
System zarządzania 
dokumentacją oraz 
informacją BHP 
….i nie tylko



Założenia systemu

• system „napisany” jako aplikacja internetowa

• dostęp przez przeglądarkę dzięki bezpiecznemu protokołowi SSL - WWW Domain

• niezależność platformowa

• responsywne podejście (obsługa z komputerów, laptopów, komórek)

• pełna skalowalność i parametryzacja procesów BHP i controlingu

• podejście procesowe 

• kontrola dostępu z uwzględnieniem ról oraz uprawnień dostępu do poszczególnych modułów oraz 
informacji

• zgodność z RODO

• maksymalna aproksymacja prawa pracy do systemu informatycznego

• dokumentacja generowana w myśl "just in time" oraz "on damand„

• jako nasz klient masz wpływ na tworzenie systemu



Nasz system to rozproszony system zarzadzania 
informacją BHP w firmie i nie tylko ... charakteryzują 
go następujące liczby (październik 2022) :

• 11 lat tworzenia programu przez praktyków 

• tysiące godzin przemyśleń

W ramach własnej działalności nasz system obsługuje :

• ponad 1.100 firm z dostępem do systemu

• 23.100 monitorowanych pracowników

• 39.000 wydanych zaświadczeń do szkoleń

• 3.620 wprowadzonych kart charakterystyk oraz 9,900 powiązanych 
składników chemicznych w preparatach

• 79.500 wprowadzonych „narażeń” w ocenach ryzyka zawodowego



Dostęp do systemu

• dostęp anytime/anywhere

• możliwość tworzenia subkont w obrębie firmy z prawami 
dostępu oraz możliwością powiązania obsługi wielu firm 
w poziomu jednego subkonta

• 6 standardowych ról dostępu do wyboru (pracodawca, 
pełnomocnik, kadrowa, kierownik, pracownik, służby 
BHP)

• indywidualizowana kontrola dostępu do informacji oraz 
modułów

• ilość subkont nieograniczona

• możliwość blokad dostępu do systemu i modułów

• własna parametryzacja dostępów opartych na grupach 
uprawnień



Definiowanie własnych uprawnień w ramach 
kont/subkont 



Okno systemu po zalogowaniu



Możliwość kontroli  firmy w zakresie

• prowadzenia rejestru zatrudnionych pracowników (statystyki do urzędów i raportów)

• monitorowania badań lekarskich oraz szkoleń BHP (wstępne i okresowe)

• dodatkowo pilnowanie dat pomiarów środowiska pracy, nakazów , wystąpień, ważności dat dokumentacji ORZ , 
przeglądów gaśnic, hydrantów, przeglądów budynków, instalacji, kwalifikacji.

• generowania skierowań do lekarza medycyny pracy z uwzględnieniem indywidualnych zagrożeń wg wzorów 
(ogólnych , np.. LUXMED, Polmed, …)

• zmiany stanowiska z generowaniem kart instruktażu stanowiskowego

• kwalifikacji i uprawnień pracownika („pilnowanie „ terminów uprawnień pracowników)

• informacji na temat powiązań (procesy pracy, instrukcje stanowiskowe, maszyny, badania środowiska pracy, 
stosowane preparaty chemiczne, narażenia na czynniki biologiczne, środki ochrony)

• przeprowadzenia oceny stanowiska wyposażonych w monitory ekranowe

• wydatku energetycznego metodą Lehmanna

• generowania indywidualnego programu dla  instruktażu stanowiskowego

• generowania karty przydziału odzieży

• oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentacją BHP i inną, generowania podstawowych informacji na podstawie 
art. 29 Kodeksu Pracy



Skierowanie na badania lekarskie w 1 sekundę



Inne uprawnienia pracowników

• monitorowanie terminów uprawnień

• uprawnienia do kierowania pojazdami wraz z terminami ważności

• uprawnienia  kierowców zawodowych na: przewóz osób, szkolenia 
kwalifikacyjne, karta kierowcy, ADR

• energetyczne z podziałem na grupy, czynność oraz rodzaj

• UDT wraz z kategoriami uprawnień

• uprawnienia do używania maszyn budowlanych wraz z kategoriami

• uprawnienia spawacza z pełną informacją o posiadanych kwalifikacjach

• uprawnienia na rusztowania



Podejście procesowe oraz stanowiska referencyjne

Innowacyjne podejście agregowania pracowników w grupy stanowisk pracowników w firmie 
które posiadają grupy o jednakowych zagrożeniach w środowisku pracy, te same procesy pracy, 
pracują z tymi samymi maszynami lub ich grupami, mają kontakt z tymi samymi substancjami 
chemicznymi, preparatami chemicznymi lub ich mieszaninami, wydawane im są te same środki 
ochrony indywidualnej i ta sama odzież robocza, obowiązują ich te same instrukcje 
stanowiskowe, wykonane były dla nich badania szkodliwych czynników środowiska pracy. 

