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ostêpuj¹ca intensywnoœæ i wielorakoœæ zagro¿eñ wyma-
ga ci¹g³ego doskonalenia techniki i organizacji pracy,
w tym równie¿ bezpoœredniej ochrony cz³owieka.

W 1999 r. zanotowano ogó³em 98 774 wypadków przy pracy,
z czego 528 œmiertelnych, 1323 ciê¿kich [1]. Poniewa¿ w Pol-
sce œrodki ochrony indywidualnej s¹ czêsto traktowane jako
jedyne zabezpieczenie, stworzenie narzêdzia wspomagaj¹cego
ich prawid³owy dobór, w postaci programu komputerowego,
stanowi wa¿ny element, istotny dla poprawy bezpieczeñstwa
pracy.

Rola œrodków ochrony indywidualnej
w zak³adowym SYSTEMIE ZARZ¥DZANIA BHP

Œrodki ochrony indywidualnej, funkcjonuj¹ce w zak³ado-
wym systemie ochrony pracy, pozwalaj¹ jedynie na zmniej-
szenie prawdopodobieñstwa wyst¹pienia zagro¿enia (np.
odzie¿ ostrzegawcza) lub skutków wyst¹pienia tego zagro¿e-
nia (np. sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci). Mog¹
te¿ stanowiæ zabezpieczenie dodatkowe w razie wyst¹pienia
zagro¿enia, pomimo prawid³owo dzia³aj¹cego systemu zabez-
pieczeñ, jak ochrony zbiorowe. Jeœli œrodki ochrony indywi-
dualnej s¹ traktowane jako jedyna ochrona pracownika, dzia-
³aj¹ca w oderwaniu od ca³ego systemu, to mog¹ one jedynie
obni¿yæ poziom wystêpuj¹cego zagro¿enia, ale nie zawsze s¹
w stanie zapewniæ skuteczn¹ ochronê. W teorii bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy traktuje siê je jako rozwi¹zanie ostatecz-
ne i stosuje, gdy nie ma innej mo¿liwoœci eliminacji zagro¿e-
nia. Prawnie zosta³o to usankcjonowane w § 39 ust. 3 rozpo-
rz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze-
œnia 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa
i higieny pracy [2].

W Polsce œrodki ochrony indywidualnej w wielu zak³adach
pracy, szczególnie ma³ych, s¹ traktowane jako jedyne zabezpie-

czenie. Mo¿e to prowadziæ do przeceniania rzeczywistej ich sku-
tecznoœci, a w konsekwencji do niepe³nego zabezpieczenia lub
tylko do jego pozorów [3, 4]. Schemat funkcjonowania œrodków

ochrony indywidualnej, jako jednego ze sk³adników systemu
ochrony pracownika w œrodowisku pracy, przedstawiono na rys. 1.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w pe³ni skuteczna eliminacja zagro¿eñ jest

Rys. 1. Schemat funkcjonowania œrodków ochrony indywidualnej w ramach
systemu bhp w zak³adzie pracy
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mo¿liwa jedynie wówczas, gdy œrodki ochrony indywidualnej
funkcjonuj¹ jako jeden z elementów zintegrowanego systemu
bezpieczeñstwa pracy, a ich rola zale¿y od warunków œrodowi-
ska pracy wystêpuj¹cych na danym stanowisku.

Warunkiem podstawowym prawid³owego funkcjonowania
œrodków ochrony indywidualnej w ramach zak³adowego sys-
temu ochrony pracy jest:

• identyfikacja czynników szkodliwych,
• opracowanie programu dzia³añ eliminuj¹cych lub ogra-

niczaj¹cych zagro¿enia w procesie pracy,
• w³aœciwy dobór œrodków ochrony indywidualnej,
• przeszkolenie pracowników w zakresie ich u¿ytkowania.

Prawid³owo dobrane œrodki ochrony indywidualnej musz¹ [5]:
• byæ odpowiednie do istniej¹cego zagro¿enia i nie powo-

dowaæ same z siebie zwiêkszania zagro¿enia z powodu ich sto-
sowania,

• odpowiadaæ warunkom panuj¹cym na danym stanowisku
pracy,

• odpowiadaæ wymaganiom ergonomicznym i uwzglêdniaæ
stan zdrowia pracownika,

• byæ dopasowane do u¿ytkownika.

