
sjach. Wersja standardowa 
zawiera wszystkie niezbędne 
informacje. Wersja zdefinio-
wana przez użytkownika za-
wierać będzie tylko wskazane 
przez niego informacje.  

• Rejestr wypadków w drodze do / z pracy - Wykonywany jest dla określonego roku. Wypadki do 
rejestru zapisywane są wg daty zajścia zdarzenia. Jeśli program użytkowany jest w wersji dla wielu 
podmiotów gospodarczych, to rejestr może zostać wykonany z podziałem na obsługiwane firmy. W 
przeciwnym wypadku możliwość podziału nie będzie dostępna. Rejestr możliwy jest do wykonania w 
dwóch wersjach. Wersja standardowa zawiera wszystkie niezbędne informacje. Wersja zdefiniowana 
przez użytkownika zawierać będzie tylko wskazane przez niego informacje.  

• Wskaźniki wypadkowości - Funkcja pozwala na wydrukowanie zestawienia wskaźników wypadko-
wości: częstości i ciężkości, w zadanym okresie czasu. Stan zatrudnienia – na podstawie danych z 
kartoteki zatrudnienia. Program może wyliczyć liczbę wypadków w odpowiednich kategoriach oraz 
sumę liczby dni zwolnień lekarskich. Informacje te mogą być także wprowadzone przez użytkownika. 

Nakłady na bhp 

• Umożliwia sporządzenie listy wydatków na bhp – planowanych i wykonanych. Z wprowadzonych in-
formacji może zostać wykonane zestawienie z nakładów – jako np. załącznik do rocznego planu po-
prawy warunków bhp. 

Funkcje pomocnicze („Narzędzia”) 

• Parametry programu - Funkcja „Wydruki” 
umożliwia dostosowanie i zmianę sposobu wy-
konywania wydruków oraz zmianę wyglądu 
wydruku protokołu powypadkowego (umożli-
wienie wydruku w kolorze oraz zmianę kolo-
rów). Funkcja „Program” umożliwia dostęp do 
części branżowej Statystycznej Karty Wypadku 
oraz możliwość opuszczania programu bez po-
twierdzenia. 
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PROGRAM „BHP – OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO” 

Opis ogólny 

• Program umożliwia zarejestrowanie dokładnego opisu (charakterystyki) miejsca pracy – w tym listy 
zagrożeń do oceny ryzyka będących podstawą do oszacowania ryzyka zawodowego w wybranych 
miejscach pracy. 

• Program daje użytkownikowi możliwość wyboru metody oszacowania ryzyka spośród dwóch dostęp-
nych: „Risk Score” lub metoda zgodna z PN-N-18002 (w skali pięciostopniowej). Wyboru metody do-
konuje użytkownik programu stosownie do własnych potrzeb i możliwości. 

• Metoda zgodna z PN-N-18002 oparta jest na określeniu ciężkości możliwych następstw zagrożenia i 
prawdopodobieństwa tych następstw. Kategoria oceny ryzyka (poziom ryzyka) odczytywana jest z 
matrycy ryzyka.  

• Metoda „Risk Score” oparta jest na wskaźnikach (współczynnikach) ryzyka związanych z potencjal-
nymi zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. Wskaźniki określają: skutki, ekspozycję i praw-
dopodobieństwo wystąpienia zagrożenia (każdego oddzielnie). Na podstawie wskaźników wyliczany 
jest współczynnik oceny ryzyka.  

• Możliwe jest skorzystanie z gotowych szablonów oceny ryzyka - gotowych przykładów oszacowania 
ryzyka na wybranych stanowiskach pracy. Szablony tworzone są podczas instalacji, a dodatkowo 
można je pobrać z naszego serwisu www.pentasoft.com.pl lub bezpośrednio za pomocą programu do 
oceny ryzyka. Jest także możliwość zapisania opisu miejsca pracy i wykonanej oceny ryzyka jako 
własnego szablonu do dalszego wykorzystania. 

• Program pozwala na znaczną modyfikację metod oceny ryzyka, zarówno w zakresie kategorii oceny 
ryzyka, jak i elementów składowych oszacowania ryzyka. Lista zagrożeń, które będą oceniane, nie 
ma żadnych ograniczeń.  

• Program pozwala na stworzenie planu działań korygujących w poszczególnych miejscach pracy, z 
wyznaczeniem osób odpowiedzialnych i terminami wykonania elementów planu oraz nadzorowania 
wykonania elementów planu. 

• Program ma możliwość rejestrowania kart pomiarów czynników szkodliwych oraz sporządzanie Reje-
stru Czynników Szkodliwych – na podstawie kart pomiarów oraz informacji o miejscu pracy. 

Opis metody oceny ryzyka „Risk Score” 

• Oszacowanie ryzyka przy pomocy metody „Risk Score” oparte jest na wskaźnikach (współczynni-
kach) ryzyka związanych z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w określonych miejscach pra-
cy.  

• Wzór oceny ryzyka:    R = S * E * P * Wr  , gdzie: 
R – współczynnik oszacowania ryzyka, 
S – współczynnik związany z potencjalnymi skutkami zagrożenia - stratami, 
E – współczynnik związany z ekspozycją na zagrożenie, 
P – współczynnik związany z prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożenia, 
Wr – współczynnik redukcji zagrożenia (wskaźnik eksperta), 

Opis Współczynnik  Opis Współczynnik 
   

Straty ludzkie  Straty materialne 
Straty nieznaczące 1  Straty nieznaczne – do 2 000 zł 1 
Małe straty – możliwa absencja 3  Małe straty – do 20 000 zł 3 
Średnie straty – możliwe ciężkie uszkodz. ciała 7  Średnie straty – do 200 000 zł 7 
Duże straty – ciężkie uszkodzenia ciała / śmierć 15  Duże straty – do 2 000 000 zł 15 
Bardzo duże straty – ofiary śmiertelne 40  Bardzo duże straty – do 20 000 000 zł 40 
Katastrofa – wiele ofiar śmiertelnych 100  Katastrofa – powyżej 20 000 000 zł 100 

  

Ekspozycja na zagrożenie  Prawdopodobieństwo zagrożenia 
Nieznacząca – raz w roku 0,5  Teoretycznie możliwe – praktycznie wykluczone 0,1 
Mała – kilka razy w roku 1  Praktycznie możliwe – bardzo małe prawdopod. 0,5 
Średnia – raz w miesiącu 2  Mało prawdopodobne 1 
Duża – raz w tygodniu  3  Prawdopodobne 3 
Bardzo duża – codziennie 6  Możliwe z dużym prawdopodobieństwem 6 
Stała 10  Prawdopodobieństwo graniczące z pewnością 10 

  

Kategorie oceny ryzyka 
Kategoria Nazwa Zakres współczynników oszacowania ryzyka 

I Pomijalne poniżej 20 
II Nieznaczne 20 ÷ 70 
III Średnie 70 ÷ 200 
IV Znaczne 200 ÷ 400 
V Niedopuszczalne powyżej 400 
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• Ocena ryzyka polega na utworzeniu listy zagrożeń (potencjalnych i rzeczywistych) występujących we 
wskazanym miejscu pracy, oraz przypisaniu każdemu z zagrożeń elementów powyższego wzoru – 
tzn. wskazaniu potencjalnych skutków, ekspozycji, prawdopodobieństwa wystąpienia i ew. współ-
czynnika redukcji. Z każdym elementem składowym wzoru związane są określone wartości współ-
czynników. Wyliczony na ich podstawie współczynnik oszacowania ryzyka służy do wskazania katego-
rii oceny ryzyka (ponieważ każdej kategorii oceny ryzyka przypisany jest zakres współczynnika osza-
cowania). Na tej podstawie program ustali dla każdego zagrożenia kategorię ryzyka, a za ogólną ka-
tegorię ryzyka we wskazanym miejscu pracy przyjęta zostanie najwyższa z kategorii wyliczonych dla 
poszczególnych zagrożeń.  

• W programie nie przewidziano żadnych ograniczeń dla listy zagrożeń – można zapisać dowolną liczbę 
zagrożeń (potencjalnych i istniejących) we wskazanym miejscu pracy. Specjalne znaczenie mają za-
grożenia związane z czynnikami szkodliwymi, ponieważ w programie jest możliwość rejestrowania 
kart pomiarów czynników szkodliwych, to umieszczenie we wskazanym miejscu pracy zagrożenia 
związanego z czynnikami szkodliwymi spowoduje przejrzenie kart pomiarów zarejestrowanych w tym 
miejscu pracy. Jeśli odnalezione zostaną karty pomiarów z przekroczonym NDS / NDN to na podsta-
wie przekroczenia obliczony zostanie współczynnik oszacowania ryzyka. Podstawą obliczeń jest tabe-
la zamiany NDS / NDN na współczynnik oszacowania ryzyka, dostępna w punkcie „Lista zagrożeń do 
oceny ryzyka” (ogólnie dla rodzajów czynników) funkcji „Kody” lub w punkcie „Czynniki Szkodliwe” 
(indywidualnie dla każdego czynnika z osobna) funkcji „Kody” (patrz w dalszej części niniejszej in-
strukcji). 

• Program wykorzystuje strukturę organizacyjną firmy, co pozwala na ułatwienie tworzenia listy zagro-
żeń: dla zagrożeń wspólnych np. dla całego wydziału produkcyjnego, wystarczy, że zostaną wprowa-
dzone w jednym miejscu struktury (w tym przykładzie – w wydziale produkcyjnym), aby były wi-
doczne we wszystkich elementach położonych „poniżej” w strukturze organizacyjnej – np. na stano-
wiskach w wydziale produkcyjnym. Na każdym stanowisku można następnie dodać zagrożenia cha-
rakterystyczne dla konkretnego stanowiska.  

• W programie założone są podstawowe listy (skutków, ekspozycji i prawdopodobieństwa), oraz lista 
kategorii ryzyka – zgodnie z opisana metodą. Użytkownik może w szerokim zakresie zmodyfikować 
wszystkie elementy składowe opisanej metody, chociaż autorzy programu sugerują pozostawienie 
zaproponowanych elementów – dla zapewnienia porównywalności oceny ryzyka. 

• W programie można utworzyć do 6 kategorii oceny ryzyka. Do oceny ryzyka za pomocą metody „Risk 
Score” wykorzystywanych jest 5 kategorii, ale użytkownik może zmodyfikować tę listę, zarówno w 
zakresie liczby kategorii, ich nazw oraz zakresu współczynników oszacowania ryzyka związanych z 
każdą kategorią. 

• Potencjalne skutki zagrożenia obejmują dwie grupy: straty materialne i straty ludzkie. Do wzoru 
podstawiana jest wyższa z dwóch wartości współczynnika skutków zagrożenia. 

• W programie założone są listy (oddzielne dla strat materialnych, strat ludzkich, ekspozycji na zagro-
żenie i prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia) zawierające po 6 elementów. Z każdym ele-
mentem listy związany jest współczynnik będący podstawą do wyliczenia współczynnika oszacowania 
ryzyka. Użytkownik może modyfikować stosownie do własnych potrzeb liczbę elementów każdej gru-
py (od 1 do 9 elementów), nazwę (opis) oraz wartość współczynnika każdego z elementów.  

• Współczynnik redukcji zagrożenia jest elementem pozwalającym na zmianę (redukcję) współczynnika 
oszacowania ryzyka (konsekwencją tego może być zmiana kategorii oceny ryzyka na niższą), jeśli 
zdaniem użytkownika taka redukcja może zostać przeprowadzona, a jednocześnie powód redukcji nie 
jest związany z elementami wzoru na oszacowanie ryzyka. Współczynnik redukcji został wprowadzo-
ny do wzoru na oszacowanie ryzyka dla zwiększenia elastyczności metody „Risk Score”. 

Opis metody oceny ryzyka zgodnej z PN-N-18002 (skala pięciostopniowa) 

• Oszacowanie ryzyka przy pomocy metody zgodnej z PN-N-18002 polega na określeniu ciężkości 
możliwych następstw i prawdopodobieństwa tych następstw.  

• Kategoria oceny ryzyka (poziom ryzyka) odczytywana jest z matrycy ryzyka. Postać matrycy ryzyka 
dla zastosowanej skali pięciostopniowej jest następująca: 

Ciężkość następstw Prawdopodobieństwo  
następstw Mała Średnia Duża 

Mało prawdopodobne 1 – ryzyko bardzo małe 2 – ryzyko małe 3 – ryzyko średnie 
Prawdopodobne 2 – ryzyko małe 3 – ryzyko średnie 4 – ryzyko duże 
Wysoce prawdopodobne 3 – ryzyko średnie 4 – ryzyko duże 5 – ryzyko bardzo duże 

• Oszacowanie ryzyka polega na utworzeniu listy zagrożeń (potencjalnych i rzeczywistych) występują-
cych we wskazanym miejscu pracy, oraz przypisaniu każdemu z zagrożeń parametrów matrycy ryzy-
ka – tzn. wskazaniu ciężkości następstw i prawdopodobieństwa następstw. Dla każdego zagrożenia 
ustalona zostanie kategoria oceny ryzyka (zgodnie z matrycą ryzyka). Za ogólną kategorię ryzyka we 
wskazanym miejscu pracy przyjęta zostania najwyższa z kategorii ustalonych dla poszczególnych za-
grożeń.  
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• W programie nie przewidziano żadnych ograniczeń dla listy zagrożeń – można zapisać dowolną liczbę 
zagrożeń (potencjalnych i istniejących) we wskazanym miejscu pracy. Specjalne znaczenie mają za-
grożenia związane z czynnikami szkodliwymi, ponieważ w programie jest możliwość rejestrowania 
kart pomiarów czynników szkodliwych, to umieszczenie we wskazanym miejscu pracy zagrożenia 
związanego z czynnikami szkodliwymi spowoduje przejrzenie kart pomiarów zarejestrowanych w tym 
miejscu pracy. Jeśli odnalezione zostaną karty pomiarów z przekroczonym NDS / NDN to na podsta-
wie przekroczenia obliczony zostanie współczynnik oszacowania ryzyka. Podstawą obliczeń jest tabe-
la zamiany NDS / NDN na kategorię oceny ryzyka, dostępna w punkcie „Lista zagrożeń do oceny ry-
zyka” (ogólnie dla rodzajów czynników) funkcji „Kody” lub w punkcie „Czynniki Szkodliwe” (indywi-
dualnie dla każdego czynnika z osobna) funkcji „Kody” (patrz w dalszej części niniejszej instrukcji). 

• Program wykorzystuje strukturę organizacyjną firmy, co pozwala na ułatwienie tworzenia listy zagro-
żeń: dla zagrożeń wspólnych np. dla całego wydziału produkcyjnego, wystarczy, że zostaną wprowa-
dzone w jednym miejscu struktury (w tym przykładzie – w wydziale produkcyjnym), aby były wi-
doczne we wszystkich elementach położonych „poniżej” w strukturze organizacyjnej – np. na stano-
wiskach w wydziale produkcyjnym. Na każdym stanowisku można następnie dodać zagrożenia cha-
rakterystyczne dla konkretnego stanowiska.  

• W programie założone są podstawowe listy parametrów (ciężkość następstw i prawdopodobieństwo 
następstw) oraz lista kategorii ryzyka – zgodnie z opisana metodą. Użytkownik może w szerokim za-
kresie zmodyfikować wszystkie elementy składowe opisanej metody, chociaż autorzy programu su-
gerują pozostawienie zaproponowanych elementów – dla zapewnienia porównywalności oceny ryzyka 
i zgodności z PN. 

• Do oceny ryzyka za pomocą metody zgodnej z PN-N-18002 wykorzystywanych jest 5 kategorii, a 
użytkownik może zmodyfikować tę listę w zakresie nazw kategorii oraz opisów z nimi związanych. 

• W programie założone są listy parametrów (ciężkość następstw i prawdopodobieństwo następstw) 
zawierające po 3 elementy. Użytkownik może modyfikować stosownie do własnych potrzeb nazwę 
(opis) każdego z elementów.  

Opis metody PHA 

• Oszacowanie ryzyka przy pomocy metody PHA na określeniu stopnia szkód i prawdopodobieństwa 
wystąpienia szkód dla poszczególnych zagrożeń.  

• Kategoria oceny ryzyka (poziom ryzyka) odczytywana jest z matrycy ryzyka. Postać matrycy ryzyka 
dla zastosowanej skali jest następująca : 

stopień szkód Współczynnik  prawdopodobieństwo wystąpienia szkód Współczynnik 
znikome urazy, lekkie szkody 1  bardzo nieprawdopodobne 1 
lekkie obrażenia, wymierne szkody 2  mało prawdopodobne (raz na 10 lat) 2 
ciężkie obrażenia, znaczne szkody 3  doraźne (raz w roku) 3 
pojedyncze wypadki śmiertelne, ciężkie szkody 4  dosyć częste (raz w miesiącu) 4 
zbiorowe wypadki śmiertelne, bardzo duża skala szkód 5  częste, regularne (raz w tygodniu) 5 
zbiorowe wypadki śmiertelne, bardzo duża skala szkód 
poza zakładem 6  duże prawdopodobieństwo wydarzenia 6 

  
Kategorie oceny ryzyka 

Kategoria Nazwa Zakres współczynników oszacowania ryzyka 
I ryzyko akceptowalne 1 ÷ 3 
II dopuszczalna akceptacja ryzyka 4 ÷ 10 
III ryzyko niedopuszczalne 12 ÷ 36 

• Oszacowanie ryzyka polega na utworzeniu listy zagrożeń (potencjalnych i rzeczywistych) występują-
cych we wskazanym miejscu pracy, oraz przypisaniu każdemu z zagrożeń parametrów matrycy ryzy-
ka – tzn. wskazaniu stopnia szkód i prawdopodobieństwa wystąpienia szkód. Dla każdego zagrożenia 
ustalona zostanie kategoria oceny ryzyka (zgodnie z matrycą ryzyka). Za ogólną kategorię ryzyka we 
wskazanym miejscu pracy przyjęta zostania najwyższa z kategorii ustalonych dla poszczególnych za-
grożeń.  

