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W artykule przedstawiono propozycjê wersji specjalnej systemu STER 6.5, pod nazw¹ STER 6.5 SP wspoma-
gaj¹cego zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, przeznaczonego do wykorzystywania w jednostkach 
organizacyjnych zatrudniaj¹cych zarówno pracowników cywilnych jak i funkcjonariuszy. Wersja specjalna 
systemu STER 6.5 zosta³a rozbudowana m.in. o listê specyficznych zagro¿eñ zwi¹zanych z pe³nieniem s³u¿by 
przez funkcjonariuszy, metodê oceny ryzyka zawodowego zwi¹zanego z wystêpowaniem tych zagro¿eñ oraz 
nowy modu³ ANALIZA, umo¿liwiaj¹cy zestawianie i analizowanie w obrêbie rozbudowanej hierarchicznie 
instytucji, danych nt. zagro¿eñ zawodowych, przedsiêwziêtych środków prewencji oraz wypadków przy pracy 
z uwzglêdnieniem wybranych zale¿ności.

STER 6.5 SP special version 
A program for occupational safety and health management in an enterprise
The article presents a proposal of an extended version of the STER 6.5 system supporting occupational safety and health 
management for bodies that employ both civilians and police officers. STER 6.5 has been extended by, among other things, 
a list of specific hazards related to police officers’ work and the methodology of occupational risk assessment relating those 
hazards. It also contains a new ANALYSIS module, which makes it possible to compare and analyze, within the hierarchically 
extended organization of aggregated data on occupational hazards, preventive measures, accidents at work and selected 
interrelations between them. 

Rys. 1. Modu³y systemu STER 6.5 SP – wersja specjalna
Fig. 1. Modules of the STER 6.5 SP system – special version

Wprowadzenie
System STER jest narzêdziem kompu-

terowym wspomagaj¹cym zarz¹dzanie 
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w przed-
siêbiorstwie, opracowanym w Centralnym 
Instytucie Ochrony Pracy – Pañstwowym 
Instytucie Badawczym. Rozwój systemu 
trwa nieprzerwanie ju¿ od 10 lat i obejmuje 
kilkanaście edycji, poczynaj¹c od wersji STER 
1.0, opracowanej w 1997 r.

W sk³ad wersji podstawowej systemu 
STER wchodzi obecnie 6 modu³ów, zapew-
niaj¹cych komputerowe wsparcie wszelkich 
dzia³añ w zakresie bhp w zak³adach pracy:

• RYZYKO – modu³ umo¿liwiaj¹cy 
rejestracjê zagro¿eñ zawodowych 
oraz dokumentowanie pomiarów 
czynników szkodliwych i uci¹¿liwych, 
a tak¿e gromadzenie i odpowiednie 
przetwarzanie danych pomiarowych, 
na podstawie których dokonywana 
jest ocena ryzyka zawodowego

• WYPADKI – modu³ wspomagaj¹cy 
dokumentowanie i gromadzenie 
danych o zdarzeniach wypadkowych, 
w tym wypadków przy pracy oraz 
w drodze do oraz z pracy

• BHP – modu³ wspomagaj¹cy doku-
mentowanie i gromadzenie danych 
o dzia³aniach i środkach z zakresu bhp

• DOBÓR – modu³ wspomagaj¹cy do-
bór środków ochrony indywidualnej 
na stanowisku pracy

• ADMINISTRACJA – modu³ admi-
nistracyjny ca³ego systemu STER, 
w którym wprowadzane s¹ dane 
dotycz¹ce struktury przedsiêbiorstwa 
oraz zatrudnienia.

• ASYSTENT – modu³ wspomagaj¹cy 
zarz¹dzanie gromadzon¹ w tym sys-
temie informacj¹ i wykorzystanie po-
zosta³ych modu³ów systemu STER.