W przypadku wystêpowania wiêcej ni¿ jednego zagro¿enia,
gdy istnieje koniecznoœæ jednoczesnego stosowania kilku œrod-
ków ochrony indywidualnej – œrodki te musz¹ byæ tak dobrane,
aby nie zmniejszy³y siê ich w³aœciwoœci ochronne.

Metody doboru œrodków ochrony indywidualnej

Podczas opracowywania programu przyjêto za³o¿enie, ¿e
korzystanie z niego zostanie poprzedzone identyfikacj¹ oraz
ocen¹ zagro¿eñ wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy, która
stanowi podstawê doboru œrodków ochrony indywidualnej. Brak
takiej oceny, mo¿e spowodowaæ dobór œrodków ochrony indy-
widualnej o zbyt niskim lub zbyt wysokim wskaŸniku ochrony.
W obu przypadkach nara¿ane jest zdrowie lub ¿ycie pracowni-
ka. Je¿eli wskaŸnik ochrony jest zbyt niski to stê¿enie lub natê-
¿enie czynników szkodliwych przekracza dopuszczalne war-
toœci. Je¿eli zastosowany sprzêt ma zbyt wysokie wskaŸniki
ochrony to w wiêkszoœci przypadków wywo³uje uczucie dys-
komfortu u u¿ytkownika (powoduj¹c jego odrzucenie) lub ogra-
nicza znacznie jego swobodê ruchów (stwarzaj¹c dodatkowe
zagro¿enie lub zmniejszaj¹c wydajnoœæ pracy). Program zawiera
procedury doboru wszystkich typów œrodków ochrony indywidu-
alnej do czynników szkodliwych wyszczególnionych w rozporz¹-
dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r.
w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynni-
ków szkodliwych dla zdrowia w œrodowisku pracy [6].

W programie wykorzystano informacje zawarte m.in. w:
normach europejskich, Polskich Normach, instrukcjach opra-
cowanych przez Komisjê Europejsk¹ DGV, dokumentach nor-
matywnych, wydanych w formie przewodników, raportów tech-
nicznych lub instrukcji, opracowanych przez Komitet Technicz-
nych CEN, publikacjach [7].

W celu u³atwienia interpretacji pytañ zawartych w procedu-
rach doboru œrodków ochrony indywidualnej, program wzbo-
gacono o system pomocy tekstowej.

Praca z programem DOBÓR
Wymagania sprzêtowe

Do obs³ugi programu wymagany jest co najmniej komputer
klasy Pentium z procesorem 166 MHz i 32 MB RAM. Do bu-
dowy programu DOBÓR wykorzystano pakiet firmy Borland
Delphi wersja 5.0 [8]. Bazy danych obs³ugiwane s¹ przez ser-
wer baz danych InterBase wersja 6.0. Program ma mo¿liwoœæ
pracy w sieci LAN [9]. Przystosowany jest on do pracy w œro-
dowisku Windows 95/98/NT/2000. Program mo¿e wspó³pra-
cowaæ z programami STER i INFOCHRON opracowanymi
w Instytucie [10, 11]. Dziêki zastosowaniu narzêdzi firmy Bor-
land program jest przyjazny dla u¿ytkownika.

Rozpoczêcie pracy z programem

Uruchomienie programu nastêpujê przez wybranie ikony
startowej programu – „dobor.exe.”.

Program ma wbudowane zabezpieczenia, uniemo¿liwiaj¹-
ce dostêp do danych przez osoby niepowo³ane. Jego urucho-
mienie wymaga podania nazwy oraz has³a u¿ytkownika. Po
wpisaniu odpowiednich danych u¿ytkownikowi pokazuje siê
okno g³ówne programu (rys. 2).