• W programie nie przewidziano żadnych ograniczeń dla listy zagrożeń – można zapisać dowolną liczbę 
zagrożeń (potencjalnych i istniejących) we wskazanym miejscu pracy. Specjalne znaczenie mają za-
grożenia związane z czynnikami szkodliwymi, ponieważ w programie jest możliwość rejestrowania 
kart pomiarów czynników szkodliwych, to umieszczenie we wskazanym miejscu pracy zagrożenia 
związanego z czynnikami szkodliwymi spowoduje przejrzenie kart pomiarów zarejestrowanych w tym 
miejscu pracy. Jeśli odnalezione zostaną karty pomiarów z przekroczonym NDS / NDN to na podsta-
wie przekroczenia obliczony zostanie współczynnik oszacowania ryzyka. Podstawą obliczeń jest tabe-
la zamiany NDS / NDN na kategorię oceny ryzyka, dostępna w punkcie „Lista zagrożeń do oceny ry-
zyka” (ogólnie dla rodzajów czynników) funkcji „Kody” lub w punkcie „Czynniki Szkodliwe” (indywi-
dualnie dla każdego czynnika z osobna) funkcji „Kody” (patrz w dalszej części niniejszej instrukcji). 

• Program wykorzystuje strukturę organizacyjną firmy, co pozwala na ułatwienie tworzenia listy zagro-
żeń : dla zagrożeń wspólnych, np. dla całego wydziału produkcyjnego, wystarczy, że zostaną wpro-
wadzone w jednym miejscu struktury (w tym przykładzie – w wydziale produkcyjnym), aby były wi-
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doczne we wszystkich elementach położonych „poniżej” w strukturze organizacyjnej – np. na stano-
wiskach w wydziale produkcyjnym. Na każdym stanowisku można następnie dodać zagrożenia cha-
rakterystyczne dla konkretnego stanowiska.  

• W programie założone są podstawowe listy parametrów (stopień szkód i prawdopodobieństwo wy-
stąpienia szkód) oraz lista kategorii ryzyka – zgodnie z opisana metodą. Użytkownik może w szero-
kim zakresie zmodyfikować wszystkie elementy składowe opisanej metody (nazwy i wartości współ-
czynników oraz zakresy w matrycy oszacowania), chociaż autorzy programu sugerują pozostawienie 
zaproponowanych elementów – dla zapewnienia porównywalności oceny ryzyka. 

Oszacowanie ryzyka zawodowego metodą „Risk Score” 

• Polega na stworzeniu listy za-
grożeń (istniejących lub poten-
cjalnych) we wskazanym miej-
scu pracy oraz przypisaniu 
każdemu z zagrożeń odpo-
wiedniego poziomu : poten-
cjalnych skutków (osobno : 
ludzkich i materialnych), eks-
pozycji i prawdopodobieństwa 
wystąpienia.  

• Lista zagrożeń może być do-
wolnie długa. Może zostać 
utworzona i zmieniana w funk-
cji „Kody” - „Lista zagrożeń do 
oceny ryzyka”. Nowe elementy 
do tej listy mogą zostać doda-
wane także podczas zmian w 
„Oszacowaniu ryzyka zawodo-
wego”. Zagrożenia o kategorii 
powyżej „3” program oznacza 
kolorem czerwonym – zmiana 
koloru lub wyłączenie tej opcji 
dostępne jest w „Narzędzia” – 
‘Parametry kartotek miejsc 
pracy”. 

• Użytkownik może dopisywać 
takie zagrożenia, jakie uzna za 
istotne dla oceny ryzyka zawo-
dowego na wskazanym stano-
wisku. Dla każdego z dopisy-
wanych zagrożeń należy ustalić 
parametry wymagane przez 
opisywaną metodę. Po naci-
śnięciu przycisku „Zatwierdź” 
wyliczony zostanie współczyn-
nik oszacowania ryzyka dla 
wskazanego zagrożenia, a na 
tej podstawie ustalona zosta-
nie kategoria oceny ryzyka dla 
wskazanego zagrożenia. W na-
stępnej kolejności programu 
sprawdzi wszystkie zagrożenia we wskazanym miejscu pracy – z listy zagrożeń wybrana zostanie po-
zycja o najwyższej kategorii oceny ryzyka i ta kategoria oceny ryzyka zostanie umieszczona w punk-
cie „Ocena ryzyka i wnioski” jako wynikowa we wskazanym miejscu pracy. 

• Każdy element listy zagrożeń może zostać zmieniony tylko na tym poziomie struktury organizacyj-
nej, na którym został wprowadzony, mimo że będzie widoczny we wszystkich elementach struktury 
organizacyjnej położonych „poniżej”.  

• Specjalne znaczenie mają zagrożenia o nazwie rozpoczynającej się od frazy : „Czynniki szkodliwe – 
mierzone”, ponieważ dla nich oszacowanie ryzyka polega nie na ustaleniu skutków, ekspozycji i 
prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, a na zamianie NDN / NDS z kart pomiarów na współ-
czynnik oszacowania ryzyka. Zamiana wykonywana jest w oparciu o tabelę zamiany. Tabela zamiany 
może być wspólna dla grupy czynników szkodliwych (dostępna w punkcie : „Kody” – „Lista zagrożeń 
do oceny ryzyka”) lub indywidualna dla wybranego czynnika szkodliwego. Indywidualna tabela za-
miany zostanie użyta wtedy, gdy zostanie zarejestrowana w punkcie „Kody” – „Czynniki szkodliwe”. 
Użytkownik ma wpływ na sposób użycia tabeli zamiany : każda z kart pomiarów będzie tworzyła od-
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dzielne zagrożenie, albo powstanie jedno zagrożenie dla każdej z grup czynników : fizyczne, che-
miczne, pyły i rakotwórcze - oddzielnie. W przypadku jednego zagrożenia dla grupy czynników do 
oszacowania przyjęta zostanie karta, z której wynikać będzie wyższa kategoria oceny ryzyka. Sposób 
użycia zależeć będzie od pa-
rametru zawartego w punkcie: 
„Narzędzia” – „Domyślna me-
toda oszacowania ryzyka”. Ta-
bele zamiany zostały ustalone 
w oparciu o praktykę bhp w 
tym zakresie, ale mogą być 
dowolnie zmienione przez 
użytkownika. Zagrożenia wyni-
kające z obecności czynników 
szkodliwych w miejscach pracy 
tworzone będą przez program 
automatycznie w miarę zmian 
w kartotece czynników szko-
dliwych – podczas rejestrowa-
nia i zmian kart pomiarów 
czynników szkodliwych w po-
szczególnych miejscach pracy.  

• Dla wszystkich zagrożeń (poza 
wynikającymi z kart pomiarów 
czynników szkodliwych) oszacowanie ryzyka sprowadza się do zarejestrowania zagrożenia, a następ-
nie do wskazania skutków – strat (od dzielnie : ludzkich i materialnych), ekspozycji i prawdopodo-
bieństwa wystąpienia tego zagrożenia. Do każdego zagrożenia użytkownik może dopisać dowolny 
opis oraz elementy dodatkowych 
kartotek: źródła zagrożenia, moż-
liwe skutki zagrożenia i środki pro-
filaktyczne. Wybór wszystkich 
elementów następuje z ustalonych 
list – zmiana list dostępna jest w 
funkcji „Kody”. 

• Współczynnik redukcji zagrożenia 
pozwala na zmianę (redukcję) 
współczynnika oszacowania ryzyka 
(konsekwencją tego może być 
zmiana kategorii oceny ryzyka na 
niższą), jeśli zdaniem użytkownika 
taka redukcja może zostać prze-
prowadzona, a jednocześnie po-
wód redukcji nie jest związany z 
elementami wzoru na oszacowanie 
ryzyka.  

Oszacowanie ryzyka zawodowego metodą zgodną z PN-N-18002 (skala pięciostopniowa) 

• Polega na stworzeniu listy zagro-
żeń (istniejących lub potencjal-
nych) we wskazanym miejscu 
pracy oraz przypisaniu każdemu 
z zagrożeń odpowiedniego po-
ziomu : ciężkości następstw i 
prawdopodobieństwa następstw.  

• Lista zagrożeń może być dowol-
nie długa. Może zostać utworzo-
na i zmieniana w funkcji „Kody” - 
„Lista zagrożeń do oceny ryzy-
ka”. Nowe elementy do tej listy 
mogą zostać dodawane także 
podczas zmian w „Oszacowaniu 
ryzyka zawodowego”. 

• Użytkownik może dopisywać 
takie zagrożenia, jakie uzna za 
istotne dla oceny ryzyka zawo-
dowego na wskazanym stanowi-
sku. Dla każdego z dopisywa-
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nych zagrożeń należy ustalić parametry wymagane przez opisywaną metodę. Po naciśnięciu przyci-
sku „Zatwierdź” wyliczony zostanie współczynnik oszacowania ryzyka dla wskazanego zagrożenia, a 
na tej podstawie ustalona zostanie kategoria oceny ryzyka dla wskazanego zagrożenia. W następnej 
kolejności programu sprawdzi wszystkie zagrożenia we wskazanym miejscu pracy – z listy zagrożeń 
wybrana zostanie pozycja o najwyższej kategorii oceny ryzyka i ta kategoria oceny ryzyka zostanie 
umieszczona w punkcie „Ocena ryzyka i wnioski” jako wynikowa we wskazanym miejscu pracy. 

• Każdy element listy zagrożeń może zostać zmieniony tylko na tym poziomie struktury organizacyj-
nej, na którym został wprowadzony, mimo że będzie widoczny we wszystkich elementach struktury 
organizacyjnej położonych „poniżej”. 

•  Specjalne znaczenie mają zagrożenia o nazwie rozpoczynającej się od frazy : „Czynniki szkodliwe – 
mierzone”, ponieważ dla nich oszacowanie ryzyka polega nie na ustaleniu ciężkości i prawdopodo-
bieństwa następstw zagrożenia, a na zamianie NDN / NDS z kart pomiarów na współczynnik oszaco-
wania ryzyka. Zamiana wykonywana jest w oparciu o tabelę zamiany. Tabela zamiany może być 
wspólna dla grupy czynników szkodli-
wych (dostępna w punkcie : „Kody” – 
„Lista zagrożeń do oceny ryzyka”) lub 
indywidualna dla wybranego czynnika 
szkodliwego. Indywidualna tabela za-
miany zostanie użyta wtedy, gdy zo-
stanie zarejestrowana w punkcie „Ko-
dy” – „Czynniki szkodliwe”. Użytkownik 
ma wpływ na sposób użycia tabeli za-
miany : każda z kart pomiarów będzie 
tworzyła oddzielne zagrożenie, albo 
powstanie jedno zagrożenie dla każdej 
z grup czynników : fizyczne, chemicz-
ne, pyły i rakotwórcze - oddzielnie. W 
przypadku jednego zagrożenia dla 
grupy czynników do oszacowania przy-
jęta zostanie karta, z której wynikać 
będzie wyższa kategoria oceny ryzyka. 
Sposób użycia zależeć będzie od parametru zawartego w punkcie :„Narzędzia” – „Domyślna metoda 
oszacowania ryzyka”. Tabele zamiany zostały ustalone w oparciu o praktykę bhp w tym zakresie, ale 
mogą być dowolnie zmienione przez użytkownika. Zagrożenia wynikające z obecności czynników 
szkodliwych w miejscach pracy tworzone będą przez program automatycznie w miarę zmian w karto-
tece czynników szkodliwych – podczas rejestrowania i zmian kart pomiarów czynników szkodliwych w 
poszczególnych miejscach pracy. 

• Dla wszystkich zagrożeń (poza opisanymi powyżej) oszacowanie ryzyka sprowadza się do zareje-
strowania zagrożenia, a następni e do wskazania ciężkości następstw i prawdopodobieństwa na-
stępstw. Do każdego zagrożenia użytkownik może dopisać dowolny opis oraz elementy dodatkowych 
kartotek: źródła zagrożenia, możliwe skutki zagrożenia i środki profilaktyczne. Wybór wszystkich 
elementów następuje z ustalonych list – zmiana list dostępna jest w funkcji „Kody”. 

• Po naciśnięciu przycisku „Zatwierdź” wyliczony zostanie współczynnik oszacowania ryzyka dla wska-
zanego zagrożenia, i na tej podstawie ustalona zostanie kategoria oceny ryzyka dla wskazanego za-
grożenia. Kolejną czynnością programu będzie sprawdzenie wszystkich zagrożeń we wskazanym 
miejscu pracy - wybrana zostanie najwyższa kategoria oceny ryzyka z listy zagrożeń i ta kategoria 
oceny ryzyka zostanie umieszczona w punkcie „Ocena ryzyka i wnioski” jako wynikowa we wskaza-
nym miejscu pracy. 

Oszacowanie ryzyka zawodowego 
metodą PHA 

• Polega na stworzeniu listy za-
grożeń (istniejących lub poten-
cjalnych) we wskazanym miej-
scu pracy oraz przypisaniu 
każdemu z zagrożeń odpo-
wiedniego poziomu : stopnia 
szkód i prawdopodobieństwa.  

• Lista zagrożeń może być do-
wolnie długa. Może zostać 
utworzona i zmieniana w funk-
cji „Kody” - „Lista zagrożeń do 
oceny ryzyka”. Nowe elementy 
do tej listy mogą zostać doda-
wane także podczas zmian w 
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„Oszacowaniu ryzyka zawodowego”. 
• Użytkownik może dopisywać takie zagrożenia, jakie uzna za istotne dla oceny ryzyka zawodowego na 

wskazanym stanowisku. Dla każdego z dopisywanych zagrożeń należy ustalić parametry wymagane 
przez opisywaną metodę. Po naciśnięciu przycisku „Zatwierdź” wyliczony zostanie współczynnik 
oszacowania ryzyka dla wska-
zanego zagrożenia, a na tej 
podstawie ustalona zostanie 
kategoria oceny ryzyka dla 
wskazanego zagrożenia. W na-
stępnej kolejności programu 
sprawdzi wszystkie zagrożenia 
we wskazanym miejscu pracy 
– z listy zagrożeń wybrana zo-
stanie pozycja o najwyższej 
kategorii oceny ryzyka i ta ka-
tegoria oceny ryzyka zostanie 
umieszczona w punkcie „Ocena 
ryzyka i wnioski” jako wyniko-
wa we wskazanym miejscu 
pracy. 

• Każdy element listy zagrożeń 
może zostać zmieniony tylko 
na tym poziomie struktury or-
ganizacyjnej, na którym został 
wprowadzony, mimo że będzie widoczny we wszystkich elementach struktury organizacyjnej położo-
nych „poniżej”. 

•  Specjalne znaczenie mają zagroże-
nia o nazwie rozpoczynającej się od 
frazy : „Czynniki szkodliwe – mie-
rzone”, ponieważ dla nich oszacowa-
nie ryzyka polega nie na ustaleniu 
ciężkości i prawdopodobieństwa na-
stępstw zagrożenia, a na zamianie 
NDN / NDS z kart pomiarów na 
współczynnik oszacowania ryzyka. 
Zamiana wykonywana jest w oparciu 
o tabelę zamiany. Tabela zamiany 
może być wspólna dla grupy czynni-
ków szkodliwych (dostępna w punk-
cie : „Kody” – „Lista zagrożeń do 
oceny ryzyka”) lub indywidualna dla 
wybranego czynnika szkodliwego. 
Indywidualna tabela zamiany zostanie użyta wtedy, gdy zostanie zarejestrowana w punkcie „Kody” – 
„Czynniki szkodliwe”. Użytkownik ma wpływ na sposób użycia tabeli zamiany : każda z kart pomia-
rów będzie tworzyła oddzielne zagrożenie, albo powstanie jedno zagrożenie dla każdej z grup czynni-
ków : fizyczne, chemiczne, pyły i rakotwórcze - oddzielnie. W przypadku jednego zagrożenia dla gru-
py czynników do oszacowania przyjęta zostanie karta, z której wynikać będzie wyższa kategoria oce-
ny ryzyka. Sposób użycia zależeć będzie od parametru zawartego w punkcie: „Narzędzia” – „Do-
myślna metoda oszacowania ryzyka”. Tabele zamiany zostały ustalone w oparciu o praktykę bhp w 
tym zakresie, ale mogą być dowolnie zmienione przez użytkownika. Zagrożenia wynikające z obec-
ności czynników szkodliwych w miejscach pracy tworzone będą przez program automatycznie w mia-
rę zmian w kartotece czynników szkodliwych – podczas rejestrowania i zmian kart pomiarów czynni-
ków szkodliwych w poszczególnych miejscach pracy. 

• Dla wszystkich zagrożeń (poza opisanymi powyżej) oszacowanie ryzyka sprowadza się do zareje-
strowania zagrożenia, a następni e do wskazania ciężkości następstw i prawdopodobieństwa na-
stępstw. Do każdego zagrożenia użytkownik może dopisać dowolny opis oraz elementy dodatkowych 
kartotek: źródła zagrożenia, możliwe skutki zagrożenia i środki profilaktyczne. Wybór wszystkich 
elementów następuje z ustalonych list – zmiana list dostępna jest w funkcji „Kody”. 