Obecnie, dziêki kilkumiesiêcznej ścis³ej 
wspó³pracy merytorycznej CIOP-PIB ze s³u¿-
b¹ bhp Komendy G³ównej Policji zosta³a 
opracowana wstêpna wersja specjalna 
systemu STER 6.5 pod nazw¹ STER 6.5 SP, 
uwzglêdniaj¹ca oprócz typowych zagro¿eñ 
wystêpuj¹cych w środowisku pracy, równie¿ 
szczególnie niebezpieczne czynniki, na które 
mog¹ byæ nara¿eni pracownicy wykonuj¹cy 
zawody zwi¹zane bezpośrednio z utrzy-
maniem porz¹dku publicznego, ochron¹ 
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Rys. 2. Formularz wyboru kryteriów oceny ryzyka zawodowego dla czynnika specjalnego: dzia³ania 
antyterrorystyczne
Fig. 2. A form for selecting criteria of occupation risk assessment for a special factor: antiter-
rorist activities

mienia oraz bezpieczeñstwa powszechnego 
– wewnêtrznego i zewnêtrznego. Wersja 
ta jest przystosowana równie¿ do wykorzy-
stywania w rozbudowanych hierarchicznie 
strukturach jednostek organizacyjnych 
takich instytucji, jak wojsko, policja, stra¿ 
po¿arna, kolej, s³u¿ba celna itp., w których 
istnieje obowi¹zek analizowania zagre-
gowanych danych dotycz¹cych szeroko 
rozumianego obszaru bhp, pochodz¹cych 
z jednostek podleg³ych, wraz z danymi 
w³asnej jednostki. Na rysunku 1. zaprezento-
wano elementy systemu STER 6.5 SP.

Wersja specjalna – ró¿ni siê od wersji 
podstawowej – o nastêpuj¹ce dodatkowe 
elementy:

• metodê oceny ryzyka zawodowego 
zwi¹zanego z nara¿eniem na czyn-
niki specjalne

• rozszerzony zakres danych osobo-
wych

• rozszerzon¹ listê szkoleñ bhp
• mo¿liwośæ sporz¹dzenia odrêbnej do-

kumentacji wydarzeñ wypadkowych 
pracowników eksponowanych pod-
czas pe³nienia obowi¹zków s³u¿bo-
wych na czynniki specjalne (protokó³ 
oglêdzin; wyjaśnienia poszkodowane-
go; informacje uzyskane od świadka; 
protokó³ powypadkowy)

• nowy modu³  ANALIZA – przezna-
czony do raportowania i analiz, umo¿-
liwiaj¹cy zestawianie i przetwarzanie 
danych zagregowanych nt. zagro¿eñ 
zawodowych, przedsiêwziêtych środ-
ków prewencji oraz wypadków przy 
pracy.

Czynniki specjalne
– zaimplementowana 
w systemie metoda oceny 
ryzyka zawodowego

W rozszerzonej wersji systemu STER 
wprowadzono dodatkow¹ grupê czynni-
ków szkodliwych i niebezpiecznych – tzw. 
czynniki specjalne (wraz z ich uszczegó-
³owieniem i zdefiniowaniem wag kryte-
riów), w sk³ad której wchodz¹:

• dzia³ania antyterrorystyczne
• fala uderzeniowa po detonacji materia-

³ów wybuchowych
• kontakt z materia³ami wybuchowymi
• kontakt z nieoznakowanymi substan-

cjami chemicznymi i biologicznymi
• kontakt z paliwem samochodowym
• kontakt ze środowiskiem wodnym
• najechanie przez pojazdy mechaniczne
• napaśæ
• obci¹¿enie psychiczne
• pogryzienie przez psa
• postrza³
• poślizgniêcie
• potkniêcie
• potr¹cenia przez statki powietrzne 

i pojazdy mechaniczne
• pozycja wymuszona siedz¹ca
• promieniowanie jonizuj¹ce
• promieniowanie mikrofalowe
• spaliny silników Diesla
• uderzenia przez wiruj¹ce śmig³a
• uderzenie przez pojazdy mechaniczne
• upadek
• upadek z wysokości
• zatrucia substancjami chemicznymi.

