
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

• nieustanne doskonalenie



Program to nasza MISJA

• ponad 10 lat tworzenia programu przez 
praktyków 

• tysiące godzin przemyśleń

• tysiące roboczogodzin implementacji

• ciągłe testy

• monitorowanie potrzeb rynku BHP

• aproksymacja prawa 

ROBIMY TO BY ZWIĘKSZYC JAKOŚĆ

I BEZPIECZEŃSTWO 



BEZPIECZEŃSTWO
….Twoich danych na 7 poziomach



Izolacja bazy danych – I Stopień Bezpieczeństwa

KAŻDY KLIENT MA 
WŁASNĄ WYDZIELONĄ
BAZĘ DANYCH

dodatkowo dokładamy wszelkich starań, 
aby dostosować nasze działania do 
najnowszych rozwiązań technicznych. 

Wszystko po to, by 
zagwarantować Państwu 
najwyższy poziom 
bezpieczeństwa danych 
osobowych.



Kopie bezpieczeństwa – II Stopień 
Bezpieczeństwa

• dla każdej bazy danych 
tworzona jest stopklatka do 
30 dni wstecz

• możliwość przywrócenia 
bazy danych na dowolny
dzień (do 30 dni)

• kopie całościowe odłożonej 
lub wygenerowanej 
dokumentacji (kopia bieżąca)



Selektywność połączeń – III Stopień Bezpieczeństwa

• system blokuje połączenia 
adresów IP z krajów 
innych niż Polska

• w ramach UE możliwe 
szybkie odblokowanie
połączenia na wniosek 
klienta 

• połączenia spoza UE
muszą przejść dodatkową 
weryfikację



Konta do systemu – IV Stopień Bezpieczeństwa 

• brak ograniczeń ilości kont i subkont

• klient zarządza kontami systemu

• możliwość powiązania konta z zatrudnieniem

• czasowe blokowanie kont

• własna parametryzacja dostępów opartych na 
grupach uprawnień

• ograniczenie do firm, działów, informacji 
wrażliwych



Uprawnienia – V Stopień Bezpieczeństwa

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

• indywidualizowana kontrola dostępu do informacji oraz modułów

• możliwość blokad dostępu do systemu i modułów

• własna parametryzacja dostępów opartych na grupach uprawnień



Reguły – VI Stopień Bezpieczeństwa

• blokowanie kont po 3 nieudanych próbach

• szyfrowane hasła (także w czasie transmisji)

• stosowanie silnych haseł

• przypominanie o konieczności zmiany hasła

• unikalne tokeny dostępowe dla użytkowników niezalogowanych 
(wypadki, incydenty)



Nadzór – VII Stopień Bezpieczeństwa

• logi dla operacji w ramach danych

• filtrowanie logów

• filtrowanie operacji

• informacje o naruszeniu przyznanych praw



ELASTYCZNOŚĆ
….danych i nie tylko



Dostęp z dowolnego urządzenia

• niezależność platformowa

• Windows

• Linux

• iOS

• Android

• responsywne podejście 
(obsługa z komputerów, 
laptopów,  tabletów, 
smartfonów)



Jesteśmy „ELASTYCZNI”

• na Wasze zlecenie przeniesiemy całe środowisko w firmowej 
przestrzeni informatycznej 

• napiszemy dla Was dowolny moduł (np. do wymiany danych z 
programem HR, autoryzacją Azure itp.)



WYDAJNOŚĆ
….



Wydajna technologia implementacyjna



Nasza WŁASNA baza w liczbach (2022-X)

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 charakterystyki oraz 
9.900 powiązanych składników chemicznych w 
preparatach

• 85.500 wprowadzonych „narażeń” w ocenach 
ryzyka zawodowego



Gotowe wzorce do tworzenia dokumentacji BHP

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



MOŻLIWOŚCI
….



Wszystkie dokumenty BHP w jednym miejscu

System umożliwia tworzenie dokumentacji 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



Dodatkowe możliwości systemu bhp2.pl

• Raporty dopuszczeni maszyn i urządzeń

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

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

• pilnowanie wymaganych terminów pomiarów środowiska pracy, nakazów , wystąpień, ważności dat dokumentacji 
ORZ , przeglądów gaśnic, hydrantów, przeglądów budynków, instalacji

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

• pilnowanie terminów kwalifikacji i uprawnień pracowników

• przeprowadzenia oceny stanowiska wyposażonych w monitory ekranowe

• ocena wydatku energetycznego metodą Lehmanna

• generowania szczegółowego programu szkolenia dla  instruktażu stanowiskowego

• generowania karty przydziału odzieży dla pracownika

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



CO ZYSKASZ
….



Łatwo wprowadzisz ISO 45000



Kontrola strategiczna działań BHP

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



Dzięki systemowi 

• skrócisz 20x czas tworzenia dokumentacji, bo wiele 
dokumentów wygeneruje się automatycznie

• odzyskasz kontrole nad BHP

• zwiększysz jakość dokumentacji

• usprawnisz przepływ informacji w firmie

• zaplanujesz odpowiednio szybko działania 
związane z obowiązkami i wymaganymi 
prawnymi

• zwiększysz bezpieczeństwo tym samym zasobem 
ludzkim

• zaoszczędzisz CZAS, którego nie kupisz 

• zdecydowanie obniżysz koszty



Screeny z systemu



Okno systemu po zalogowaniu



Stanowiska referencyjne



Analiza składników do badań środowiska pracy



Analiza maszyn do badań środowiska pracy



Skierowanie na badania lekarskie w 1 sekundę



Dobory środków ochrony indywidulanej



Dokumenty Oceny Ryzyka Zawodowego



Analiza stanu BHP



Tabela norm przydziału



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.
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