• Po naciśnięciu przycisku „Zatwierdź” wyliczony zostanie współczynnik oszacowania ryzyka dla wska-
zanego zagrożenia, i na tej podstawie ustalona zostanie kategoria oceny ryzyka dla wskazanego za-
grożenia. Kolejną czynnością programu będzie sprawdzenie wszystkich zagrożeń we wskazanym 
miejscu pracy - wybrana zostanie najwyższa kategoria oceny ryzyka z listy zagrożeń i ta kategoria 
oceny ryzyka zostanie umieszczona w punkcie „Ocena ryzyka i wnioski” jako wynikowa we wskaza-
nym miejscu pracy. 
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• Wykorzystanie szablonów oceny ryzyka. Program zawiera pewna liczbę szablonów oceny ryzyka 
- gotowych przykładów oszacowania ryzyka na wybranych stanowiskach pracy. Szablony tworzone są 
podczas instalacji, a dodatkowo można je po brać z serwisu internetowego: „www.pentasoft.com.pl” 
lub bezpośrednio za pomocą programu do oceny ryzyka.  

• Lista szablonów to lista nazw stanowisk, a z każdym z nich zwią-
zane są pewne elementy opisu oraz lista przypisanych do stano-
wiska zagrożeń. 

• Po naciśnięciu przycisku „Wybierz” program przeniesie opis i 
zagrożenia z wybranego szablonu do ocenianego stanowiska 
pracy. 

• Oszacowanie ryzyka dla zagrożeń z szablonu wykonane zostanie 
w kategorii najniższej dla wskazanej metody oceny. Po skorzy-
staniu z szablonu należy przejrzeć listę zagrożeń i zmienić osza-
cowanie ryzyka na takie, jakie realnie występuje na ocenianym 
stanowisku pracy. 

• Za pomocą programu można pobierać dodatkowe szablony pu-
blikowane na bieżąco w serwisie internetowym firmy PENTA So-
ft. Służy do tego funkcja: „Narzędzia” – „Sprawdź szablony oce-
ny ryzyka dostępne w serwisie www”. Domyślnie program poka-
zuje listę szablonów dodanych / zmienionych od ostatniej aktualizacji. Po wskazaniu szablonów, któ-
re użytkownik chciałby skopiować z serwisu WWW do programu i naciśnięciu przycisku „Pobierz ak-
tualizacje”, do programu dodane zostaną wskazane szablony i będą one gotowe do użycia. Po pobra-
niu aktualizacji program zapamiętuje da-
tę pobrania, tak aby po kolejnym uru-
chomieniu funkcji pokazywać tylko sza-
blony dodane / zmienione od daty ostat-
niego pobrania. Jeśli użytkownik chce 
zobaczyć wszystkie szablony dostępne w 
serwisie WWW, to należy odznaczyć 
opcję „tylko dodane / zmienione od 
ostatniej aktualizacji”.  

• Szablony mogą zostać także utworzone 
przez użytkownika. Służy do tego przy-
cisk „Zapisz jako szablon”. Zapis możli-
wy jest w każdym momencie, po wyko-
naniu kompletnego opisu miejsca pracy i 
oszacowaniu ryzyka. Sugerujemy nada-
wanie własnym szablonom nazw innych 
niż istniejące – pobrane z serwisu WWW, 
ponieważ po kolejnej aktualizacji mogły-
by zostać usunięte. 
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Arkusz oceny ryzyka i elementy dodatkowe. Po zakończeniu oceny ryzyka na stanowisku pracy 
(tzn. po ustaleniu wynikowej kategorii oceny ryzyka i zarejestrowaniu wszystkich elementów opisu 
miejsca pracy, które użytkownik uzna za stosowne) program umożliwia wydruk „Arkusza Oceny 
Ryzyka Zawodowego” (oddziel-
nie dla każdego miejsca pracy), 
o zawartości dostosowanej do 
potrzeb i wymagań użytkownika. 
Wynikowa kategoria oceny ryzy-
ka może zostać przez użytkowni-
ka zmieniona (skorygowana) – 
np. zmieniona na niższą niż wy-
nikająca z zarejestrowanych za-
grożeń. Podobnie skorygowane 
może zostać to, czy ryzyko jest 
akceptowalne. Przed wydrukiem 
arkusza oceny ryzyka powinna 
zostać uzupełniona data wyko-
nania oceny – zostanie umiesz-
czona na wydruku arkusza. Jeśli 
uzupełniona zostanie data na-
stępnej oceny, to także ona zo-
stanie umieszczona na wydruku 
arkusza oceny ryzyka. W miejscu 
na „Wnioski zapobiegawcze” użytkownik może zapisać 
dowolny wniosek z utworzonej wcześniej listy lub utwo-
rzyć nowy wniosek (do późniejszego wykorzystania). W 
skład wydruku arkusza wchodzić będą: lista zagrożeń do 
oceny ryzyka (wraz z opisami), opis stanowiska pracy 
(charakterystyka) oraz podsumowanie (wynikowa kate-
goria oceny ryzyka, podsumowanie i wnioski zapobie-
gawcze). Użytkownik może wybrać, które z elementów 
opisowych mają zostać umieszczone na wydruku (w 
punkcie „Parametry wydruku arkusza”). Ponieważ praco-
dawca powinien zapoznać pracowników z poziomem ry-
zyka na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy, to 
program ma możliwość założenia listy pracowników i 
wykonania dla nich wydruków. Po zarejestrowaniu pod-
stawowych informacji o pracowniku możliwe będzie 
wykonanie dwóch rodzajów 
zestawień: listy pracowni-
ków jako załącznika do ar-
kusza oceny oraz indywi-
dualnej informacji o wyko-
nanej ocenie ryzyka dla 
każdego pracownika. Użyt-
kownik ma wpływ na po-
stać listy pracowników i 
indywidualnej informacji – 
„Parametry wydruku”. 
Użytkownicy programu 
„BHP-Kartoteki Pracowni-
ków” zobaczą w tym miej-
scu listę pracowników za-
rejestrowaną w tym pro-
gramie– przyciski „Dodaj 
nowego pracownika” i 
„Usuń oznaczonych pra-
cowników” nie będą ak-
tywne. Na wydrukach list 
znajdą się tylko oznaczeni pracownicy. 

Informowanie pracowników o dokonanej ocenie ryzyka 

• W programie jest możliwość zarejestrowania pracowników zatrudnionych w określonych miejscach 
pracy. 

• Pracownicy powinni być rejestrowani w tych miejscach pracy, w których wykonana została ocena 
ryzyka ich dotycząca. 
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• Jeśli wykorzystywany jest program „BHP – Kartoteki Pracowników”, to funkcje dotyczące dopisywa-
nia, korygowania i usuwania pracowników będą niedostępne. 

• Lista pracowników może pokazywać się 
w uporządkowaniu wg numerów ewiden-
cyjnych lub alfabetycznie, wg nazwisk. 

• Pracownicy mogą zostać poinformowani 
o dokonanej ocenie ryzyka na dwa spo-
soby: każdy z pracowników może otrzy-
mać skrócony arkusz oceny ryzyka 
(składający się z listy zagrożeń, wyniko-
wej oceny ryzyka i wniosków zapobie-
gawczych) lub może zostać wydrukowa-
na lista pracowników, jako załącznik do 
arkusza oceny ryzyka. 

• Skrócony arkusz oceny powinien zostać 
wydrukowany w 2 egzemplarzach – je-
den, podpisany przez pracownika, powi-
nien pozostać w jego aktach osobowych. 

• Wydruki dotyczyć będą oznaczonych 
pracowników. 

• Każdy z wydruków posiada własny zestaw parametrów 
umożliwiający dostosowanie jej do wymagań użytkow-
nika. 

 

 

 

 

 

Kartoteki Miejsc Pracy 

• Za pomocą tego punktu programu można wykonać oszacowanie i ocenę ryzyka zawodowego, na 
podstawie wprowadzonych informacji o zagrożeniach i kartach pomiarów czynników szkodliwych. W 
tym miejscu programu znajdują się także kartoteki służące do opisu (charakterystyki) miejsca pracy. 
Informacje wprowadzone do kartoteki widoczne będą tylko we wskazanym punkcie struktury organi-
zacyjnej. Po uruchomieniu, na ekranie ukaże się lista elementów „I” poziomu struktury organizacyj-
nej. Można w tym miejscu posłużyć się funkcjami umożliwiającymi dostęp do wszystkich kartotek 
szczegółowych (kartoteki będą dotyczyły wybranego elementu struktury organizacyjnej), albo 
przejść do poziomu „niższego” - po wybraniu jednego elementu struktury organizacyjnej i kliknięciu 
znaku [+] z lewej strony kodu (albo dwukrotnym kliknięciu na nazwie wybranego elementu struktu-
ry). Taka zasada obowiązuje na wszystkich poziomach. W programie przyjęto zasadę, że listę ele-
mentów I poziomu struktury organizacyjnej może modyfikować tylko za pośrednictwem funkcji „Ko-
dy” -> „Elementy struktury organizacyjnej”, natomiast elementy „niższych” poziomów struktury or-
ganizacyjnej można dodawać i korygować za pomocą tego punktu programu. 

• Czynniki szkodliwe. Karty pomiarów powinny być rejestrowane w kartotece odpowiadającej miej-
scu pomiaru, z tego m.in. względu program ma możliwość obsługiwania rozbudowanego opisu miej-
sca pracy – struktury organizacyjnej. Program pozwala na zarejestrowanie na karcie pomiarów 
wszystkich informacji niezbędnych z prawnego punktu widzenia, tzn. rodzaj czynnika, datę i miejsce 
pomiaru, kto i wg jakiej metody dokonywał pomiaru, wynik i interpretacje pomiaru a także krotność 
przekroczenia wartości dopuszczalnej podpowiadanej przez program. Program zaproponuje także 
wartość dopuszczalną wprowadzoną w funkcji „Kody” - można ją zmienić, a program wyliczać będzie 
ew. przekroczenie wartości dopuszczalnej przez porównanie zarejestrowanej w karcie pomiaru. 
Istotne jest wprowadzenie daty następnego pomiaru, ponieważ program przyjmować będzie obec-
ność czynnika szkodliwego w miejscu pracy pomiędzy datą pomiaru a datą pomiaru następnego. Jeśli 
rejestrowanym czynnikiem szkodliwym jest hałas (oddzielny parametr w „Kartotece czynników szko-
dliwych”), to karta pomiarów rozbudowana zostanie o tabelę pomiarów umożliwiającą wprowadzenie 
do 5 pomiarów, a dla każdego z nich: czas ekspozycji – należy podawać w minutach (lub dziesięt-
nych częściach minut), równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A, wartość 
szczytowa dźwięku C oraz krótki opis okoliczności pomiaru), na podstawie których wyliczane są na-
stępujące parametry: równoważny poziom dźwięku dla czasu ekspozycji, poziom ekspozycji na hałas 
odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy, krotność normy (w odniesieniu do wartości dopuszczalnej). 
Krotność normy z tabeli pomiarów jest podstawą do uzupełnienia wpisu w karcie pomiaru o przekro-
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czeniu NDN. Widoczne będzie także porównania: maksymalnego poziomu dźwięku A oraz wartości 
szczytowej dźwięku C z wartościami maksymalnie dopuszczalnymi (odpowiednio: 115 dB i 135 dB). 
Jeśli rejestrowanym czynnikiem szkodliwym jest oświetlenie (oddzielny parametr w „Kartotece czyn-
ników szkodliwych”), to przekroczenie wartości dopuszczalnej następować będzie, gdy wartość po-
miaru jest mniejsza od wartości dopuszczalnej. Jeśli zostaną uzupełnione „Informacje do Rejestru 
Czynników”, to pojawiać się będą na wydruku rejestru. Jeśli rejestrowana jest karta pomiaru z prze-
kroczoną wartością dopuszczalną, to program zaproponuje zaktualizowanie arkusza oceny ryzyka. 
Zostanie zaktualizowane odpowiednie zagrożenie (ew. zostanie dopisane), a następnie zaktualizowa-
na kategoria oceny ryzyka.  

• Wypadki, choroby, zatrudnienie. Funkcja pozwala zarejestrować informacje o liczbie zatrudnio-
nych (z wydzieleniem liczby kobiet, młodocianych i zatrudnionych na nocnej zmianie), o liczbie wy-
padków i liczbie chorób zawodowych (z podziałem na podejrzenia chorób i choroby stwierdzone) w 
poszczególnych latach. Informacje tu wprowadzone widoczne będą tylko we wskazanym miejscu pra-
cy – nie będą widoczne w miejscach pracy położonych „poniżej” w strukturze organizacyjnej. Można 
wprowadzić informacje z dowolnej liczby lat „wstecz”. Dla ustalenia liczby lat, z jakich pokazywać za-
trudnienie oraz liczbę wypadków i chorób służy oddzielny parametr w funkcji „Ocena ryzyka i wnio-
ski”. Jeśli użytkowane są inne programy dla bhp, to możliwe jest odczytanie informacji w nich zgro-
madzonych – przycisk „Odczytaj dane z programów dla BHP”. Odczytanie danych dotyczyć będzie 
wszystkich miejsc pracy. Informacje mogą zostać umieszczone na wydruku „Arkusza oceny ryzyka”. 

• Plan działań korygujących. Funkcja pozwala na utworzenie listy zawierającej elementy planu dzia-
łań korygujących (zmniejszających ryzyko zawodowe) dla wybranego, wskazanego, miejsca pracy. 
Elementami planu mogą być działania o określonym zakresie i określonym terminie wykonania, do 
wykonania przez wskazane osoby. Właśnie termin wykonania i osoba odpowiedzialna są informacja-
mi, które mogą być przetwarzane przez program – w funkcji „Zestawienia” możliwe jest wykonanie 
list zawierających np. działania nie wykonane w terminie przez wskazane osoby, lub działania wyko-
nane w zadanym okresie we wskazanym miejscu pracy. Program pozwala na dokonanie prolongaty 
terminu wykonania oraz na zarejestrowanie daty realizacji elementu planu działań korygujących. 
Możliwe jest zapisanie dwóch rodzajów uwag (opisu) do każdego elementu planu: treści, która bę-
dzie umieszczana na wydruku (opisu działania do wykonania) oraz treści, która nie będzie umiesz-
czana na wydruku (np. uwag użytkownika o postępach w wykonywaniu wskazanego działania przez 
osobę odpowiedzialną). Dla każdego miejsca pracy, dla którego zarejestrowane zostały elementy 
planu działań korygujących możliwe jest wykonanie wydruków, w postaci: listy elementów planu lub 
w postaci karty zawierającej wszystkie informacje o wskazanym elemencie planu (do przekazania 
osobie odpowiedzialnej). Użytkownik ma wpływ na postać każdego z wydruków – można zmienić je-
go nazwę oraz zakończenie (stopkę). 

• Lista pytań do oceny stanowiska. Funkcja pozwala na skorzystanie z jednego z 5 zestawów (list) 
pytań utworzonych w funkcji „Ko-
dy” – „Lista pytań do oceny sta-
nowiska pracy”. Jeśli dla wskaza-
nego miejsca pracy nie została 
jeszcze utworzona lista pytań, to 
po naciśnięciu przycisku „Nowy” 
użytkownik zostanie poproszony o 
wskazanie zestawu pytań, które 
mają zostać „przepisane” do 
wskazanego miejsca pracy. Lista 
pytań związana jest z jednym, 
wskazanym miejscem pracy i za-
wierać będzie wszystkie elementy 
zarejestrowane w funkcji „Kody”. 
Użytkownik może tak utworzoną 
listę skorygować zgodnie z wła-
snymi potrzebami – możliwe jest 
usunięcie dowolnego z pytań, lub 
dopisanie nowego. Każde z pytań 
ma swój numer („l.p.”) który wskazuje jego pozycje na liście, treść, uwagi (np. o przyczynie nie 
spełnienia warunków opisanych w pytanie) oraz dwa dodatkowe parametry: „Czy dotyczy” (domyśl-
nie: „tak”) – jeśli nie będzie zaznaczony, to pytanie będzie pomijane na wydrukach, oraz „Warunek 
spełniony” (domyślnie: „nie”) – jeśli nie zostanie zaznaczony, to program uzna, że warunek związany 
z pytanie nie został spełniony i takie pytanie umieszczone zostanie na wydruku o nazwie „Protokół 
niezgodności”. Jako pierwszy (przykładowy) zestaw pytań utworzona została lista pytań ustalona na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz.U. z 1998 
r., Nr 148, poz.973) o warunkach pracy na stanowiskach pracy z monitorem ekranowym. 



- 33 - 

Kody 

• Kategorie oceny ryzyka. Funkcja 
pozwala na zmianę liczby wykorzysty-
wanych kategorii oceny ryzyka (w za-
kresie od 1 do 6), a także na zmianę 
nazwy kategorii oraz związanych z nią 
informacji: zakresie współczynnika 
oszacowania ryzyka i wnioskach (do-
wolny opis). Z kategorią oceny ryzyka 
związana jest informacja o tym czy ry-
zyko jest akceptowalne – informacja 
widoczna będzie w kartotece miejsca 
pracy, w którym wykonane zostanie 
oszacowanie ryzyka. Zakres współ-
czynników wykorzystywany jest w na-
stępujący sposób: „większe, równe od” 
– „mniejsze od”. Kolor ma znaczenie 
informacyjne – pozwala oznaczyć w 
kartotekach miejsc pracy kategorie 
oceny ryzyka.  