Wymienione czynniki przypisane zosta³y 
do dziewiêciu podgrup, w odniesieniu 
do których opracowano szczegó³owe kry-
teria oceny ryzyka zawodowego, opisane 
przez nastêpuj¹ce parametry:

• nazwa kryterium
• waga kryterium zmniejszaj¹cego poziom 

ryzyka: - 3, - 2, - 1 (bardzo wa¿ne, wa¿ne, 
ma³o wa¿ne)

• waga kryterium zwiêkszaj¹cego poziom 
ryzyka: 3, 2, 1 (bardzo wa¿ne, wa¿ne, 
ma³o wa¿ne).

Przyk³adowy zestaw dostêpnych kryte-
riów oceny ryzyka zawodowego, odnosz¹-
cych siê do czynnika specjalnego: dzia³ania 
antyterrorystyczne wraz z ich wagami, 
przedstawia rysunek 2.

W celu ujednolicenia interpretacji znacze-
nia poszczególnych wartości wag kryteriów, 
wprowadzanych przez ró¿nych u¿ytkowni-
ków systemu STER 6.5 SP podczas procesu 
oceny ryzyka zawodowego zwi¹zanego 
z danym czynnikiem specjalnym, opracowa-
no opisy znaczenia poszczególnych wartości 
wag kryteriów. Dla ka¿dej wartości wagi 
kryterium (a = 0,1,2) zwi¹zanej z danym 
kryterium opracowano s³owny opis sytu-
acji, w której dane kryterium jest spe³nione 
(a = 2), spe³nione z pewnymi zastrze¿eniami 
(a = 1) lub te¿ w ogóle nie jest spe³nione 
(a = 0).

Przyk³adowo, dla kryterium prezentuj¹-
cego stan techniczny sprzêtu i wyposa¿enia 
specjalistycznego wartośæ kryterium (a) ma 
nastêpuj¹ce znaczenie:

• a = 2 – sprawny, 
 z atestem bezpieczeñstwa 
• a = 1 – sprawny, 
 bez atestu bezpieczeñstwa 
• a = 0 – uszkodzony.

Na podstawie wprowadzonych danych 
obliczana jest wartośæ p – wskaźnika  
prawdopodobieñstwa zaistnienia nastêpstw 
nieszczêśliwych zdarzeñ powodowanych 
rozpatrywanym czynnikiem, na podstawie 
której wyznaczany jest poziom tego wskaź-
nika wed³ug poni¿szych zale¿ności:

ma³y M dla p ≤ 0,4

średni S dla 0,4 < p ≤ 0,6

du¿y D dla p > 0,6
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Wskaźnik prawdopodobieñstwa nastêpstw

Ciê¿kośæ nastêpstw

ma³a średnia du¿a

Ryzyko koñcowe

Ma³y ma³e ma³e średnie

Średni ma³e średnie du¿e

Du¿y średnie du¿e du¿e

Ponadto, przy szacowaniu ryzyka za-
wodowego zwi¹zanego z oddzia³ywaniem 
czynników specjalnych, uwzglêdniana 
jest ciê¿kośæ nastêpstw nieszczêśliwych 
zdarzeñ wywo³ywanych wskutek ich wy-
stêpowania w środowisku pracy, wed³ug 
nastêpuj¹cych zale¿ności:

• ma³a – znikome urazy (np. niewielkie 
skaleczenia, st³uczenia)

• średnia – urazy powoduj¹ce absencjê 
(np. znaczne skaleczenia, rozleg³e st³u-
czenia)

• du¿a – ciê¿kie urazy powoduj¹ce d³ugo-
trwa³¹ absencjê, inwalidztwo (np. ciê¿kie 
z³amania i zmia¿d¿enia, amputacje) lub 
śmieræ.