Dzięki stanowiskom referencyjnym możliwe jest szybkie i kompleksowe zarządzenie 
dokumentacją BHP, tworzenie skierowań lekarskich, ocen ryzyka zawodowego, przypisywanie 
zagrożeń i automatyczna aktualizacja wszystkich dokumentów



Powiązania stanowiska referencyjnego
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W programie jest obecnie wprowadzonych:

• 161 procesy pracy (definicje, kwalifikacje, opisy, 
czynności, narzędzia, materiały, podstawy prawne, 
ochrona indywidualna)

• 773 zagrożeń do oceny ryzyka zawodowego

• 331 typów maszyn z powiązanymi zagrożeniami

• 3620 preparatów chemicznych (wprowadzone dane 
kart charakterystyki oraz powiazanie wszystkich 
danych z karty z funkcjami systemu)

• 165 typy środków ochrony indywidualnej

• wprowadzone 1891 związków chemicznych z 
powiązaniem z NDS oraz możliwość wprowadzani 
wszystkich typów badań



Ocena ryzyka zawodowego PN-N-18002 w 5 min

• po przypisaniu do stanowiska referencyjnego ocena ryzyka nie zajmie 
Państwu więcej niż 5 min,

• system na postawie procesów powiąże zagrożenia  - system posiada 
ponad setki definicji zaproponuje opisy w dokumencie oraz 
automatycznie wygeneruje tabelę zagrożeń,

• dodatkowo automatycznie doda zagrożenia czynników chemicznych i 
preparatów na podstawie danych w kartach charakterystyki,

• umieści interpretację wyników badań środowiska pracy,

• uwzględni rejestr wypadków,

• wypisze listę maszyn, instrukcji, obowiązujących kart charakterystyki, 
listę maszyn i wiele więcej,



Automatyczne uwzględnianie zagrożeń 
w ocenie ryzyka zawodowego
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Szkolenia BHP

• system pozwala zaplanować szkolenia pracowników

• stworzyć raport zaległych szkoleń w obrębie konkretnej 
firmy jaki i we wszystkich firmach w obrębie systemu.

• wygenerować lub odtworzyć kartę szkolenia wstępnego

• wygenerować lub odtworzyć  zaświadczenia dla szkoleń 
okresowych

• wygenerować dokumentację szkoleniową : dzienniki 
szkoleń, listy obecności, protokoły egzaminacyjne.

• automatyczny rejestr wydanych zaświadczeń

• możliwość prolongat terminów szkoleń pracowników z 
powodu nieobecności

• raporty i alerty terminów ważności szkoleń BHP dla firm 
zewnętrznych

• współpraca z systemem Moodle (szkolenia elearningowe)

• raporty ze szkoleń Moodle - osoby z rozwiązanym quizem, 
bez rozwiązanego quizu, rejestr wydanych zaświadczeń dla 
szkoleń Moodle

• szkolenia wstępne ogólne poprzez dostęp do materiałów 
wideo 



Kontrole zewnętrze i wewnętrzne

• ewidencja kontroli PIP, PIS i innych wraz z terminami realizacji

• możliwość generowania odpowiedzi na nakazy i wystąpienia

• przydzielanie zadań związanych  z kontrolami i „pilnowaniem” 
terminowości realizacji



Wypadki 

• przeprowadzanie postępowań wypadkowych 
w pracy/zrównane z pracą, wypadki w 
drodze, dla osób nie będących pracownikami, 
uczniowskie.

• zeznania świadków i poszkodowanych online
• załączanie dowolnej dokumentacji do 

postepowań wypadkowych, dokumentacji 
fotograficznej plików video itp.

• rejestr wypadków przy pracy
• wykaz zranień ostrymi narzędziami przy 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych
• zgłaszanie wypadków przez osoby 

posiadające dostęp do systemu

• informacja dla kadr/HR o etapie realizacji 
postępowania wypadkowego



Badania środowiska pracy

• kalendarz  pomiarów czynników 
szkodliwych na stanowisku pracy

• wygenerujemy kartę badania 
pomiarów środowiska pracy

• wygenerujemy rejestr pomiarów 
czynników szkodliwych

• raport czynników chemicznych na 
podstawie zawartości substancji 
chemicznych w preparatach użytych 
w procesach pracy pod katem 
ustalonych wartości NDS, NDSCh, 
NDSP



Wszystkie dokumenty w jednym miejscu

System umożliwia tworzyć dokumentacje wg zasad on-demand (w formie pdf):

• oceny ryzyka zawodowego

• instrukcje stanowiskowe

• skierowania na badania lekarskie

• rejestry BHP (wypadków, sytuacji potencjalnie wypadkowych, pracowników i prac o działaniu 
rakotwórczym i mutagennym, pracowników i prac związanych z szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi, czynników szkodliwych dla zdrowia, zachorowań na choroby zawodowe i 
podejrzeń o takie choroby, wydanych zaświadczeń ze szkoleń okresowych itp.) 

• wykazy BHP (zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, 
substancji/mieszanin szkodliwych i niebezpiecznych, maszyn i urządzeń itp.)

• dokumentacje powypadkową

• raporty, analizy, zestawienia (np. do GUS Z-10, sprawozdań corocznych do Sanepidu)

• ponad 180 wzorów pism dla HR i działań związanych z prowadzeniem działalności



Dostosowanie dokumentacji do ISO 9001



Przydzielanie zadań w ramach systemu

Wpisz 
zadanie

Przydziel Kontroluj Zaakceptuj

• Przydzielanie zadań w ramach systemu użytkownikom systemu np. realizacji nakazów 
PIP, decyzji wewnętrznych służb BHP czy innych zadań wewnętrznych.

• Raporty realizacji zadań



Dodatkowe screeny z 
systemu



Stanowiska referencyjne



Analiza składników do badań środowiska pracy



Analiza maszyn do badań środowiska pracy



Dobory środków ochrony indywidulanej



Dokumenty Oceny Ryzyka Zawodowego



Analiza stanu BHP



Monitorowanie zmian w prawie BHP i PPOŻ , KP



Tabela norm przydziału



Poradniki



Firma



Obiekty - przeglądy



Kontrole zewnętrzne



Kontrole wewnętrzne



Dziękujemy za uwagę

Z uwagi na obszerność zagadnień jakie zawiera program, 
pozwoliliśmy sobie przekazać informacje o najważniejszych jego 

możliwościach.