• Skutki zagrożenia – straty. Zgodnie z metodą oceny ryzyka w programie rozróżnione są straty 
ludzkie i straty materialne. Użytkownik może posłużyć się zaproponowaną listą strat lub zmienić ją 
stosownie do własnych potrzeb. Można zmienić liczbę wykorzystywanych elementów (w zakresie od 1 
do 9), ich nazwy oraz wartość współczynników. Sugerujemy pozostawienie zaproponowanych infor-
macji. 

• Ekspozycja na zagrożenie {Prawdopodobieństwo zagrożenia}. Użytkownik może posłużyć się 
zaproponowaną listą ekspozycji i prawdopodobieństwa lub zmienić ją stosownie do własnych potrzeb. 
Można zmienić liczbę wykorzystywanych elementów (w zakresie od 1 do 9), ich nazwy oraz wartość 
współczynników.  

• Lista zagrożeń do oceny ryzyka. 
Funkcja pozwala na utworzenie listy, 
która będzie podstawą do wykonania 
oszacowania ryzyka w poszczególnych 
miejscach pracy. Kartoteka (w chwili in-
stalacji programu) zawiera 4 pozycje, 
których użytkownik nie będzie mógł 
zmienić ani usunąć – o nazwach rozpo-
czynających się od: „Czynniki szkodliwe 
– mierzone - ...”. Służą one do wykorzy-
stania kart pomiarów czynników szkodli-
wych podczas wykonywania oszacowania 
ryzyka. Z tymi elementami związana jest 
funkcja (przycisk) „Tabele” umożliwiają-
cy powiązanie przekroczenia NDS / NDN 
z kart pomiarów z wykorzystywanymi 
kategoriami oceny ryzyka. Tabela za-
miany NDS / NDN na kategorie oceny ryzyka umożliwia wprowadzenie zakresów przekroczenia od-
powiadającego poszczególnym katego-
riom, oddzielnie dla czynników fizycz-
nych, chemicznych, rakotwórczych i py-
łów. 

• Czynniki szkodliwe. Pozwala na wpro-
wadzenie wszystkich czynników szkodli-
wych (także uciążliwych i rakotwórczych) 
występujących w zakładzie. Kartoteka 
wykorzystywana będzie przy wprowa-
dzaniu kart pomiarów czynników szko-
dliwych. Zawiera informacje o numerze 
czynnika (kodzie, indeksie), nazwie, jed-
nostce miary, wartości dopuszczalnej 
(będzie podpowiadana przy rejestrowa-
niu kart pomiarów). Jest wprowadzana 
informacja o tym, co dotyczy czynnika: 
NDS czy NDN (lub możliwość „nie doty-
czy”), wykorzystywane przy wyliczaniu 
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przekroczenia wartości dopuszczalnej i oszacowaniu ryzyka zawodowego. Możliwe jest uwzględnienie 
specyficznego sposobu pomiaru hałasu – jeśli czynnik szkodliwy zostanie zadeklarowany jako hałas, 
to karta pomiarów rozbudowana zostanie o tabelę pomiarów umożliwiającą wprowadzenie do 5 po-
miarów (czas ekspozycji, równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A, wartość 
szczytowa dźwięku C oraz krótki opis okoliczności pomiaru), na podstawie których wyliczane są na-
stępujące parametry: równoważny poziom dźwięku dla czasu ekspozycji, poziom ekspozycji na hałas 
odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy, krotność normy (w odniesieniu do wartości dopuszczalnej). 
Możliwe jest uwzględnienie czynników szkodliwych typu oświetlenie, dla których przekroczenie war-
tości dopuszczalnej następuje, gdy wartość zmierzona jest mniejsza od dopuszczalnej. Można wpro-
wadzić numer indeksowy (zgodnie z PN) oraz numer CAS, oraz określić metodę pomiaru (PN) lub 
oceny - będzie podpowiadana przy rejestrowaniu karty pomiaru (z możliwością zmiany). Istotne zna-
czenie ma informacja o grupie czynników – służy rozróżnieniu rodzaju czynnika w rejestrze czynni-
ków oraz jest podstawą do zamiany przekroczenia NDS / NDN na kategorię ryzyka zawodowego pod-
czas wykonywania oszacowania ryzyka. Do wyboru jest wstępnie zdefiniowany zbiór grup, który mo-
że zostać uzupełniony o nowe pozycje. Wskazać przy tym trzeba, które z grup czynników szkodliwych 
mają być uwzględniane przy tworzeniu rejestru czynników szkodliwych.  
Tabela zamiany NDS/NDN na ka-
tegorie oceny ryzyka umożliwia 
wprowadzenie zakresów przekro-
czenia odpowiadającego poszcze-
gólnym kategoriom, oddzielnie dla 
czynników fizycznych, chemicznych, 
rakotwórczych i pyłów oraz oddziel-
nie dla każdej z metod oceny ryzyka 
zawodowego. Jest to tabela ogólna, 
dla rodzajów czynników, program 
umożliwia założenie podobnej tabeli 
indywidualnie dla każdego z czynni-
ków. Po zarejestrowaniu karty po-
miaru program sprawdzi w jakim 
zakresie mieści się przekroczenie 
wartości dopuszczalnej i odpowied-
nio oceni zagrożenie związane z 
obecnością czynnika szkodliwego – 
wybierając kategorię z tabeli zamiany, stosownie do rodzaju czynnika i wybranej metody oceny. 
Użytkownik ma wpływ na sposób użycia tabeli zamiany: każda z kart pomiarów będzie tworzyła od-
dzielne zagrożenie, albo powstanie jedno zagrożenie dla każdej z grup czynników: fizyczne, chemicz-
ne, pyły i rakotwórcze - oddzielnie. W przypadku jednego zagrożenia dla grupy czynników do osza-
cowania przyjęta zostanie ta karta pomiarów, z której wynikać będzie wyższa kategoria oceny ryzy-
ka. Sposób użycia zależeć będzie od parametru zawartego w punkcie: „Narzędzia” – „Domyślna me-
toda oszacowania ryzyka”. Tabele zamiany zostały ustalone w oparciu o praktykę bhp w tym zakre-
sie, ale mogą być dowolnie zmienione przez użytkownika. 
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PROGRAM „BHP – KARTOTEKI PRACOWNIKÓW” 

Opis ogólny 

• Program stworzony został dla usprawnienia pracy służb BHP poprzez prowadzenie kartotek pracow-
ników zawierających badania, szkolenia, odzież, środki ochrony osobistej, materiały bhp i ryczałty 
wraz z pełnym archiwum dotyczących tych zagadnień, choroby zawodowe, uprawnienia zawodowe, 
zalecenia dotyczących warunków szkodliwych, nagrody, kary, polecenia oraz przeciwwskazania lekar-
skie, a także kartoteki miejsc pracy wraz z możliwie pełnym ich opisem (w tym charakterystyka), 
zawierającym karty pomiarów czynników szkodliwych, instrukcje stanowiskowe, instrukcje obsługi 
urządzeń, zabezpieczenia, zagrożenia, opisy awarii i pożarów. Możliwe jest także rejestrowanie za-
dań i poleceń w zakresie bhp wydawanych przez organy uprawnione do kontroli. 

• Program daje możliwość dokładnego opisania miejsca pracy pracownika. Pozwala na to możliwość 
rejestrowania do 5 kodów opisujących miejsce pracy pracownika, zgodnie ze strukturą organizacyjną 
lub zgodnie ze strukturą istotną z punktu widzenia służby bhp (np. wydział - dział - hala - stanowisko 
- maszyna), co umożliwia np. rejestrowanie kart pomiarów czynników szkodliwych lub rejestrowania 
zagrożeń.  

• Wykorzystując wprowadzone informacje program umożliwia tworzenie wielu zestawień (np. rejestru 
chorób zawodowych, rejestrów czynników szkodliwych czy list pracowników do szkoleń, badań lekar-
skich, list wypłat ryczałtów i ekwiwalentów oraz zapotrzebowań na odzież ochronną i roboczą, ochro-
ny osobiste oraz materiały bhp). 

• Program ułatwia także kontrolę poziomu czynników szkodliwych (przekroczenie wartości dopuszczal-
nych w miejscu pracy oraz narażenie pracownika na działanie czynników szkodliwych w całym okre-
sie zatrudnienia - na podstawie kart pomiarów). 

Kartoteka Pracowników 

• Umożliwia wprowadzanie, poprawia-
nie i przeglądanie danych osobowych 
pracowników (w tym danych kadro-
wych i historii pracy) oraz kartotek 
szczegółowych (przeciwwskazania 
lekarskie, nagród, kar i poleceń, kar-
toteki chorób zawodowych i wypad-
ków przy pracy, archiwum przydzie-
lonych środków bhp, zmiany środ-
ków bhp, itp.) dotyczących pracow-
nika a także sprawdzenie narażenia 
pracownika na działanie czynników 
szkodliwych w całym okresie zatrud-
nienia.  

• Pracownicy identyfikowani są na 
podstawie unikalnego numeru ewi-
dencyjnego (maks. 10 znaków).  

• Dodatkowe zatrudnienie - program pozwala zarejestrować pracę pracownika w miejscach pracy 
innych od wynikających z umowy o pracę, a istotnych np. dla narażenia na działanie czynników szko-
dliwych.  

• Badania, szkolenia, ryczałty, odzież, materiały bhp i ochrony osobiste - należne pracownikowi 
z racji zajmowanego stanowiska lub przydzielone tylko temu jednemu pracownikowi. Dla każdej po-
zycji funkcjonują trzy daty dot. przydziałów: pierwszego, ostatniego i następnego. Data następnego 
przydziału jest automatycznie aktualizowana - po wykonaniu listy obecności (lub zapotrzebowań). Po 
wypełnieniu może zostać dowolnie zmieniona (np. gdy pracownik nie wykonał badania w terminie). 
Może zostać także zaktualizowana podczas zmian dokonywanych w „Archiwum przydziałów”, gdzie 
jest możliwość zarejestrowania daty rzeczywistej. Jeśli lista dotyczy odzieży, to możliwa jest zmiana 
rozmiarów odzieży – będą uwzględnione przy sporządzaniu zapotrzebowań (możliwość wykonania 
zamówienia na dowolny okres). 

• Archiwum środków bhp - zawiera wszystkie pozycje wykonane (badania, szkolenia) lub odebrane 
(odzież, ryczałty, materiały bhp, ochrony osobiste) w trakcie eksploatacji programu. Widoczne są in-
formacje o dacie planowej (zgodnej z wykonanym zapotrzebowaniem) oraz dacie rzeczywistej. Uzu-
pełnianie daty przydziału rzeczywistego umożliwia pełniejszy nadzór nad przydziałami. Istnieje moż-
liwość dodania pojedynczej pozycji do archiwum – dla umożliwienia odtworzenia historii przydziałów. 

• Wypadki przy pracy – można zarejestrować podstawowe informacje o wypadku przy pracy (lub 
wypadku w drodze do / z pracy). Program nie umożliwia tworzenia dokumentacji powypadkowej. Do 
tego służy oddzielny program: „BHP – Wypadki”. Jeśli został zainstalowany, to ta funkcja służy wy-
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łącznie do przeglądania informacji wprowadzonych w programie „BHP – Wypadki” – bez możliwości 
zmiany, jeśli nie został zainstalowany, to można wprowadzać i korygować podstawowe informacje 
dotyczące wypadków. 

• Choroby zawodowe – można zarejestrować podstawowe informacje o chorobie związanej z wyko-
nywaniem pracy (podejrzenia oraz stwierdzenia choroby). Informacje te są podstawą do sporządze-
nia rejestru chorób zawodowych (podejrzeń i stwierdzonych). Każda z zarejestrowanych chorób po-
siada swoją „kartę” zawierającą a w niej m.in. dane do statystyki i listę zwolnień lekarskich związa-
nych z chorobą). 

• Narażenie na działanie czynników szkodliwych - funkcja porównuje zapisy z kart pomiarów 
czynników szkodliwych z kartotek miejsc pracy z zapisami z „Historii pracy” oraz z zapisami o „do-
datkowym zatrudnieniu”. Jeśli te kartoteki prowadzone były prawidłowo, to efektem działania tej 
funkcji będzie tabela obrazująca narażenie pracownika na działanie czynników szkodliwych w całym 
okresie jego zatrudnienia.  

• Historia pracy - powstaje w sposób automatyczny, w miarę dokonywania zmian miejsca pracy i / 
lub etatu.  

• Druki urzędowe - program umożliwia drukowanie dowolnej liczby druków zdefiniowanych przez 
użytkownika oraz 4 zaświadczeń ZUS: N-10 (zaświadczenie o stanie zdrowia), N-14 (zaświadczenie o 
stanie zdrowia), N-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia) i N-9 (wywiad zawodowy). 

Kartoteka Miejsc Pracy 

• Składa się z kartotek miejsc pracy 
(tworzących strukturę organiza-
cyjną) oraz kartotek szczegóło-
wych: badania, szkolenia, odzież, 
ochrony, materiały bhp, ryczałty, 
czynniki szkodliwe (karty pomia-
rów), zagrożenia, instrukcje (sta-
nowiskowe i obsługi urządzeń), 
zabezpieczenia, awarie i pożary 
oraz opisu charakterystyki.  

• Charakterystyka - można zare-
jestrować krótki opis technologii 
lub rodzaju produkcji, elementy 
wyposażenia, materiały, strefy 
zagrożenia, podstawowe czynno-
ści, sposób i czas ich wykonywa-
nia dla wskazanego miejsca pra-
cy. Jeśli została zarejestrowana charakterystyka dla „wyższego” poziomu struktury organizacyjnej 
(np. wydziału), to można ją „przepisać” do położonego „niżej” w strukturze (np. stanowiska) i uzu-
pełnić o część charakteryzującą tylko wskazane stanowisko. Umieszczana będzie w rejestrze czynni-
ków szkodliwych. 

• Należne środki bhp - lista zawiera badania, szkolenia, odzież, ochrony osobiste, materiały bhp lub 
ryczałty należne pracownikom zatrudnionym we wskazanym miejscu pracy. Dopisanie środka bhp 
spowoduje, że będzie on widoczny (dostępny i dostępny dla pracowników) na wszystkich poziomach 
struktury organizacyjnej położonych „niżej”. Zmiany w kartotece środków należnych przeprowadzać 
można tylko na takim poziomie struktury, na jakim zostały zarejestrowane. 

• Czynniki szkodliwe - funkcja pozwala zarejestrować dowolną liczbę kart pomiarów. Należy je reje-
strować w kartotece odpowiadającej miejscu pomiaru, z tego m.in. względu program ma możliwość 
obsługiwania rozbudowanego opisu miejsca pracy. Program pozwala na zarejestrowanie w karcie 
pomiarów wszystkich informacji niezbędnych z prawnego punktu widzenia. Istotne jest wprowadze-
nie daty następnego pomiaru, ponieważ program przyjmować będzie obecność czynnika szkodliwego 
w miejscu pracy pomiędzy datą pomiaru a datą pomiaru następnego. Jeśli rejestrowanym czynni-
kiem szkodliwym jest hałas (parametr w „Kartotece czynników szkodliwych”), to karta pomiarów 
rozbudowana zostanie o tabelę pomiarów umożliwiającą wprowadzenie do 5 pomiarów, a dla każde-
go z nich parametry widoczne powyżej.  

Zadania i polecenia w zakresie BHP 

• Funkcja umożliwia zarejestrowanie informacji o zadaniach i poleceniach w zakresie bhp wydawanych 
przez organy kontrolne. Możliwe jest zarejestrowanie następujących informacji: kto i kiedy wydał po-
lecenie, kto jest adresatem polecenia, termin wykonania, data ew. wystąpienia o prolongatę terminu 
(a następnie nowy termin wykonania), data realizacji polecenia oraz opis podzielony na 2 części: 
część drukowaną oraz część, która widoczna będzie tylko na ekranie.  

• Jest możliwość wydruku pojedynczego, wskazanego polecenia / zadania. 
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Kody 

• Umożliwia rejestrowanie informacji wykorzystywanych następnie w „Kartotece Pracowników” i „Kar-
totece Miejsc Pracy”. 

• Badania, szkolenia, odzież, ochrony osobiste, materiały bhp i ryczałty - w skład kartoteki 
każdego środka bhp wchodzą: kod, nazwa, rodzaj (dodatkowy podział na grupy wg życzeń użytkow-
nika), dane zależne od rodzaju środka oraz częstotliwość przydziału. Dodatkowy podział na rodzaje 
umożliwia bardziej efektywne wykorzystywanie danych z kartotek, można go przy tworzeniu zesta-
wień, gdzie jest możliwość ograniczenia zestawienia do wybranego rodzaju, np. tylko badania psy-
chotechniczne, lub tylko konkretnego rodzaju odzieży ochronnej. Specjalne znaczenie mają rodzaje 
odzieży, ponieważ z nimi związane są rodzaje rozmiarów. Każdemu z rodzaju odzieży można przypo-
rządkować dowolne rozmiary z grupy widocznej na ekranie. Zestawienia z przydziałów odzieży mogą 
być dzielone na rozmiary – na podstawie rodzaju odzieży.  