W oknie g³ównym programu zawarte s¹ opcje administra-
cyjne umo¿liwiaj¹ce m.in.:

Rys. 2. Okno g³ówne programu
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– wprowadzenie danych dotycz¹cych struktury zak³adu pra-
cy (przycisk „Administracja”),

– wpisanie danych dotycz¹cych stanowiska pracy (przycisk
„Okreœl stanowisko”),

– modyfikowanie wprowadzonych danych o stanowisku
pracy (przycisk „Modyfikuj stanowisko”),

– wprowadzenie danych o zatrudnieniu (przycisk „Zatrud-
nienie”).

Okno to zawiera równie¿ przyciski umo¿liwiaj¹ce: wydruk
raportów generowanych przez program (przycisk „Wydruki”),
dostêp do systemu pomocy tekstowej (przycisk „Pomoc”), za-
koñczenie pracy z programem (przycisk „Koniec”).

W celu rozpoczêcia pracy z programem nale¿y zdefiniowaæ
strukturê przedsiêbiorstwa (Administracja -> Przedsiêbiorstwo/
Zak³ady/Wydzia³y), czyli wprowadziæ nazwy zak³adów i przy-
porz¹dkowanych im wydzia³ów.

Przejœcie do w³aœciwych procedur doboru œrodków ochro-
ny indywidualnej (po okreœleniu danych dotycz¹cych sta-
nowiska pracy) odbywa siê za pomoc¹ przycisku „Dobór”.
Przycisk „Wybór” powoduje uruchomienie formularza za-
wieraj¹cego informacje odnosz¹ce siê do wybranych przez
u¿ytkownika œrodków ochrony indywidualnej stosowanych
na stanowisku.

Wprowadzenie czynników szkodliwych
wystêpuj¹cych na stanowisku pracy

Opcja umo¿liwiaj¹ca wprowadzenie czynników szkodliwych
wystêpuj¹cych na stanowisku pracy jest dostêpna w formula-
rzu pn. „Podstawowe dane o stanowisku pracy”. Jej urucho-
mienie odbywa siê za pomoc¹ przycisku „Czynniki na stano-
wisku” (rys. 3).

Po naciœniêciu tego przycisku uruchamiany jest formularz

umo¿liwiaj¹cy wybór czynników wystêpuj¹cych na danym sta-
nowisku pracy (rys. 4).

Naciœniêcie przycisku zawieraj¹cego nazwê grupy czynni-
ków powoduje uruchomienie formularzy zawieraj¹cych szcze-
gó³owy wykaz czynników szkodliwych z tej grupy. Procedury
doboru œrodków ochrony indywidualnej zaimplementowano dla
wiêkszoœci czynników wymienionych w powy¿szych wyka-
zach z wyj¹tkiem niektórych czynników fizycznych i biolo-
gicznych oraz czynników uci¹¿liwych (grupê czynników uci¹¿-
liwych pozostawiono w wykazie grup w celu zapewnienia kom-
patybilnoœci z systemem STER).

Procedury doboru œrodków
ochrony indywidualnej
do czynników szkodliwych

W nastêpnym etapie, po wprowadzeniu czynników szkodli-
wych wystêpuj¹cych na stanowisku pracy, uruchamiane s¹
szczegó³owe procedury doboru œrodków ochrony indywidual-
nej. Uruchomienie tych procedur nastêpuje przez naciœniêcie

Rys. 3. Okno formularza zawieraj¹cego dane dotycz¹ce stanowiska pracy

przycisku „Dobór”, znajduj¹cego siê na g³ównym formularzu
programu. Widok okna formularza doboru œrodków ochrony
indywidualnej przedstawiono na rys. 5.

Nastêpnie, w celu przeprowadzenia doboru œrodków ochro-
ny indywidualnej, nale¿y zaznaczyæ czynnik na liœcie i naci-
sn¹æ przycisk „Dobór”. Powoduje to uruchomienie szczegó-
³owej procedury doboru œrodków ochrony indywidualnej chro-
ni¹cych przed danym czynnikiem. Na tym etapie uœciœlane s¹