R y z y k o  k o ñ c o w e  w y z n a c z a n e 
jest na podstawie obliczonego wcześniej 
poziomu wskaźnika prawdopodobieñstwa 
zaistnienia nastêpstw nieszczêśliwych 
zdarzeñ oraz ciê¿kości nastêpstw, wed³ug 
zale¿ności zamieszczonej w tabeli. 

Rozszerzony zakres
danych osobowych

W systemie STER 6.5 SP zaimplemen-
towano umowny podzia³ pracowników 
na dwie odrêbne grupy:

• pracownicy cywilni
• funkcjonariusze, np. policjanci, ¿o³nierze, 

stra¿acy, ratownicy (pe³ni¹cy czynnie 
ró¿nego rodzaju s³u¿bê, zwi¹zan¹ z za-
wodowym nara¿eniem na oddzia³ywanie 
czynników specjalnych).

Wprowadzony podzia³ umo¿liwia filtro-
wanie danych osobowych (zawê¿anie za-
kresu wyświetlanych informacji o osobach), 
zarówno na formularzach wyświetlaj¹cych 
dane o pracownikach, jak i na formularzach 
przeznaczonych do tworzenia ró¿nego 

rodzaju zestawieñ, np. wykazu zatrudnio-
nych pracowników i wszelkich informacji 
zwi¹zanych z danym pracownikiem w kon-
tekście bhp.

Zakres danych osobowych zosta³ rozsze-
rzony o nastêpuj¹ce informacje:

• typ pracownika (pracownik cywilny, 
funkcjonariusz)

• stopieñ s³u¿bowy
• typ s³u¿by (etatowa, nieetatowa)
• kompetencje (posiada, nie posiada).

Aby umo¿liwiæ w systemie STER  6.5 SP 
prowadzenie analiz dotycz¹cych wystêpo-
wania przypadków chorób zawodowych 
wśród pracowników, wprowadzono mo¿li-
wośæ gromadzenia rozszerzonych informacji 
o wykrytych chorobach (podejrzeniach 
choroby), jak:

• data stwierdzenia/podejrzenia choroby
• nazwa i numer statystyczny choroby
• skutki choroby
• grupa przyznanej renty i kwota przyzna-

nego odszkodowania
• procent uszczerbku na zdrowiu
• termin realizacji dzia³añ naprawczych 

(je¿eli je podjêto)
• wnioski w zakresie poprawy stanu bhp.

Lista szkoleñ w zakresie bhp 
Rozszerzono listê szkoleñ w zakresie bhp 

zawartych w bazie danych systemu STER 
6.5 SP o nastêpuj¹ce szkolenia:

• wstêpne: ogólne pracowników; stanowi-
skowe pracowników; ogólne funkcjona-
riuszy;  stanowiskowe funkcjonariuszy

• okresowe: pracodawców; osób kieru-
j¹cych pracownikami; osób na stano-
wiskach  robotniczych; osób na stano-
wiskach administracyjno-biurowych; 
funkcjonariuszy.

Dokumentacja wydarzeñ 
wypadkowych funkcjonariuszy

Modu³ gromadzenia danych i dokumen-
towania wypadków przy pracy w systemie 
STER 6.5 SP opracowano na podstawie roz-
porz¹dzenia ministra spraw wewnêtrznych 
i administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie 
postêpowania w razie wypadków pozo-
staj¹cych w zwi¹zku z pe³nieniem s³u¿by 
w Policji (DzU nr 136, poz. 1150). Do zaim-
plementowania mo¿liwości generowania 
odpowiedniej dokumentacji wykorzystano 
specjalistyczne wzory formularzy: protokó³ 
oglêdzin; wyjaśnienia poszkodowanego; 
informacje uzyskane od świadka;  protokó³ 
powypadkowy.

Aby uwzglêdniæ specyfikê wypadków 
zaistnia³ych w zwi¹zku z wykonywaniem 
obowi¹zków s³u¿bowych przez funkcjo-
nariuszy, opracowano ewidencyjn¹ kartê 
wypadku – EKW (odpowiednik statystycznej 
karty wypadku) zawieraj¹c¹ podstawowe 
informacje o wypadku.