• Czynniki szkodliwe – Możliwe jest wprowadzenie wszystkich czynników szkodliwych (także uciążli-
wych i rakotwórczych) występujących w zakładzie. Możliwe jest uwzględnienie specyficznego sposo-
bu pomiaru hałasu – karta pomiarów rozbudowana zostanie o tabelę pomiarów umożliwiającą wpro-
wadzenie do 5 pomiarów. Można wyróżnić czynniki szkodliwe typu oświetlenie, dla których przekro-
czenie wartości dopuszczalnej następuje, gdy wartość zmierzona jest mniejsza od dopuszczalnej. 
Wprowadzana jest także grupa czynników - do rozróżnienia rodzaju czynnika w rejestrze czynników. 
Wskazać można, które z grup czynników szkodliwych mają być uwzględniane przy tworzeniu rejestru 
czynników szkodliwych.  

• Zmiany robocze – Odpowiednio utworzona lista umożliwia rozróżnienie pracowników pracujących 
na takiej samej zmianie (np. na „I”), ale rozpoczynających pracę o różnych godzinach (np. o 6.00 i o 
7.00). Można zapisać oznaczenie, że zmiana dotyczy pracy nocnej – informacja wykorzystywana bę-
dzie przy tworzeniu Rejestru Czynników Szkodliwych (w części dotyczącej zatrudnienia). 

• Parametry struktury organizacyjnej - Zawierają listę poziomów struktury organizacyjnej i ich 
nazwy. Można ustalić wykorzystywanie od 1 do 5 poziomów.  

• Elementy struktury organizacyjnej - Zawierają listę możliwych do wykorzystywania w innych 
punktach programu elementów struktury (np. listę wydziałów, stanowisk, itp.). 

Zestawienia 

• Zestawienia możliwe do wykonania za pomocą pro-
gramu zapewniają wykorzystanie danych zgromadzo-
nych w kartotekach: pracowników i miejsc pracy. Każ-
de z zestawień ma możliwość zadeklarowania zakresu 
oraz uporządkowania (np. pracownicy: wg nazwisk lub 
wg numerów).  

• Zestawienie pracowników (informacje kadrowe i 
BHP) - Pracownicy z datą zatrudnienia późniejszą niż 
data wprowadzona oraz z datą zwolnienia wcześniej-
szą niż data wprowadzona nie zostaną umieszczeni w 
zestawieniu. Można zdefiniować zakres informacji, któ-
re mają zostać umieszczone na zestawieniu. 

• Zestawienie z informacjami o miejscach pracy - Można zdefiniować zakres informacji, które 
mają zostać umieszczone na zestawieniu.  

• Listy obecności na badaniach i szkoleniach, zapotrzebowania na odzież i środki bhp - 
Umożliwia wykonywanie list obecności na badaniach i szkoleniach, listy wypłaty ryczałtów oraz przy-
działy odzieży, materiałów bhp i ochron. Za pomocą tego zestawienia mogą zostać dokonane zmiany 
w kartotekach pracowników – jeśli zostanie zaznaczony wybór „Aktualizować kartoteki pracowników 
...”, to w trakcie sporządzania zestawienia wyliczane będą daty kolejnych przydziałów (na podstawie 
daty przydziału następnego i częstotliwości przydziału) oraz uzupełniane będą zapisy w Archiwum. 
Pracownicy zatrudnieni na umowę-zlecenie wybrać mogą być lub nie być uwzględniani na zestawieniu 
– jest to jeden z parametrów programu („Parametry” - „Parametry badań, szkoleń, odzieży, itp.”).  

• Zestawienia dotyczące czynników szkodliwych - Lista miejsc pracy z czynnikami szkodli-
wymi - Lista zawierać będzie informacje z kart pomiarów. Do zestawienia ujęte zostaną te karty 
pomiarów, dla których zakres dat pomiędzy datą pomiaru a datą następnego pomiaru tworzy część 
wspólną z zakresem dat zestawienia.  

• Zestawienia dotyczące czynników szkodliwych - Lista pomiarów czynników do wykonania - 
Funkcja tworzy listę miejsc pracy, w których powinny zostać wykonane pomiary czynników szkodli-
wych - na podstawie daty następnego pomiaru z karty pomiaru. 

• Zestawienia dotyczące czynników szkodliwych - Rejestr czynników szkodliwych - Rejestr 
zawierać będzie informacje z kart pomiarów. Można go ograniczyć tylko do miejsc pracy, w którym 
dokonywano pomiaru (bez pokazywania miejsc pracy położonych „poniżej” w strukturze organizacyj-
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nej) oraz tylko do miejsc pracy w są (byli) zatrudnieni pracownicy. Rejestr składać się będzie z na-
stępujących elementów:  

• Nagłówek - składa się z numeru REGON (wprowadzany w punkcie „Parametry” – „Informacje o 
użytkowniku”), daty założenia rejestru oraz numeru karty (możliwe do wprowadzenia w kartotece 
miejsc pracy). 

• lokalizacja miejsca pracy (pokazane zostaną wszystkie poziomy „wyższe” w stosunku do miejsca 
pracy, dla którego tworzony jest rejestr), 

• charakterystyka - umieszczona zostanie pełna charakterystyka miejsca pracy,  
• wykaz czynników szkodliwych i uciążliwych - zostaną w nim umieszczone tylko czynniki należące 

do grup, które zostały zadeklarowane do rejestru (standardowo: chemiczne, biologiczne, fizyczne, 
uciążliwe i pyły). Wykaz zostanie podzielony wg powyższych grup, 

• tabela pokazująca stan zatrudnionych w poszczególnych latach - na podstawie dat kart pomiarów. 
Stan zatrudnionych zawiera informacje o liczbie pracowników zatrudnionych w poszczególnych la-
tach (ogółem, kobiet, młodocianych, pracujących na nocnej zmianie – zgodnie z zapisami w „Kar-
totece zmian roboczych”, narażonych na działanie czynników i zatrudnionych w warunkach uciąż-
liwych – tylko dla kart pomiarów czynników szkodliwych z grupy: „Uciążliwe”). Liczba pracowni-
ków zatrudnionych w warunkach uciążliwych obejmuje wszystkich pracowników prócz tych, którzy 
zostali już zaliczeni do grupy narażonych, tzn. pracujących w warunkach, gdy zostały przekroczo-
ne wartości dopuszczalne. 

• Zestawienia dotyczące chorób zawodowych - Lista chorób zawodowych - Umożliwia wykona-
nie zestawienia dla wybranego zakresu dat orzeczenia chorób w układzie analitycznym - lista pra-
cowników uszeregowana według miejsc pracy oraz dodatkowo – wg numerów ewidencyjnych lub al-
fabetycznie.  

• Zestawienia dotyczące chorób zawodowych - Rejestr chorób zawodowych (w roku) - Re-
jestr zawierać będzie przetworzone informacje z zarejestrowanych w kartotece pracowników chorób 
zawodowych. Rejestr wykonywany jest dla konkretnego roku kalendarzowego. Tworzone są osobne 
rejestry dla: podejrzeń chorób i dla chorób stwierdzonych. Informacje do rejestru wybierane będą 
wg daty orzeczenia.  

• Zestawienia pracowników z wypadkami - Umożliwia wykonanie zestawienia pracowników z wy-
padkami. Uwzględnieni zostaną pracownicy z wypadkami wszystkich kategorii lub tylko wybranych. 
Można zdefiniować zakres informacji, które mają zostać umieszczone na zestawieniu. 

• Zestawienia dotyczące uprawnień - Lista pracowników z aktualnymi uprawnieniami - 
sprawdzane będą daty: nadania i końca obowiązywania uprawnienia). Może zostać wykonana z po-
działem na miejsca pracy. 

• Zestawienia dotyczące uprawnień - Lista pracowników z nieaktualnymi uprawnieniami - 
Lista zawierać będzie pracowników z uprawnieniami, którym w zadanym okresie upływa okres waż-
ności. Lista może zostać wykonana z podziałem na miejsca pracy.  

• Zestawienia dotyczące zadań i poleceń w zakresie bhp - Umożliwiają wykorzystanie informacji 
zgromadzonych w „Kartotece zadań i poleceń”. Można wykonać listy zawierające np. tylko polecenia 
niezrealizowane, lub zrealizowane w określonym okresie, lub tylko dla określonego adresata, itp.  
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PROGRAM „BHP – ODZIEŻ I OCHRONY” 

Opis ogólny 

• Program stworzony został dla usprawnienia pracy służb odpowiedzialnych za wydawanie odzieży, 
ochron osobistych i materiałów bhp, za prowadzenie kartotek pracowniczych w tym zakresie oraz za 
rozliczanie zużycia odzieży, ochron i materiałów bhp. Program ma możliwość prowadzenia magazy-
nów odzieży, ochron i materiałów bhp (kartoteki indeksów magazynowych, przychody, rozliczenia, 
itd.), a także obsługę kodów kreskowych dla sortów podlegających praniu. 

• Program daje możliwość zakładania norm przydziałów dla poszczególnych stanowisk, z możliwością 
zmian w kartotekach pracowników, którzy otrzymywać będą przydziały na podstawie tych norm. 
Każdy z pracowników ma swój zestaw przydziałów, a z każdym z nich związana jest data następnego 
przydziału. Program umożliwia drukowanie dokumentów RW na podstawie zapisów w kartotece pra-
cownika. Wydruk dokumentu RW zmienia stan kartoteki pracownika – wyliczane są nowe daty na-
stępnego przydziału.  

• Ważną cechą programu jest możliwość zapisania rozmiarów odzieży każdego pracownika. Jest moż-
liwość zarejestrowania rozmiarów: głowy, szyi, klatki piersiowej, pasa, butów i wzrostu. Jeśli rozmia-
ry zostaną wprowadzone, to umieszczane będą na dokumentach RW, a zestawienia (np. plan po-
trzeb) dzielone będą dodatkowo na rozmiary, co umożliwia łatwe wykonanie dokładnego zamówienia 
na odzież. 

• Program umożliwia zapisanie dodatkowej informacji o kolorze odzieży, co wykorzystywane może być 
do tworzenia planu potrzeb i zamówień. 

• Program ma możliwość naliczania ekwiwalentów za przedłużone użytkowanie odzieży i ochron. 
• Możliwe jest wystawianie dokumentów RW dla pozycji pobieranych zbiorczo np. na wydziały. 
• W programie jest możliwość rejestrowania miejsca powstawania kosztów (mpk) dla poszczególnych 

miejsc pracy (wydziały, działy, stanowiska, itd.) lub osobno każdemu z pracowników. Mpk i konta 
kosztowe umieszczane będą na dokumentach RW, a następnie będą używane do rozliczenia zużycia. 

• Wykorzystując wprowadzone informacje program umożliwia tworzenie wielu zestawień, a w tym roz-
liczenie pobranych pozycji, wykonanie zapotrzebowania na odzież, ochrony lub materiały. Program 
wykonuje także rozdzielniki kosztów i plany potrzeb. 

• Wykorzystując wprowadzone informacje program umożliwia tworzenie wielu zestawień, a w tym roz-
liczenie pobranych pozycji, wykonanie zapotrzebowania na odzież, ochrony lub materiały. Program 
wykonuje także rozdzielniki kosztów i plany potrzeb. 

Kartoteka Pracowników 

• Umożliwia wprowadzanie danych kadrowych pracowników (miejsce pracy, rozmiary odzieży, mpk) 
oraz informacji o należnych przydziałach odzieży, ochron osobistych i materiałów bhp.  

Przycisk umożliwiający 
wydrukowania aktual-
nego stanu kartoteki 
wskazanego pracow-
nika, tzn, pozycji jakie 
pracownik posiada  

Przycisk umożliwiający 
obejrzenie listy doku-
mentów RW wysta-
wionych dla wskaza-
nego pracownia. Jest 
także możliwość 
powtórnego wydruko-
wania RW. 

Przycisk umożliwiający 
utworzenie dokumen-
tu RW – dla przydzia-
łów niezrealizowanych 

Dostęp do pralni – 
sorty podlegające 
praniu, dokumenty, 
etykiety 
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Program pozwala rejestrować informacje o czasowej przerwie w zatrudnieniu (urlop bezpłatny, urlop 
wychowawczy i in.), tak, aby informacje o pracowniku były przechowywane w programie, a pracownik 
nie otrzymywał przydziałów z tytułu zatrudnienia. 
• Dowolnie długo przechowywane są informacje archiwalne – o pobranych pozycjach oraz o wystawio-

nych dokumentach.  
• W dowolnej chwili można wydrukować aktualny stan kartoteki pracownika, tzn. listę pozycji, które 

pracownik używa. 

Kartoteka Miejsc Pracy 

• Daje możliwość zarejestrowania 
listy pozycji należnych pracowni-
kom zatrudnionym w odpowiednich 
miejscach pracy (tworzących struk-
turę organizacyjną firmy) – na 
podstawie normy przydziału, oraz 
listy pozycji pobranych „na wydzia-
ły”.  

• Każde miejsce pracy może mieć 
inną normę przydziału, a listę 
przydziałów można zmieniać nieza-
leżnie od normy. 

• Lista pozycji zarejestrowanych w 
określonym miejscu pracy przepi-
sywana będzie każdemu pracowni-
kowi, który zostanie zatrudniony w 
takim miejscu pracy – listę taką 
będzie można dowolnie zmienić.  

• Do listy pozycji pobieranych na wskazane miejsce pracy dopisać można dowolny indeks – podpowia-
dana będzie cena zapisana w kartotece kodów. Dodatkowo program pozwala zapisać informacje o 
osobach, które pobierały i wydawały pozycje. Informacje te umieszczone będą na dokumencie RW. 
Tak utworzone dokumenty RW można następnie rozliczać w postaci zestawień z wystawionych do-
kumentów, z pobranych pozycji lub w rozdzielniku kosztów. W każdym z tych zestawień pobrane po-
zycje mogą być umieszczane wspólnie z pozycjami pobranymi przez pracowników (z kartoteki pra-
cowników). 

Kody 

• Funkcja umożliwia rejestrowanie 
informacji wykorzystywanych na-
stępnie w „Kartotece Pracowników” 
i „Kartotece Miejsc Pracy”. 

• Program daje możliwość zapisania 
wielu informacji o pozycji magazy-
nowej odzieży, ochron osobistych i 
materiałów bhp – patrz także punkt 
„Rozmiary”.  

• Funkcja obsługująca „tabele norm” 
umożliwia zarejestrowanie listy po-
zycji dla każdej normy, zawierającej 
indeks, cenę, ilość i częstotliwość 
przydziału. Program pozwala na 
określenie czasu obowiązywania 
normy. Możliwe jest wykonanie 
zmiany pozycji w normie (zmiana 
dotyczyć będzie także kartotek 
miejsc pracy i kartotek pracowni-
ków) oraz wymiany normy obowiązującej na inną.  

• Z pozycjami odzieży, ochron osobistych i materiałów bhp związane mogą być tzw. „indeksy zamien-
ne”, które umożliwiają powiązanie tabeli norm z pozycjami (indeksami) magazynowymi. W takim 
przypadku do tabeli norm zapisać można 1 indeks (np. fartuch) a do listy indeksów zamiennych tej 
pozycji można zapisać wszystkie (np. fartuchy) indeksy występujące aktualnie w magazynie. Lista 
taka może być aktualizowana stosownie do potrzeb (np. po przyjęciu nowych fartuchów do magazy-
nu – na inne indeksy). Jeśli dla pozycji założona zostanie lista indeksów zamiennych, to program 
przed wydrukowaniem RW oczekiwać będzie na wskazanie indeksu zamiennego. 
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• Istotną informacją są „Rodzaje odzieży (ochron, materiałów bhp)”. Z rodzajami związana jest infor-
macja o rozmiarach – patrz punkt „Rozmiary”. Wszystkie zestawienia można wykonywać z uwzględ-
nieniem rodzajów. Lista rodzajów może zostać dowolnie zmieniona. 

Rozmiary odzieży 

• Informacje o rozmiarach można wprowadzić każdemu 
pracownikowi, w kartotece pracowników. 

• Ponieważ program pozwala na zapisanie oddzielnych 
informacji o rozmiarach: głowy, szyi, klatki piersiowej, 
pasa, butów a także wzrostu, konieczne było powiązanie 
tych rozmiarów z poszczególnymi pozycjami kartoteki 
odzieży. Służą do tego „Rodzaje odzieży” (Funkcja „Ko-
dy”), gdzie można utworzyć listę rodzajów, a dla każde-
go pozycji takiej listy wskazać jakie rodzaje rozmiarów 
będą przez tą pozycję obsługiwane.  

• Na zestawieniach związanych z odzieżą (np. plan po-
trzeb) umieszczane będą rozmiary dla poszczególnych 
pozycji (indeksów) zgodnie z informacjami zapisanymi w 
rodzajach.  

• Każda pozycja z kartoteki odzieży powinna mieć zapisa-
ną informację o rodzaju, aby można było efektywnie wy-
korzystywać możliwości programu związane z rozmiara-
mi. 

Parametry 

• Informacje o użytkowniku programu - Można uzupełnić niektóre informacje o użytkowniku: kod 
adresowy, ulicę i nazwę województwa, numer statystyczny Regon, numer NIP oraz kod Ekd/Pkd.  

• Parametry przydziału odzieży, ochron i materiałów - Zawiera dwie grupy parametrów wpływa-
jących na przydziały: „Czy ustalenie daty następnego przydziału ma następować z uwzględnieniem 
etatu pracownika ?” oraz „Czy pracownicy zatrudnieni na umowie-zleceniu mają otrzymywać przy-
działy środków bhp ?”. Dodatkowo można ustalić postać indeksu. Postać indeksu ustalić można w po-
staci grup po „x” znaków (cyfr).  