Rys. 4. Okno formularza zawieraj¹cego listê grup czynników szkodliwych
i uci¹¿liwych
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dodatkowe informacje dotycz¹ce wymaganego obszaru chro-
nionego pracownika, natê¿enia lub stê¿enia czynnika oraz in-
nych parametrów stanowiska pracy istotnych z punktu wi-
dzenia procedury doboru. Na rys. 6 przedstawiono przyk³ad
procedury doboru sprzêtu ochrony oczu i twarzy, chroni¹ce-
go przed odpryskami cia³ sta³ych. Po zakoñczeniu procedury
doboru dla pojedynczego czynnika nale¿y potwierdziæ po-
prawnoœæ wpisanych informacji przez naciœniêcie przycisku
„OK”. W celu doboru œrodków ochrony indywidualnej dla
pozosta³ych czynników nale¿y je kolejno zaznaczyæ i powtó-
rzyæ opisan¹ procedurê.

Przeciwwskazania
oraz ograniczenia stosowania
œrodków ochrony indywidualnej

Po zakoñczeniu procedur doboru dla wybranych przez u¿yt-
kownika programu czynników, kolejnym krokiem jest przej-
rzenie listy wybranych œrodków ochrony indywidualnej. Lista
ta jest dostêpna po naciœniêciu przycisku „Wynik” na formula-
rzu doboru œrodków ochrony indywidualnej (rys. 5). Lista za-
wiera wstêpny wynik doboru z uwzglêdnieniem grup czynni-
ków oraz grup œrodków ochrony indywidualnej (rys. 7).

W celu przejrzenia wybranych wzorów œrodków ochrony
indywidualnej nale¿y nacisn¹æ przycisk „Poka¿ ochrony”. Po-
jawia siê wtedy formularz, który zawiera szczegó³owe infor-
macje dotycz¹ce wybranych œrodków ochrony indywidualnej
(rys. 8) odnosz¹cych siê do ró¿nych grup czynników.

Ostatnim elementem programu doboru œrodków ochrony
indywidualnej jest procedura bezkolizyjnoœci ich stosowania.
Procedura ta stanowi jeden z najtrudniejszych elementów pro-
gramu. Pozwala ona na wytypowanie czêœci wspólnej wzorów
spe³niaj¹cych wszystkie podane przez u¿ytkownika wymaga-
nia. Analizowana jest równie¿ mo¿liwoœæ stosowania razem
ró¿nych typów ochron – tzw. bezkolizyjnoœæ*).

Rys. 5. Okno formularza doboru œrodków ochrony indywidualnej

Rys. 6. Okno formularza procedury doboru sprzêtu ochrony oczu i twarzy,
chroni¹cego przed odpryskami cia³ sta³ych

Rys. 7. Okno formularza wstêpnego doboru œrodków ochrony indywidualnej

Rys. 8. Okno formularza zawieraj¹cego szczegó³owe dane dotycz¹ce œrod-
ków ochrony indywidualnej wybranych podczas wstêpnej procedury doboru

Opracowana na potrzeby programu procedura bezkolizyj-
noœci sk³ada siê z dwóch etapów:

– wyboru ochron wielofunkcyjnych (chroni¹cych przed kil-
koma czynnikami szkodliwymi) w obrêbie tego samego ob-
szaru nara¿enia (tej samej grupy asortymentowej œrodków

*) Bezkolizyjnoœæ oznacza, ¿e ¿aden ze wzorów œrodków ochrony indywidu-
alnej wchodz¹cych w sk³ad zestawu (zabezpieczaj¹cego pracownika przed
dzia³aniem czynników szkodliwych) nie mo¿e wp³ywaæ ujemnie na skutecz-
noœæ ochrony pozosta³ych i nie powinien utrudniaæ korzystania z nich.
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ochrony indywidualnej, np. rêkawice chroni¹ce jednoczeœnie
przed czynnikami chemicznymi i mechanicznymi);

– analizowania mo¿liwoœci stosowania razem ró¿nych typów
œrodków ochrony indywidualnej (np. he³mów ochronnych z ochron-
nikami s³uchu lub sprzêtem ochrony uk³adu oddechowego).