W EKW znajduj¹ siê m.in. podstawowe 
informacje o doznanych przez poszkodowa-
nego urazach (mo¿e byæ kilka, w tym jeden 
g³ówny) oraz o bezpośrednich przyczynach 
zaistnia³ego wypadku (mo¿e byæ kilka, 
w tym jedna g³ówna):

• czynnik powoduj¹cy uraz (odpowiada 
czynnikowi specjalnemu z modu³u RY-
ZYKO)

• wydarzenie powoduj¹ce uraz (odpo-
wiada uszczegó³owieniu ww. czynnika 
specjalnego)

• przyczyna wypadku (kryterium ww. 
czynnika specjalnego).

Modu³ ANALIZA
Modu³ ANALIZA systemu STER 6.5 SP 

przeznaczony jest do u¿ytkowania w jednost-
kach organizacyjnych nadrzêdnych w sto-
sunku do innych jednostek danej instytucji, 
maj¹cych obowi¹zek analizowania danych 
pochodz¹cych z jednostek podleg³ych wraz 
z danymi w³asnej jednostki dotycz¹cymi 
obszaru bhp.

Modu³ ten umo¿liwia zestawianie i ana-
lizowanie danych o zagro¿eniach zawodo-
wych, przedsiêwziêtych środkach prewencji 
oraz wypadkach przy pracy, z uwzglêdnie-
niem wybranych zale¿ności pomiêdzy nimi. 
Modu³ ANALIZA przeznaczony jest do ge-
nerowania zestawieñ podsumowuj¹cych, 
zapisywania i wczytywania do lub z pliku 
tekstowego danych niezbêdnych do wyge-

Tabela
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Rys. 3.  Przep³yw danych pomiêdzy jednostkami organizacyjnymi
Fig. 3.  Data flow between organizational bodies

nerowania takich zestawieñ oraz do analizo-
wania wczytanych danych przetworzonych 
w wybranych obszarach bhp.

W programie zaimplementowano dwa 
rodzaje analiz:
• analizê lokaln¹ 
• analizê globaln¹.

Dane niezbêdne do wygenerowania 
analizy lokalnej wprowadzane s¹ dla elemen-
tów struktury organizacyjnej (stanowisk) 
jednostki w³asnej, natomiast dane do analizy 
globalnej wprowadzane s¹ dla elementów 
struktury organizacyjnej jednostki w³asnej 
i jednostek podleg³ych.

Gromadzenie danych w jednostkach 
organizacyjnych, gdzie zainstalowano sys-
tem STER 6.5 SP odbywa siê na zasadach 
zgodnych z podstawow¹ wersj¹ systemu. 
Dane przetworzone, pochodz¹ce z jednostek 
podleg³ych nie pos³uguj¹cych siê tym syste-
mem, mog¹ byæ przesy³ane na nośnikach pa-
pierowych do jednostek nadrzêdnych, gdzie 
bêd¹ wprowadzane do systemu w module 
ANALIZA. Przedstawiony sposób budowania 
hierarchicznej struktury danych zapewnia 
mo¿liwośæ przeprowadzenia wielopozio-
mowej analizy globalnej, pozostawiaj¹c 
równocześnie mo¿liwośæ przeprowadzenia 
analizy lokalnej w jednostkach organiza-
cyjnych, które bêd¹ mia³y zainstalowane 
oprogramowanie systemu STER 6.5 SP. 

Funkcjonowanie omawianego syste-
mu STER pozwala na przeprowadzenie 
wielopoziomowej analizy danych w ró¿-
nych przekrojach tematycznych, w celu 
dok³adnego ustalenia przyczyn zagro¿eñ 
wystêpuj¹cych w środowisku pracy oraz 
wyboru optymalnych  metod zarz¹dzania 
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w danej 
jednostce organizacyjnej. 