• Parametry dotyczące doku-
mentów RW – pozwalają postać 
numeracji dokumentów, symbol 
konta kosztowego i mpk, symbol 
magazynu i symbol dokumentu. 
Aby program numerował kolejne 
dokumenty postać numeracji 
musi zawierać symbol „&&” – w 
chwili tworzenia dokumentu w 
miejsce takiego symbolu pod-
stawiony zostanie kolejny numer 
(ostatni +1). Połączenie z pro-
gramem magazynowym wymaga 
kontaktu z autorami programu.  
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PROGRAM „ANALIZY BHP” 

Opis ogólny 

• Program umożliwia prezentację przetworzonych informacji zapisanych w pozostałych programach dla 
bhp autorstwa PENTA Soft, w postaci wykresów lub tabel. 

• Prezentacja dotyczyć może informacji o: wypadkach przy pracy, wypadkach w drodze, chorób zawo-
dowych, zwolnień lekarskich, czynników szkodliwych, ocen ryzyka zawodowego, badań lekarskich, 
szkoleń, odzieży, ochron osobistych i materiałów bhp oraz kosztach zadań i poleceń w zakresie bhp i 
nakładach na bhp. 

• Każda z analiz składa się z wykresu i tabeli zawierającej informacje użyte w wykresie. 
• Informacje syntetyczne (w postaci wykresu lub tabeli) mogą zostać wydrukowane lub zachowane w 

postaci pliku do późniejszego wykorzystania. 
• Jest możliwość sparametryzowania analizy – poprzez wybór zakresu dat analizowanych informacji 

lub ograniczenie analizy do jednego, wskazanego elementu struktury organizacyjnej, a także analiz 
wg wskazanego poziomu struktury organizacyjnej. 

Pochodzenie analizowanych informacji 

Analizowane informacje pochodzą z programów dla bhp wykonanych przez PENTA Soft: 
• „Analizy wypadków” – z programów: „BHP-Kartoteki Pracowników” lub „BHP – Wypadki”. Jeśli w 

nazwie analizy zawarty jest zwrot „z SKW”, to informacje do analizy pochodzą ze Statystycznych 
Kart Wypadku rejestrowanych w programie „BHP – Wypadki”. Do wykonania analiz wskaźników 
wypadkowych wymagane jest wprowadzenie do programu („Parametry”) średniego, rocznego 
zatrudnienia w analizowanym miejscu pracy (lub miejscach pracy). Analizy dotyczące wieku po-
szkodowanych wymagają poprawnie uzupełnionych informacji o datach urodzenia pracowników. 

• „Analizy chorób zawodowych” – z programu „BHP-Kartoteki Pracowników”. Analizy dotyczące 
stażu pracy i wieku poszkodowanych wymagają poprawnie uzupełnionych informacji o datach: 
urodzenia i zatrudnienia w zakładzie, dla odpowiednich pracowników. 

• „Analizy zwolnień lekarskich” – z programów: „BHP-Kartoteki Pracowników” lub „BHP – Wypad-
ki” (tylko w zakresie zwolnień związanych z wypadkami). 

• „Analizy czynników szkodliwych” – z programów: „BHP-Ocena Ryzyka Zawodowego” lub „BHP – 
Kartoteki Pracowników” – na podstawie kart pomiarów. 

• „Analizy oceny ryzyka zawodowego” – z programu „BHP-Ocena Ryzyka Zawodowego”.  
• „Analizy badań i szkoleń” – z programu „BHP-Kartoteki Pracowników”.  
• „Analizy zużycia odzieży, ochron i materiałów bhp” – z programów: „BHP-Odzież,Ochrony” 

(wszystkie pozycje”) lub „BHP-Kartoteki Pracowników” (bez analiz pozycji wydanych „na miejsca 
pracy”).  

• „Analizy kosztów zadań i poleceń w zakresie bhp” – z programu „BHP-Kartoteki Pracowników”.  
• „Analizy nakładów na bhp” – z programów: „BHP-Ocena Ryzyka Zawodowego” i „BHP-Kartoteki 

Pracowników”.  
Aby analizy mogły zawierać informacje z poprzednich okresów (np. dla celów porównawczych), na-
leży takie informacje zarejestrować w odpowiednich programach. 

Wykonanie analizy 

• Wybór analizy -Analizy pogru-
powane są w grupy tematyczne, 
rozwijane na ekranie za pomocą 
przycisków [+] widniejących 
obok nazwy grupy. Wskazanie 
analizy, która ma zostać wyko-
nana spowoduje „odblokowanie” 
przycisku „Pokaż analizę” oraz 
pokazanie parametrów zależ-
nych od rodzaju analizy. Anali-
zy, które zawierają w nazwie 
słowo „udział” pokazane zosta-
ną w postaci wykresów koło-
wych. Pozostałe analizy pokaza-
ne zostaną w postaci wykresów 
słupkowych. Przed uruchomie-
niem tworzenia analizy podać 
należy zakres dat analizowa-
nych informacji oraz ew. zmie-
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nić „Opcje wykresu”. „Opcje wykresu” zawierają dwa punkty niezależne od postaci wykresu – „uży-
wać kolorów” i „widoczne wartości”. Po opuszczeniu programu wybrane opcje zostaną zapamiętane i 
będą podpowiadane po następnym uruchomieniu programu. „Opcje wykresu” zawierają także punkty 
zależne od postaci wykresu. Ustalane one są przed pokazaniem wykresu i nie są zapamiętywane po 
opuszczeniu programu. Dla analiz, które zawierają w nazwie słowo „udział” (pokazane zostaną w po-
staci wykresu kołowego) jest możliwość zgrupowania elementów analizy o udziale (odniesionym do 
całości analizy analizowanego elementu) mniejszym od podanej wartości. Program podczas tworze-
nia analizy sprawdza udział każdego elementu (np. udział miejsc pracy w liczbie wypadków „ogó-
łem”) i jeśli jest on mniejszy od podanego, to łączy wszystkie takie elementy w wspólną pozycję o 
nazwie „*** RAZEM pozycje pozostałe”. Po ukazaniu się wykresu podana wartość może zostać zmie-
niona (aby pokazać wykres w postaci bardziej szczegółowej, lub przeciwnie, w postaci bardziej ogól-
nej), a stosownie do zmian tego parametru zmieniać się będzie zawartość wykresu. Dla pozostałych 
analiz (pokazane zostaną w postaci wykresu słupkowego) jest możliwość ustalenia rodzaju analizo-
wanych okresów. Wykresy słupkowe mogą pokazywać wielkości analizowanej informacji w odniesie-
niu do kolejnych miesięcy albo w odniesieniu do kolejnych lat – z wprowadzonego zakresu dat. Opcja 
analizowania kolejnych lat przydatna jest do porównań. Punkty dotyczące analizowanych okresów 
oraz łączenia pozycji o małym udziale nie pojawią się, gdy wybrane zostaną analizy dotyczące 
wskaźników wypadkowych, ponieważ będą one analizowane wyłącznie w okresach rocznych (z uwagi 
na odwołanie do średniego, rocznego stanu zatrudnienia). Przed wykonaniem analizy wskaźników 
wypadkowych użytkownik będzie miał możliwość sprawdzenia (i ew. uzupełnienia) średniego, rocz-
nego zatrudnienia w analizowanym miejscu pracy (lub miejscach pracy). Taka możliwość dostępna 
jest także w funkcji „Parametry”. 

Ustawianie filtra do analiz 

• Dla każdej analizy można ustawić filtr na dowolny element z każdego poziomu struktury organizacyj-
nej (niezależnie). 

• Do ustawienia filtra na odpowiednim poziomie struktury organizacyjnej służy przycisk „Wybrany – 
lista” – po wybraniu elementu z listy jego nazwa ukaże na ekranie, a następnie u dołu każdej z analiz 
wykonanych po ustawieniu filtra. 

• Odwołanie (usunięcie) filtra nastąpi po naciśnięciu przycisku „Wszystkie” – dla tych poziomów struk-
tury, dla których filtr został ustawiony. 

Ustalenie istotnych parametrów analiz 

• Funkcja pozwalająca ustalić parametry analiz dostępna jest z głównego menu programu, a także po 
wyświetleniu wykresu analizy.  

• Dla uzyskania poprawnej analizy istotne jest ustalenie poziomu struktury organizacyjnej wg której 
informacje będą analizowane. W ten sposób program daje możliwość analizowania informacji nie tyl-
ko wg np. wydziałów w zakładzie, ale i np. wg stanowisk. 

• Dla wykonania analiz wskaźników wypadkowych program wymaga wprowadzenia średniego, roczne-
go zatrudnienia w analizowanych miejscach pracy. Ponieważ program ma możliwość analizowania in-
formacji z różnych poziomów struktury organizacyjnej (także z użyciem filtra), tak, więc w zależności 
od potrzeb użytkownik powinien wprowadzić odpowiednie wartości średniego zatrudnienia. Na wy-
kresach pokazane zostaną wartości wskaźników wypadkowych dla wszystkich zarejestrowanych w 
tym miejscu lat (gdy średnie zatrudnienie jest różne od 0). 

Wykres słupkowy / Tabela danych 

• Jeśli wybrana zostanie analiza, 
której nazwa nie zawiera słowa 
„udział” oraz gdy w zgromadzo-
nych informacjach odnalezione 
zostaną takie, które spełniają 
zadane warunki (zakres dat, ew. 
ustawiony filtr), to na ekranie 
ukaże słupkowy wykres analizy. 

• Na poziomej osi wykresu wi-
doczne będą oznaczenia anali-
zowanych okresów zgodnie z 
wprowadzonym zakresem dat 
oraz zgodnie z parametrem 
„Analizowane okresy” z „Opcji 
wykresu” (informacje analizowa-
ne mogą być w układzie „rok- - 
miesiąc” lub tylko „rok”). 
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• Wykres będzie zawierał tyle pozycji (słupków lub pustych miejsc – gdy brak analizowanej wartości) 
ile w zakresie dat zawiera się analizowanych okresów („rok – miesiąc” lub „rok”). 

• Na pionowej osi wykresu widoczne będą liczby lub wartości dotyczące analizowanych informacji. 
• Każdy z wykresów w górnej części ma opis pozwalający na identyfikację wykresu po wydrukowaniu. 
• Wykres może zostać wydrukowany lub zachowany w pliku graficznym do późniejszego wykorzystania 

(patrz punkt „Parametry”). 
• Zakładka „Dane” zawiera informacje użyte do wykonania wykresu, w formie tabelarycznej. 
• Tabela z danymi może zostać wydrukowana lub zachowana w pliku o formacie „rtf”, co pozwala na 

użycie jej jako załącznika do okresowej oceny stanu bezpieczeństwa albo do dalszej ew. obróbki, np. 
za pomocą arkusza kalkulacyjnego. 

Wykres kołowy / Tabela danych 

• Jeśli wybrana zostanie analiza, 
której nazwa zawiera słowa 
„udział” oraz gdy w zgromadzonych 
informacjach odnalezione zostaną 
takie, które spełniają zadane wa-
runki (zakres dat, ew. ustawiony 
filtr), to na ekranie ukaże wykres 
analizy. 

• W postaci wykresu kołowego 
przedstawiane są analizy, które 
zawierają w nazwie słowo „udział”. 

• Do wykresu przyjmowane są 
wszystkie analizowane informacje 
spełniające zadane warunki. Przed 
pokazaniem wykresu program 
sprawdza, które z nich mają udział 
mniejszy od zadeklarowanego 
przez użytkownika i łączy je we 
wspólną pozycję o nazwie „*** RAZEM pozycje pozostałe”. Zadeklarowany udział może zostać zmie-
niony już po ukazaniu się analizy. W ten sposób (poprzez zmniejszenie wartości udziału) użytkownik 
może uszczegółowić wykres, pokazać więcej pozycji o mniejszym udziale lub (poprzez zwiększenie 
wartości udziału) – zmniejszyć szczegółowość wykresu, tzn. pokazać tylko pozycje o znaczącym 
udziale. 

• Każdy z wykresów w górnej części ma opis pozwalający na identyfikację wykresu po wydrukowaniu. 
• Legenda zawiera informacje o zawartości wykresu. Dla niektórych wykresów legenda zawiera także 

informacje o liczbie / wartości analizowanych informacji.  
• Wykres może zostać wydrukowany lub zachowany w pliku graficznym do późniejszego wykorzystania 

(patrz punkt „Parametry”). 
• Zakładka „Dane” zawiera informacje użyte do wykonania wykresu, w formie tabelarycznej i zmieniać 

się będzie stosownie do zmian parametru „Łączyć pozycje o udziale mniejszym od” widocznym na 
karcie z wykresem. 

• Tabela z danymi może zostać wydrukowana lub zachowana w pliku o formacie „rtf”, co pozwala na 
użycie jej jako załącznika do okresowej oceny stanu bezpieczeństwa albo do dalszej ew. obróbki, np. 
za pomocą arkusza kalkulacyjnego. 

Szczegółowo o analizach 

• Analizy wypadków – wypadki przy pracy (i zrównane) - Analizowane informacje pochodzą z 
„Informacji o wypadku” oraz z zapisów w Statystycznych Kartach Wypadków (jeśli w nazwie analizy 
zawarty jest zwrot „z SKW”). Podstawową informacją jest data wypadku. Do analiz nie będą 
uwzględniane informacje o zdarzeniach nie uznanych za wypadki przy pracy (i zrównane). Informacje 
pochodzące ze Statystycznych Kart Wypadków analizowane są w takiej postaci, w jakiej zostały tam 
wprowadzone – co dotyczy szczególnie opisów (np. określenie przyczyn powodujących wypadki, czy 
określenie prac wykonywanych w chwili wypadku), które mogą mieć inną postać niż wynika to z 
urzędowej tabeli kodów (jeśli użytkownik dokonał zmiany opisu). Kody związane z opisami nie są 
brane pod uwagę, co pozwala na analizowanie także tych wypadków, które mają Statystyczne Karty 
Wypadków w starych wersjach. W legendzie zbyt długie opisy zostaną skrócone do wielkości umożli-
wiającej ich pokazanie na ekranie. Gdy analiza dotyczy konkretnej, wybranej informacji (np. analiza 
„udział wybranego skutku wypadku w miejscach pracy”), to przed wykonaniem analizy użytkownik 
będzie miał możliwość dokonania wyboru (z listy) tej informacji. Na liście pokazane zostaną tylko in-
formacje użyte przez użytkownika (zapisane w programach) a nie wszystkie dostępne – dotyczy to 
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szczególnie kodów do Statystycznej Karty Wypadku. Analizy z udziałem miejsc pracy wykonywane są 
w oparciu o faktyczne miejsce zaistnienia wypadku, zapisane w „Informacjach o wypadku”. Jeśli 
miejsce pracy nie zostało wprowadzone, to program takie informacje „umieszczać” będzie we wspól-
nej pozycji o nazwie „brak informacji o miejscu pracy”. Jeśli program napotka miejsce pracy, które 
nie ma odpowiednika w tabeli miejsc pracy („elementy struktury organizacyjnej”), to informacje z 
takiego miejsca pracy przedstawione zostaną w legendzie wykresu w postaci „kod” + „- kod usunięty 
z tabeli”. Analizy dotyczące wieku poszkodowanych wymagają poprawnie uzupełnionych informacji o 
datach urodzenia, dla pracowników poszkodowanych w wypadkach. Analizy dotyczące skutków wy-
padków wykorzystują informacje z części uzupełniającej Statystycznej Karty Wypadku (jako informa-
cję ostateczną o skutku), a w razie jej braku – z części podstawowej Statystycznej Karty Wypadku. 
Analiza dotycząca wypadków zbiorowych pokazuje liczbę pracowników uczestniczących w wypad-
kach, a nie liczbę wypadków zbiorowych – aby można było taką liczbę porównać z liczbą wypadków 
indywidualnych. Analizy dotyczące informacji występujących wielokrotnie na jednej Statystycznej 
Karcie Wypadku (np. czynniki, które spowodowały wypadek) pokazują wszystkie takie informacje, 
nie podając ich liczby. 