Procedurê bezkolizyjnoœci mo¿na uruchomiæ przyciskiem
„Poka¿ czêœæ wspóln¹ ochron w obrêbie jednej czêœci cia³a”
przy zaznaczonym polu wyboru „procedura bezkolizyjnoœci”
(rys. 8). Efektem wykonania powy¿szej procedury jest wyse-
lekcjonowanie zestawu œrodków ochrony indywidualnej nie
koliduj¹cych ze sob¹ (ostateczny wynik doboru).

Program zapewnia u¿ytkownikowi mo¿liwoœæ wybrania
konkretnych wzorów ochron z zestawu œrodków ochrony in-
dywidualnej uzyskanego jako ostateczny wynik doboru.

Raporty tworzone w programie DOBÓR

Koñcowym efektem dzia³ania programu jest raport zawie-
raj¹cy:

– dane administracyjne (nazwê zak³adu, wydzia³u oraz sta-
nowisk pracy),

– szczegó³owe dane dotycz¹ce informacji wprowadzanych
przez u¿ytkownika podczas doboru œrodków ochrony indywi-
dualnej,

– wykaz wzorów spe³niaj¹cych podane przez u¿ytkownika
programu wymagania dotycz¹ce parametrów ochronnych dla
poszczególnych czêœci cia³a (wstêpny wynik doboru),

– wykaz wzorów œrodków ochrony indywidualnej po
uwzglêdnieniu procedury bezkolizyjnoœci ich stosowania (osta-
teczny wynik doboru),

– listê œrodków ochrony indywidualnej wybranych przez u¿yt-
kownika programu do stosowania na danym stanowisku pracy.

Zawartoœæ raportu koñcowego jest okreœlana przez u¿ytkow-
nika za pomoc¹ listy wyboru. Raport mo¿e zostaæ wydrukowa-
ny dla ca³ego zak³adu, wydzia³ów lub wybranych stanowisk
pracy. Dane administracyjne dotycz¹ce stanowiska pracy s¹
zamieszczane w raporcie obligatoryjnie.

Ponadto u¿ytkownik programu ma dostêpne nastêpuj¹ce
opcje umo¿liwiaj¹ce:

– podgl¹d wydruku raportu
– ustawienie drukarki
– drukowanie raportu
– rezygnacjê z wydruku.

System pomocy tekstowej
dostêpnej w programie

System pomocy tekstowej jest istotnym elementem progra-
mu doboru œrodków ochrony indywidualnej. Zebrane w nim in-
formacje stanowi¹ uzupe³nienie oraz komentarz do procedur
doboru, co pozwala na ³atwiejsz¹ interpretacjê pytañ zawartych
w tych procedurach. Uruchomienie systemu pomocy tekstowej
nastêpuje przez naciœniêcie przycisku „Pomoc”, zlokalizowane-
go w oknie g³ównym programu DOBÓR. Korzystanie z syste-
mu pomocy odbywa siê przez wybór odpowiednich opcji, odpo-
wiadaj¹cych interesuj¹cym u¿ytkownika tematom. Widok okna
g³ównego systemu pomocy przedstawiono na rys. 9.

* * *
Przedstawiony w niniejszej publikacji komputerowy program

doboru œrodków ochrony indywidualnej, pn. DOBÓR adreso-
wany jest do pracowników s³u¿b bhp pracuj¹cych w du¿ych i œred-

nich zak³adach pracy, producentów, dystrybutorów œrodków
ochrony indywidualnej oraz inspektorów bhp. Kompleksowe
ujêcie wszystkich podstawowych czynników szkodliwych oraz
grup œrodków ochrony indywidualnej czyni z programu u¿yteczne
narzêdzie wspomagaj¹ce dzia³anie s³u¿b bhp. Ponadto, zawarte
w systemie pomocy tekstowej programu informacje dotycz¹ce
parametrów ochronnych, obszaru stosowania poszczególnych
typów œrodków ochrony indywidualnej oraz ich metod doboru
stanowi¹ kompendium wiedzy na temat tych œrodków.

Obecnie prowadzone s¹ ostatnie prace weryfikuj¹ce funk-
cjonowanie programu. Przewiduje siê, ¿e koñcowa wersja pro-
gramu doboru œrodków ochrony indywidualnej bêdzie dostêp-
na w pierwszym kwartale 2001 roku.
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