Pozyskiwanie danych do modu³u ANALI-
ZA mo¿e odbywaæ siê: 

• bezpośrednio z odpowiednich pól bazy 
danych wprowadzonych lokalnie w trak-
cie pracy z poszczególnymi modu³ami 
systemu STER 6.5 SP w jednostce nad-
rzêdnej (dane wykorzystywane w analizie 
lokalnej i globalnej)

• poprzez przesy³anie ich z jednostek 
podrzêdnych (dane wykorzystywane 
w analizie globalnej jednostki nadrzêdnej 
– w³asnej)

• poprzez wprowadzanie w module 
ANALIZA danych dotycz¹cych jednostki 
w³asnej i jednostek podleg³ych (dane  
wykorzystywane w analizie globalnej).

W module ANALIZA dane te s¹ przetwa-
rzane w celu generowania ró¿nego rodzaju 
zestawieñ, zgodnie z umiejscowieniem danej 
jednostki w strukturze danej instytucji (ana-
lizy lokalne i globalne). Dane te po przetwo-
rzeniu (zagregowaniu) mog¹ byæ przesy³ane 
do jednostki nadrzêdnej, gdzie po wprowa-
dzeniu ich do modu³u ANALIZA (w po³¹cze-
niu z innymi danymi pochodz¹cymi z innych 
jednostek podrzêdnych) s¹ przetwarzane 
i uwzglêdniane w procesie analizy. 

Przep³yw danych 
pomiêdzy jednostkami 
organizacyjnymi 

Bior¹c pod uwagê hierarchiczn¹ budowê 
struktury instytucji, jednostka nadrzêdna 
mo¿e byæ jednocześnie podleg³¹ w stosunku 
do innej jednostki organizacyjnej. Przyk³ado-
wy przep³yw danych zwi¹zanych z analiz¹ 
globaln¹ w tak rozleg³ej oraz rozproszonej 
strukturze organizacyjnej przedstawiono 
na rysunku 3.

Przep³yw danych
w systemie STER 6.5 SP

Przep³yw danych w systemie STER 6.5 SP 
pomiêdzy poszczególnymi jego modu³ami 
a modu³em ANALIZA oraz wewn¹trz mo-
du³u ANALIZA przedstawiono na rysunku 
4. (str. 24.).

Czêśæ danych wprowadzanych w modu-
³ach ADMINISTRACJA oraz RYZYKO jest wy-

korzystywana do przeprowadzenia analizy 
lokalnej (generowanie zestawieñ szczegó-
³owych, a tak¿e danych do analizy globalnej 
dotycz¹cej jednostki w³asnej) oraz pośrednio 
do procesu analizy globalnej. 

Czêśæ danych wprowadzonych w modu-
³ach ADMINISTRACJA, RYZYKO, BHP oraz 
WYPADKI jest wykorzystywana bezpośred-
nio do przeprowadzania analizy globalnej 
jednostki w³asnej (generowania stosownych 
wpisów danych).

Zakres danych przetwarzanych 
w module ANALIZA

Modu³ ANALIZA pozwala na groma-
dzenie danych dotycz¹cych  wszystkich 
zdefiniowanych tam elementów struktury 
organizacyjnej (jednostka w³asna oraz jed-
nostki podleg³e) w nastêpuj¹cych obszarach 
bhp, zwi¹zanych ze stanowiskami pracy 
pracowników cywilnych i stanowiskami 
funkcjonariuszy w s³u¿bie:

• organizacja s³u¿by bhp – stan zatrudnie-
nia oraz kwalifikacje zawodowe

• szkolenia bhp – stan przeszkolenia oraz  
wdro¿one programy szkoleñ

• kontrole zewnêtrzne i wewnêtrzne stanu 
bhp 

• badania środowiska pracy 
• substancje, preparaty i czynniki o dzia³a-

niu rakotwórczym lub mutagennym
• ocena ryzyka zawodowego na stanowi-

skach pracy 
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Rys. 4. Przep³yw danych w systemie STER 6.5 SP
Fig.  4. Data flow within the STER 6.5 SP system

Rys. 5. Wygl¹d g³ównego formularza modu³u ANALIZA
Fig. 5. The main form of the  module

• choroby zawodowe pracowników oraz 
renty inwalidzkie

• wypadki – funkcjonariuszy oraz  pracow-
ników cywilnych.