• Analizy wypadków – wskaźniki wypadkowe - Analiza zostanie wykonana tylko wtedy, gdy został 
wprowadzony średni stan zatrudnienia, dla co najmniej 1 roku kalendarzowego oraz gdy istnieją za-
pisy o wypadkach w podanym zakresie dat. Analizy wykonywane są zawsze dla pełnych lat kalenda-
rzowych i tylko takich, dla których zapisany został średni stan zatrudnienia. Program wylicza wartości 
wskaźników z dokładnością do 2 miejsc po przecinku – wartości mniejsze od 0,01 są odrzucane. Ana-
lizy uwzględniają wypadki, które zaistniały do końcowej daty z podanego zakresu dat. Analiza 
wskaźnika ciężkości wymaga dodatkowo informacji o zwolnieniach lekarskich związanych z wypad-
kami. Zwolnienia liczone są z dokładnością do dnia, w ten sposób zwolnienia z przełomu roku zali-
czane są (w odpowiedniej liczbie dni) do jednego i drugiego roku analizy. Program pos ługuje się 
wskaźnikami: 

• częstości wypadków ogółem, na 1000 zatrudnionych = ((Wo * 1000) / Z) 
• częstości wypadków ogółem, na średnie zatrudnienie w zakładzie = (Wo / Z) 
• częstości wypadków ciężkich, na 1000 zatrudnionych = (Wc * 1000) / Z 
• częstości wypadków ciężkich, na średnie zatrudnienie w zakładzie = (Wc / Z) 
• częstości wypadków śmiertelnych, na 1000 zatrudnionych = (Ws * 1000) / Z 
• częstości wypadków śmiertelnych, na średnie zatrudnienie w zakładzie = (Ws / Z) 
• częstości wypadków ciężkich i śmiertelnych, na 1000 zatrudnionych = ((Wc + Ws) * 1000) / Z 
• częstości wypadków ciężkich i śmiertelnych, na śr. zatrudnienie w zakładzie = ((Wc + Ws) / Z) 
• ciężkości wypadków = (D / (Wo - Ws)) 

, gdzie: 
• Wo – liczba wypadków ogółem, 
• Wc – liczba wypadków ciężkich, 
• Ws – liczba wypadków śmiertelnych, 
• Z – średnie zatrudnienie w roku kalendarzowym, 
• D – suma dni zwolnień lekarskich w roku kalendarzowym, 

• Analizy wypadków – wypadki w drodze do / z pracy - Analizy z udziałem miejsc pracy wyko-
nywane są w oparciu o faktyczne miejsce zaistnienia wypadku, zapisane w „Informacjach o wypad-
ku”. Jeśli miejsce pracy nie zostało wprowadzone, to program takie informacje „umieszczać” będzie 
we wspólnej pozycji o nazwie „brak informacji o miejscu pracy”. Jeśli program napotka miejsce pra-
cy, które nie ma odpowiednika w tabeli miejsc pracy („elementy struktury organizacyjnej”), to in-
formacje z takiego miejsca pracy przedstawione zostaną w legendzie wykresu w postaci „kod” + „- 
kod usunięty z tabeli”. Analizy dotyczące wieku poszkodowanych wymagają poprawnie uzupełnionych 
informacji o datach urodzenia, dla pracowników poszkodowanych w wypadkach. 

• Analizy chorób zawodowych - Analizy wykonywane są wg daty orzeczenia lekarskiego. Analizy 
dotyczące czynników, które spowodowały chorobę zawodową używają nazw, które zapisane są aktu-
alnie w tabeli kodów czynników. Gdy analiza dotyczy konkretnej, wybranej informacji (np. analiza 
„czynników, które spowodowały chorobę zawodową”), to przed wykonaniem analizy użytkownik bę-
dzie miał możliwość dokonania wyboru (z listy) tej informacji. Na liście pokazane zostaną wszystkie 
informacje aktualnie zapisane w tabeli kodów. Analizy dotyczące wieku i stażu pracy poszkodowa-
nych wymagają poprawnie uzupełnionych informacji o datach urodzenia i datach zatrudnienia w za-
kładzie, dla pracowników poszkodowanych. 

• Analizy zwolnień lekarskich - Zwolnienia liczone są z dokładnością do dnia, w ten sposób zwol-
nienia z przełomu roku (gdy „Analizowany okres = rok”) lub z przełomu miesięcy (gdy „Analizowany 
okres = rok-miesiąc”) zaliczane są (w odpowiedniej liczbie dni) do odpowiedniego okresu analizy. 

• Analizy czynników szkodliwych - Analizy wykonywane są na podstawie informacji zawartych w 
kartach pomiarów czynników szkodliwych. Gdy analiza dotyczy konkretnego czynnika szkodliwego, to 
przed wykonaniem analizy użytkownik będzie miał możliwość dokonania wyboru (z listy) tej informa-
cji. Na liście pokazane zostaną wszystkie czynniki aktualnie zapisane w tabeli kodów. 

• Analizy oceny ryzyka zawodowego - Analizy wykonywane są wg daty wykonania oceny ryzyka. 
Analizy dotyczące kategorii oceny ryzyka wykonywane są osobno dla metody Risk Score i metody 
zgodnej z PN-N-18002. Analizy zagrożeń do oceny ryzyka wykonywane są niezależnie od wybranej 
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metody oceny ryzyka. Analizy wykorzystują nazwy kategorii oceny ryzyka i nazwy zagrożeń użyte (i 
zapisane) w chwili dokonywania oceny. Gdy analiza dotyczy konkretnej, wybranej informacji (np. 
analiza „udział miejsc pracy w liczbie wybranego zagrożenia”), to przed wykonaniem analizy użyt-
kownik będzie miał możliwość dokonania wyboru (z listy) tej informacji. Na liście pokazane zostaną 
wszystkie informacje aktualnie zapisane w tabeli kodów. Analizy kosztu elementów planu działań ko-
rygujących wykonywane są: dla elementów zrealizowanych - wg daty realizacji, a dla elementów nie-
zrealizowanych – wg daty wydania dyspozycji. 

• Analizy badań i szkoleń - Analizy wykonywane są z uwzględnieniem daty rzeczywistego wykonania 
(zapisanej w Archiwum). Jeśli data ta nie została uzupełniona, to za podstawę analizy przyjmowana 
jest planowa data wykonania badania lub odbycia szkolenia. Gdy analiza dotyczy konkretnej, wybra-
nej informacji (np. analiza „udział miejsc pracy w liczbie wybranego szkolenia”), to przed wykona-
niem analizy użytkownik będzie miał możliwość dokonania wyboru (z listy) tej informacji. Na liście 
pokazane zostaną wszystkie pozycje aktualnie zapisane w tabeli kodów. Analizy wartości wykona-
nych badań i szkoleń wykonane zostaną tylko w przypadku, gdy użytkownik rejestrował takie infor-
macje. 

• Analizy zużycia odzieży, ochron i materiałów bhp - Analizy wykonywane są z uwzględnieniem 
daty rzeczywistego odbioru (zapisanej w „Archiwum przydziałów” lub na dokumencie wydania). Jeśli 
data odbioru nie została uzupełniona, to za podstawę analizy przyjmowana jest planowa data odbio-
ru. Analizy wartości odebranych pozycji wykonane zostaną tylko w przypadku, gdy użytkownik reje-
strował takie informacje. Analizy z udziałem miejsc pracy wykonywane są w oparciu o faktyczne 
miejsce odbioru, zapisane w „Archiwum przydziałów”. Gdy analiza dotyczy konkretnej, wybranej in-
formacji (np. analiza „udział miejsc pracy w zużyciu wybranej pozycji”), to przed wykonaniem analizy 
użytkownik będzie miał możliwość dokonania wyboru (z listy) tej informacji. Na liście pokazane zo-
staną wszystkie pozycje aktualnie zapisane w tabeli kodów. 

• Analizy kosztów zadań i poleceń w zakresie bhp - Analizy wykonywane są: dla zadań i poleceń 
zrealizowanych - wg daty realizacji, a dla zadań i poleceń niezrealizowanych – wg daty wydania. 

• Analizy nakładów na bhp - Analizy wykonywane są wg daty zapisanej w kartotece nakładów. 

Parametry programu 

• Zmiana koloru podkładu wykresu - Drukowanie wykresu odbywa się z wykorzystaniem kolorów 
widocznych na ekranie. Funkcja umożliwia zmianę koloru podkładu wykresu, osobno, dla ekranu i dla 
wydruku – dla obu wartością domyślną jest kolor biały. 

• Zmiana parametrów wydruku - Funkcja umożliwia zmianę orientacji papieru w drukarce oraz 
zmianę marginesów wydruku. Zmiana marginesów na inne niż domyślne (takie jak widoczne na ry-
sunku obok) spowodować może zmianę proporcji kształtu wykresu. Dla zachowania proporcji przy 
zmienionych marginesach użyć można funkcji „wydruk z zachowaniem proporcji”. Zaznaczenie tej 
opcji spowoduje przeliczenie dolnego marginesu z uwzględnieniem pozostałych marginesów oraz 
współczynnika kształtu wykresu, tak, aby był on jak najbardziej zbliżony do oryginału. W każdej 
chwili można przywrócić wartości domyślne – przez naciśnięcie przycisku „Przywróć domyślne”. 

• Zachowanie wykresu w pliku do późniejszego wykorzystania - Funkcja umożliwia wybór for-
matu pliku graficznego. Do wyboru są dwa standardy plików graficznych: bitmapa („bmp”) lub meta-
file („wfm”). Dodatkowym parametrem jest „współczynnik kształtu” umożliwiający zmianę proporcji 
kształtu wykresu (wydłużenie lub poszerzenie) – co w niektórych przypadkach może być przydatne. 
Wartość „100%” odpowiada proporcjom wykresu widocznego na ekranie.  

• Zmiana poziomu struktury organizacyjnej, wg którego wykonywane będą analizy - Dla uzy-
skania poprawnej analizy istotne jest ustalenie poziomu struktury organizacyjnej wg której informa-
cje będą analizowane. W ten sposób program daje możliwość analizowania informacji nie tylko wg 
np. wydziałów w zakładzie, ale i np. stanowisk. 

• Zmiana średniego stanu zatrudnienia - Dla wykonania analiz wskaźników wypadkowych program 
wymaga wprowadzenia średniego, rocznego zatrudnienia w analizowanych miejscach pracy. Ponie-
waż program ma możliwość analizowania informacji z różnych poziomów struktury organizacyjnej 
(także z użyciem filtra), tak więc dla konkretnej analizy użytkownik powinien wprowadzić odpowied-
nie wartości średniego zatrudnienia. Na wykresach pokazane zostaną wartości wskaźników wypad-
kowych dla wszystkich zarejestrowanych w tym miejscu lat, dla których średnie zatrudnienie jest 
różne od 0. 

„Do zrobienia” 

• Umożliwia sporządzenie pomocniczej listy zadań do wykonania przez użytkowników programu. Lista 
jest elementem wspólnym dla programów „Analizy bhp”, „BHP-Kartoteki Pracowników”, „BHP-Ocena 
Ryzyka Zawodowego” i „BHP-Odzież, Ochrony”. Po uruchomieniu funkcji na liście widoczne są tylko 
pozycje nie wykonane. W „Parametrach” zadeklarować można, aby lista pokazywała się przed każ-
dym uruchomieniem programu. 
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PROGRAM „KURSY – OBSŁUGA KURSÓW I SZKOLEŃ” 

Opis ogólny 

• Program przeznaczony jest dla firm prowadzących szkolenia o dowolnych programach. 
• Program ma możliwość wydruku zaświadczeń o ukończeniu szkoleń z zakresu BHP: instruktaży 

(ogólnego i stanowiskowego), szkolenia (podstawowego i okresowego) oraz nie związanych z BHP 
(instruktaż i szkolenie). Szkolenia mogą być wykonywane w dowolnej z dopuszczalnych form (in-
struktaż, seminarium, kurs, samokształcenie kierowane).  

• Zadaniem programu jest ułatwienie obsługi kursu poprzez stworzenie możliwości emisji dokumenta-
cji związanej ze szkoleniem – cel i program, dzienniki szkoleń, realizacja programu, listy obecności, 
listy uczestników, protokoły egzaminacyjne, zaświadczenia, rejestry wydanych zaświadczeń. 

• Zastosowanie programu pozwala także ograniczyć rozmiary archiwum dotyczącego prowadzonych 
szkoleń. W każdym czasie dostępne będą informacje o przeprowadzonych szkoleniach (wraz z pro-
gramami) oraz o uczestnikach. Program może obsługiwać dowolne rodzaje szkoleń. 

• Możliwe jest przystosowanie programu do emisji zaświadczeń na drukach używanych przez użytkow-
nika. 

Kartoteka szkoleń 

• Zawiera zarejestrowane szkolenia widoczne w postaci listy uszeregowanej wg. daty rozpoczęcia oraz 
listę uczestników szkolenia. Z tego punktu możliwa jest emisja dokumentacji dotyczącej szkolenia: 
cel i program, realizacja programu, lista uczestników, lista obecności, protokół egzaminacyjny, za-
świadczenia o ukończeniu szkolenia (dla wszystkich uczestników lub tylko dla wybranego) oraz re-
jestr wydanych zaświadczeń.  

• Jeśli rejestrowane jest nowe szkolenie, to program wymaga, aby miało ono unikalny numer (kod). 
Nazwa (określenie) szkolenia powinna zostać wprowadzona, ponieważ będzie pojawiać się na 
wszystkich wydrukach związanych ze szkoleniem – np. na rejestrze wydanych zaświadczeń. 

• Duże znaczenie mają informacje związane z rodzajami szkoleń (patrz punkt: „Kody”). Jeśli z rodza-
jem szkolenia związany jest cel i program szkolenia oraz realizacja programu szkolenia (zostały tam 
wprowadzone zanim zostało zarejestrowane szkolenie), to informacje te zostaną „przepisane” do 
każdego nowego szkolenia. Istotne znaczenie mają także informacje o rodzaju i formie szkolenia 
oraz szereg innych informacji związanych z rodzajem, ponieważ od nich zależy postać zaświadczenia 
o ukończeniu szkolenia. 

• Można zarejestrować następujące informacje o szkoleniu:  
• Kod szkolenia (musi zostać wprowadzony i musi być unikalny),  
• Nazwa (określenie) szkolenia,  
• Daty: rozpoczęcia, zakończenia szkolenia oraz egzaminu, 

• Organizator szkolenia (zmiana jest niedostępna w wersji demonstracyjnej). W tabeli organizatorów 
program ma zapisaną informację o użytkowniku programu (jako domyślnym organizatorze kursów).  

• Rodzaj szkolenia (wybierany z listy), 

Lista szkoleń 

Lista uczestników 
wskazanego 
szkolenia 

Funkcje dotyczą-
ce wskazanego 
szkolenia 

Funkcje dotyczą-
ce wskazanego 
uczestnika 
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• Miejsce prowadzenia szkolenia, 
• Informacje o osobie prowadzącej szkolenie – kierowniku kursu (wybierane z listy), 
• Informacje o członkach komisji eg-

zaminacyjnej (wybierane z listy), 
• Kwota opłaty za szkolenie (będzie 

podpowiadana przy rejestrowaniu 
uczestników kursu), pomocna przy 
rozliczaniu kosztów kursu – jeśli 
koszty zostaną wprowadzone. 

• Cel i program jeśli zostały zareje-
strowane przy „Rodzaju szkolenia” - 
funkcja „Kody”, to zostaną przepi-
sane do szkolenia – w chwili, gdy 
szkolenie zostaje zarejestrowane), 
mogą zostać dowolnie zmienione, 

• Liczba godzin teoretycznych i prak-
tycznych – suma godzin z programu 
szkolenia, 

• Realizacja programu szkolenia (da-
ta, godzina, nr lekcji, przedmiot, 
temat lekcji, prowadzący), 

• Koszty związane z organizacją i prowadzeniem szkolenia, 
• Data następnego szkolenia – pojawi się tylko wtedy, gdy w „Rodzaju szkolenia” („Kody”) została 

zaznaczona taka opcja (patrz punkt: „Kody – Rodzaje szkoleń”) 

Kartoteka uczestników szkolenia 

• Dla każdego zarejestrowanego szkolenia można utwo-
rzyć listę jego uczestników. Przy dopisywaniu uczestni-
ków można korzystać z listy wszystkich uczestników 
poprzednich szkoleń. W tym punkcie programu można 
zarejestrować wszystkie niezbędne informacje o 
uczestniku a także wydrukować zaświadczenia o ukoń-
czeniu kursu (dla wybranego uczestnika).  

• Można zarejestrować poniższe informacje o uczestniku:  
§ Imię i nazwisko,  
§ Data i miejsce urodzenia, płeć (miejsce urodzenia i 

województwo są wybierane z listy), 
§ Adres zamieszkania,  
§ Miejsce pracy, stanowisko, zawód, wykształcenie 

(wybierane z listy), 
§ Kwota opłaty za kurs (jest podpowiadana z infor-

macji o kursie). 
§ Informacje o egzaminie – data i ocena.  
§ Informacje o zaświadczeniu o ukończeniu kursu (numer i data) – rejestrowane w chwili sporzą-

dzania druku. Jest możliwość zmiany bez ponownego wydrukowania zaświadczenia. 
 

• Wykorzystanie informacji o uczestnikach po-
przednich szkoleń - Przycisk: 

 
umożliwi wybór uczestni-
ka z listy uczestników wszystkich wcześniejszych szko-
leń. Lista będzie uporządkowana alfabetycznie wg na-
zwisk. Jeśli uczestnik zostanie odnaleziony na liście i 
zostanie naciśnięty przycisk „Rejestruj jako uczestnika 
nowego szkolenia”, to informacje o uczestniku zostaną 
„przepisane” jako podpowiedź pomocną przy rejestro-
waniu uczestnika – mogą zostać zmienione przed zapi-
saniem jako nowego uczestnika. Jest możliwość prze-
szukiwania listy dla odnalezienia uczestnika o podanym 
nazwisku (lub początku nazwiska).  
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• Wykorzystanie informacji o pracownikach zapi-
sanych w pozostałych programach dla bhp –  
Przycisk:  

umożliwi wybór uczestnika szkolenia z listy pracowni-
ków zarejestrowanych w pozostałych programach dla 
bhp wykonanych przez PENTA Soft. Lista będzie upo-
rządkowana alfabetycznie wg nazwisk. Jeśli uczestnik 
zostanie odnaleziony na liście i zostanie naciśnięty 
przycisk „Rejestruj jako uczestnika nowego szkolenia”, 
to informacje o uczestniku zostaną „przepisane” jako 
podpowiedź pomocną przy rejestrowaniu uczestnika – 
mogą zostać zmienione przed zapisaniem jako nowego 
uczestnika. Jest możliwość przeszukiwania listy dla 
odnalezienia pracownika o podanym nazwisku (lub po-
czątku nazwiska). Patrz także: „Narzędzia” – „Dostęp 
do informacji z pozostałych programów dla bhp”. 

Informacja o egzaminie 

• Do zmiany informacji służy przyciski „Egzamin” 
zarówno w grupie przycisków dotyczących szkole-
nia jak i w grupie przycisków dotyczących uczest-
nika. Informację o egzaminie można wprowadzić 
dla wszystkich uczestników szkolenia – data eg-
zaminu zostanie zapisana wszystkim uczestnikom 
szkolenia. Ocena zostanie zapisana tylko tym 
uczestnikom szkolenia, którzy jej jeszcze nie mają.  

• Z oceną związana jest informacja „Czy ocena zalicza egzamin”. Tylko 
uczestnikom z zaliczonym egzaminem mogą zostać wydrukowane zaświad-
czenia o ukończeniu kursu.  

• Informację o dacie i wyniku egzaminu można także wprowadzać indywidual-
nie każdemu uczestnikowi – razem z informacjami o zaświadczeniu.  

Cel i program szkolenia  

• Raz utworzone: cel i program szkolenia mogą być powtarzane („przepisywane”) do każdego nowo 
rejestrowanego szkolenia (mogą tam zostać następnie dowolnie zmienione). Aby było to możliwe na-
leży poprawnie utworzyć kartotekę „Rodzajów szkoleń”, zapisując cel i program szkolenia dla każde-
go rodzaju szkolenia. 

• Cel. Składać może się z do-
wolnego tekstu. Ogranicze-
niem jest wielkość miejsca 
przeznaczonego na druku za-
świadczenia. Cel szkolenia po-
jawi się na „1 stronie” za-
świadczenia o ukończeniu 
szkolenia. Może zostać także 
wydrukowany (wspólnie z pro-
gramem szkolenia) i stanowić 
załącznik do dokumentacji 
(dziennika) kursu. 

• Program. Składa się z bloków 
tematycznych (a każdy blok 
składa się z: opisu – 5 linii po 
100 znaków, liczby godzin – 
teoretycznych i praktycznych 
oraz nazwiska osoby prowa-
dzącej). Dla efektywnego po-
sługiwania się elementami 
programu szkolenia należy najpierw założyć (w funkcji „Kody”) listę (tabelę) wszystkich bloków te-
matycznych wykorzystywanych w programach szkoleń. Następną czynnością powinno być założenie 
listy (tabeli) „Rodzajów szkoleń” (dla wszystkich wykorzystywanych rodzajów). Dla każdego rodzaju 
szkolenia można zarejestrować osobny program szkolenia – poprzez wybór bloków tematycznych z 
listy.  
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Realizacja programu szkolenia  

• Dla każdego szkolenia można utworzyć listę zawierającą realizację programu szkolenia – dziennik 
szkolenia. Lista zawierać będzie datę i godzinę odbycia poszczególnych elementów programu szkole-
nia, oraz nazwę przedmiotu, temat zajęć a także nazwisko prowadzącego (wybierane z listy). 

• W punkcie „Kody” – „Rodzaje szkoleń można utworzyć „ramową” realizację programu szkolenia zwią-
zaną z rodzajem kursu (dla każdego rodzaju oddzielnie) zawierającą wszystkie podane wyżej infor-
macje oprócz dat - zamiast konkretnej daty podaje się kolejny dzień szkolenia. Gdy tworzone będzie 
nowe szkolenie, to „przepisana” zostanie do niego tak utworzona lista realizacji programu – dla ko-
lejnych dni szkolenia licząc od daty początku szkolenia. Tak utworzoną realizację programu można 
korygować. 

Koszty organizacji i prowadzenia szkolenia  

• Dla każdego szkolenia można utworzyć listę pozycji kosztowych związanych z organizacją i prowa-
dzeniem szkolenia. Lista zawierać może datę i opis pozycji kosztów oraz kwoty: netto, podatku vat i 
brutto.  

Lista wszystkich uczestników wszystkich szkoleń  

• Funkcja sporządza listę wszystkich uczestników 
wszystkich szkoleń. Lista składa się z dwóch tabel. 
Górna tabela zawiera listę uczestników (wraz z nie-
zbędnymi danymi osobowymi) uporządkowaną alfa-
betycznie, dolna – listę szkoleń, w jakich brał udział 
wskazany uczestnik. Wyróżnikiem dla uczestnika są: imię, nazwisko i data urodzenia. Informacje ka-
drowe (data i miejsce urodzenia oraz adres) pobierane są z ostatniego szkolenia. 

Tworzenie dokumentacji związanej ze szkoleniem 

• Lista uczestników szkolenia - Zawierać będzie wszystkie niezbędne informacje o uczestnikach 
szkolenia (wszystkich zarejestrowanych w chwili drukowania listy obecności).  

• Lista obecności na zajęciach - Zawierać będzie listę uczestników szkolenia (wszystkich zareje-
strowanych w chwili drukowania listy obecności) wraz z miejscem na podpis uczestnika. Data spraw-
dzania obecności zostanie wydrukowana w nagłówku listy obecności. 

• Protokół egzaminacyjny - Zawierać będzie listę uczestników szkolenia (wszystkich zarejestrowa-
nych w chwili drukowania protokołu) wraz z informacjami o numerach zaświadczeń o ukończeniu 
szkolenia i ocenach – jeśli te informacje zostały wprowadzone przed wydrukowaniem protokołu. 

• Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia - Program ma możliwość wydruku zaświadczeń o ukoń-
czeniu szkoleń z zakresu BHP: instruktaży (ogólnego i stanowiskowego), szkolenia podstawowego i 
szkolenia okresowego lub szkoleń nie związanych z BHP (instruktażu lub szkolenia). Szkolenia mogą 
być wykonywane w dowolnej z dopuszczalnych form (instruktaż, seminarium, 
kurs, samokształcenie kierowane). Postać wydruku zaświadczenia zależy od 
wyboru powyższych opcji, a ich zmiana może zostać dokonana w punkcie: 
„Kody” – „Rodzaje szkoleń”. Oddzielnie drukowane są „1” i „2” strony za-
świadczenia. Sposób numeracji zaświadczeń zależy od dwóch parametrów: od 
tego czy numeracja ma być niezależna od rodzajów szkoleń (jednakowa dla 
wszystkich szkoleń) czy ma zależeć od rodzaju (zaświadczenia każdego z ro-
dzajów szkoleń będą numerowane niezależnie od innych rodzajów) – ten pa-
rametr wprowadzany jest z głównego menu, w punkcie: „Parametry progra-
mu”. Drugim parametrem jest postać numeru zaświadczenia. Numer za-
świadczenia może składać się z trzech części: początkowej, końcowej oraz z 
licznika umieszczonego pomiędzy nimi. Części: początkową i końcową użytkownik wprowadza samo-
dzielnie (albo w „Parametrach programu”, albo w „Rodzajach szkoleń” – zależnie od wyboru pierw-
szego parametru).  

• Drukowane dla wszystkich uczestników szkolenia - Zaświadczenia wydrukowane zostaną dla 
wszystkich uczestników szkolenia, którzy w chwili wydruku mają wprowadzoną informację o zalicze-
niu egzaminu. Przed wydrukiem zaświadczenia program oczekiwać będzie na wprowadzenie informa-
cji o dacie wystawienia zaświadczeń oraz o numerze początkowym (liczniku) pierwszego zaświadcze-
nia.  

• Drukowane dla wybranego uczestnika szkolenia - Wydrukowane może 
zostać tylko wtedy, gdy uczestnik szkolenia ma wprowadzoną informację o 
zaliczeniu egzaminu. Przed wydrukiem program oczekiwać będzie na wpro-
wadzenie daty wystawienia oraz numeru. W zależności od tego, czy dla wy-
branego uczestnika szkolenia zaświadczenie zostało już wydrukowane, nu-
mer zostanie wyświetlony w postaci takiej jak został wydrukowany lub w 
postaci jak dla pierwszego wydruku - do zmiany będzie tylko licznik nume-
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ru.  
• Rejestr zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (dla wskazanego szkolenia) - Wykonywany jest 

dla wskazanego szkolenia i zawierać będzie listę zaświadczeń o ukończeniu szkolenia uporządkowaną 
wg numerów wraz z niezbędnymi informacjami o uczestnikach szkoleń. 

• Rejestr zaświadczeń o ukończeniu szkolenia (dla wszystkich szkoleń) - Znajduje się w funk-
cji „Zestawienia”. Zawierać będzie listę wydrukowanych zaświadczeń uporządkowaną wg dat wysta-
wienia zaświadczeń oraz ich numerów wraz z niezbędnymi informacjami o uczestnikach szkoleń. 
Można utworzyć rejestr z podziałem na organizatorów szkoleń.  

Zestawienia  

• Umożliwiają wykorzystywanie informacji zgromadzonych w kartotece szkoleń i uczestników.  
• Zestawienie dotyczące szkoleń - Zawierać będzie listę szkoleń spełniających podane (widoczne 

na rysunku obok) kryteria. Mogą także zawierać listę uczestników każdego ze szkoleń, jakie zostanie 
umieszczone na zestawieniu. Szczególną uwagę należy zwracać na daty dotyczące szkoleń. 

• Zestawienie dotyczące uczestników - Zawierać będzie listę uczestników szkoleń spełniających 
podane (widoczne na rysunku obok) kryteria – niezależnie dla uczestników oraz dla szkoleń. Szcze-
gólną uwagę należy zwracać na daty dotyczące szkoleń.  

• Rejestr wydanych zaświadczeń - Zawierać będzie listę zaświadczeń o ukończeniu wszystkich 
szkoleń, jakie odbywały się w zadanym okresie. Lista uporządkowana będzie wg daty wydania za-
świadczenia i wg numeru zaświadczenia. Uwzględnione będą niezbędne informacje o uczestniku i o 
ukończonym szkoleniu.  

• Zestawienie do sprawozdania GUS S-18 - Zawierać będzie syntetyczne informacje o szkoleniach 
spełniających podane kryteria, z podziałem na rodzaje szkoleń, a w tym: liczbę szkoleń, liczbę 
uczestników szkolenia (z podziałem na grupy wiekowe i z wydzieleniem liczby kobiet) oraz średnią 
opłatę za szkolenie.  

Kody  

• Umożliwiają wprowadzanie informacji, które następnie (w formie list wyboru) pojawiać się będą pod-
czas dopisywania (lub korekty) informacji w kartotekach kursów i uczestników. Dla funkcjonowania 

programu szczególne znaczenia mają „Rodzaje szkoleń” – związane są z nimi informacje zarówno o 
celu i programie szkolenia, o realizacji programu, jak i o postaci i wyglądzie zaświadczeń o ukończe-
niu szkolenia – w tym także o postaci numeru i sposobie numeracji zaświadczeń.  

• Rodzaje szkoleń - Program 
umożliwia pogrupowanie szkoleń, 
tak, aby maksymalnie wykorzystać 
powtarzające się informacje o 
szkoleniu – szczególnie cel i pro-
gram szkolenia (a także realizację 
programu) oraz odpowiednią po-
stać zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia. Wybór typu szkolenia 
warunkuje postać zaświadczenia. 
Dla rodzajów typu „Instruktaż” 
drukowane będą zaświadczenia o 
ukończeniu instruktażu, a dla po-
zostałych – o ukończeniu kursu, z 
właściwą obu tym rodzajom zawar-
tością zaświadczenia. Informacja o 
formie szkolenia pojawi się w na-
główku na „2” stronie zaświadcze-
nia. Każde zaświadczenie może zo-
stać wydrukowane jako „duże” (1 zaświadczenie na kartce formatu A4) lub „małe” (2 zaświadczenia 
na kartce formatu A4). Na zaświadczeniu może się także pojawiać informacja o dacie następnego 
szkolenia – jeśli tylko data zostanie wprowadzona do konkretnego szkolenia. Można zmienić podpo-
wiadany tytuł druku (nagłówek zaświadczenia) – zostanie wydrukowany w takiej postaci, w jakiej zo-
stanie wprowadzony. Podobnie nazwa szkolenia (umieszczona zostanie w środkowej części druku za-
świadczenia). Program może numerować zaświadczenia zależnie lub niezależnie od rodzaju – patrz 
punkt „Parametry programu” -> „Postać numeru zaświadczenia”. Jeśli numeracja ma być zależna od 
rodzaju, to użytkownik może dla każdego rodzaju szkolenia utworzyć oddzielny sposób numeracji. 
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Każdy numer może składać się z trzech członów: „I” i „III” zawiera opcje do wyboru (jeśli nie mają 
być umieszczane w numerze zaświadczenia, to należy wskazać „dowolny tekst” i pozostawić go nie-
wypełniony). „II” człon numeru będzie występował zawsze, ponieważ zawiera informację o numerze 
kolejnym zaświadczenia. Numer kolejny może być uzupełniany „0” do 5 znaków – np. na zaświad-
czeniu o numerze kolejnym „94” licznik wydrukowany zostanie w postaci „00094”. Użytkownik na 
druku zaświadczenia może umieszczać informacje o swojej firmie: nazwę firmy oraz logo firmy. Na-
zwa firmy pojawi się w lewym górnym rogu zaświadczenia, a logo firmy – w prawym górnym rogu. 
Jeśli użytkownik ma zamiar umieszczać logo swojej firmy na drukach zaświadczeń, to należy tą opcję 
zaznaczyć, a następnie przygotować „obraz” logo w formacie BMP („mapa bitowa Windows”). Zbiór 
taki należy nazwać „logo.bmp” i umieścić w katalogu programu. 

Parametry programu  

• Sposób numerowania zaświadczeń - Program pozwala dowolnie 
kształtować postać numeru zaświadczenia. Pozwala uzależnić numera-
cję zaświadczeń od rodzajów szkoleń. W tej funkcji użytkownik może 
wybrać sposób numeracji: może być niezależna od rodzajów szkoleń, 
tzn. licznik numeru każdego wydrukowanego zaświadczenia będzie 
zwiększany o 1 niezależnie od zadeklarowanego rodzaju szkolenia lub 
zależna od rodzaju szkolenia. Numer zaświadczenia może składać się z trzech części, z których dwie: 
początkową i końcową użytkownik może zapisać w dowolny sposób (lub pozostawić niewypełnione). 
W środkowej części numeru znajduje się licznik numeru. Licznik zostanie zawsze umieszczony na za-
świadczeniu. Licznik zostaje zwiększany o 1 po każdym wydrukowanym zaświadczeniu – jeśli są one 
drukowane dla wszystkich uczestników kursu (przed drukowaniem zaświadczeń program da możli-
wość ustawienia numeru początkowego, od którego zacznie drukowanie). Jeśli zaświadczenie druko-
wane jest dla jednego uczestnika kursu, to program pozwala nadać dowolny numer (także w miejscu 
na licznik).  

• Marginesy wydruku zaświadczeń - Funkcja umożliwia dokonanie 
zmiany wielkości marginesów wydruku zaświadczeń. Ustalić można mar-
ginesy: górny i lewy, a jeśli zaświadczenie tworzone będzie w formie „2 
na A4”, to także odstęp pomiędzy zaświadczeniami umieszczonymi na 
„wspólnej” kartce, oddzielnie dla „1” i „2” strony. Wprowadzone wartości 
są wymiarami podanymi w milimetrach.  

• Zmiana głównego hasła programu - Program można zabezpieczyć 
przed niepowołanym dostępem za pomocą hasła. Hasłem może być do-
wolny ciąg składający się z max 10 znaków. Jeśli hasło zostanie wprowa-
dzone, to program będzie wymagał jego podawania przy każdym uruchomieniu.  

• Dostęp do informacji z pozostałych programów dla bhp - 
Program ma możliwość wykorzystywania informacji o pracowni-
kach zgromadzonych w pozostałych programach dla bhp PENTA 
Soft. Informacje te mogą być wykorzystywane podczas reje-
strowania nowych uczestników szkoleń. Jeśli zostanie zazna-
czona opcja „czy korzystać z informacji o pracownikach zapisa-
nych w pozostałych programach dla bhp” oraz zostanie podany 
właściwy folder zawierający pliki pozostałych programów dla 
bhp, to na ekranie umożliwiającym rejestrowanie nowego 
uczestnika szkolenia pojawi się dodatkowy przycisk umożliwiający wykorzysta-
nie listy pracowników z pozostałych programów dla bhp – patrz punkt „Kartote-
ka uczestników szkolenia”. 

• Parametry programu - Jest możliwość kończenia pracy z programem bezpo-
średnio po wybraniu opcji „Aplikacja” - „Zakończ” (albo po zamknięciu główne-
go okna programu – bez potrzeby potwierdzania tego wyboru. Po oznaczeniu opcji „Maksymalizuj 
okno podglądu wydruku” wydruki umieszczane będą w oknie o wymiarach pełnego ekranu. 

• Informacje o użytkowniku programu - Moż-
na wprowadzić dodatkowe informacje o użyt-
kowniku programu. Pełna nazwa, nazwa skró-
cona i adres użytkownika są informacjami za-
kodowanymi i nie można ich zmienić (zmiana 
wymaga kontaktu z producentem programu). 
Informacje oznaczone [*] umieszczone zostaną 
na zaświadczeniu – jeśli zostaną uzupełnione. 
Informacja „Adres do zaświadczenia”, po pierw-
szym uruchomieniu programu zawierać będzie 
adres wprowadzony przez producenta progra-
mu. Może zostać zmieniona na dowolny inny.

 