Na rysunku 5., przedstawiono g³ówne 
okno modu³u  ANALIZA, na którym zielonym 
kolorem oznaczono obszary formularza 
zwi¹zane z analiz¹ lokaln¹. Do analizy global-
nej s³u¿y ca³y obszar tego okna z wyj¹tkiem 
przycisku „analiza lokalna”. 

Dane opisuj¹ce element struktury orga-
nizacyjnej jednostki w³asnej oraz elementy 
struktury organizacyjnej jednostek podle-
g³ych (w stosunku do jednostki w³asnej), 
wprowadza siê w module ANALIZA.

Modu³ ten pozwala na gromadzenie 
danych w ró¿nych przedzia³ach czasu 
(okresach odniesienia): miesiêcznych, 
kwartalnych, pó³rocznych i rocznych. 
W odniesieniu do tych okresów u¿ytkownik 
musi wprowadziæ dodatkowo poszczególne 
miesi¹ce, kwarta³y i pó³rocza.  

Podsumowanie
Opracowana ostatnio wstêpna wersja 

specjalna systemu STER 6.5, pod nazw¹ 
STER 6.5 SP, przeznaczona jest do wyko-
rzystywania w jednostkach organizacyjnych 
zatrudniaj¹cych pracowników (funkcjo-
nariuszy s³u¿b) eksponowanych na szcze-
gólnie niebezpieczne rodzaje zagro¿eñ, 
wynikaj¹ce z zawodowego kontaktu 
z ró¿nego typu sytuacjami kryzysowymi, 
przemoc¹, agresj¹ i terroryzmem. W wersji 
tej uwzglêdniono potrzeby sprawozdawcze 
instytucji, które maj¹ rozbudowan¹ hierar-
chicznie wielopoziomow¹ strukturê organi-
zacyjn¹ (np. wojsko, policja, stra¿ po¿arna, 
kolej, s³u¿ba celna, pracownicy ochrony), 
sk³adaj¹c¹ siê z jednostek nadrzêdnych oraz 
podleg³ych im jednostek organizacyjnych, 
zatrudniaj¹cych zarówno pracowników 
cywilnych, jak i funkcjonariuszy (np. poli-
cjantów, stra¿aków, ¿o³nierzy).

Opracowany nowy modu³ ANALIZA 
umo¿liwia zestawianie i analizowanie w ob-
rêbie ca³ej jednostki danych nt. zagro¿eñ 
zawodowych, przedsiêwziêtych środków 
prewencji oraz wypadków przy pracy, 
z uwzglêdnieniem wybranych zale¿ności 
pomiêdzy nimi. Wykorzystuj¹c modu³ ANA-
LIZA, mo¿na generowaæ ró¿nego rodzaju 
zestawienia podsumowuj¹ce, zapisywaæ 
i wczytywaæ dane niezbêdne do generowa-
nia tych zestawieñ oraz analizowaæ dane 
z wybranych obszarów bhp.

Wyniki analiz prowadzonych za pomoc¹ 
nowo zaprojektowanego modu³u ANALIZA 
pozwol¹ na efektywne zarz¹dzanie szeroko 
pojêtymi dzia³aniami z zakresu bhp w ca³ej 
strukturze instytucji, z wykorzystaniem 
wszystkich zgromadzonych w systemie STER 
6.5 SP informacji z zakresu bhp, które czêsto 
nie s¹ w³aściwie oceniane i wykorzystywane 
w praktyce. 

Publikacja opracowana na podstawie 
wyników uzyskanych w ramach realizacji 
projektu celowego zamawianego nr 16-21 
pn. „System analizy wydarzeñ wypad-
kowych w środowisku pracy dla potrzeb 
profilaktyki” dofinansowanego przez 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
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