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Wstêp
Realizacja obowi¹zków na³o¿onych na pracodawcê we wspó³czesnym 

przedsiêbiorstwie, zwi¹zanych z zarz¹dzaniem bezpieczeñstwem i higie-
n¹ pracy, wymaga podjêcia licznych i bardzo zró¿nicowanych dzia³añ, 
poczynaj¹c od prawid³owego, nowoczesnego projektowania stanowisk 
oraz procesów pracy, poprzez tworzenie systemów zarz¹dzania bezpie-
czeñstwem i higien¹ pracy, obejmuj¹cych ocenê ryzyka zawodowego [1] 
oraz podejmowanie skutecznych dzia³añ prewencyjnych, a na nadzorze 
i kontroli spe³nienia podstawowych wymagañ bezpieczeñstwa koñcz¹c. 
Tak szeroki zakres zadañ powoduje, ¿e rzetelne spe³nienie wszystkich 
wymagañ jest praktycznie niemo¿liwe bez stosowania profesjonalnych 
narzêdzi wspomagaj¹cych, jakimi s¹ programy komputerowe. 

W ostatniej dekadzie na polskim rynku pojawi³o siê wiele oprogramo-
wania komputerowego o bardzo ró¿nym stopniu z³o¿oności, wspoma-
gaj¹cego prowadzenie dzia³añ w dziedzinie bhp. Na ogó³ s¹ to aplikacje 
ukierunkowane na u³atwienie i usystematyzowanie opracowywania 
zgodnej z obowi¹zuj¹cym prawem, obligatoryjnej dokumentacji dotycz¹-
cej ró¿nych aspektów bezpieczeñstwa i higieny pracy. Nierzadko s¹ one 
wzbogacone zbiorami stosownych aktów prawnych, udostêpnianych 
³¹cznie z elektronicznymi schematami odpowiednich dokumentów. 
Czêsto jest to forma elektronicznej kartoteki – np. podejmowanych 
dzia³añ i środków z zakresu bhp, obejmuj¹ca rejestrowanie informacji 
dotycz¹cych pracowników i stanowisk pracy, w kontekście spe³nienia 
podstawowych obowi¹zków w zakresie bhp. 

Kolejnym istotnym obszarem wspomagania komputerowego jest re-
jestrowanie i dokumentowanie informacji o dzia³aniach zwi¹zanych 

z charakteryzowaniem warunków bezpieczeñstwa i higieny na stanowi-
skach pracy, w tym o zagro¿eniach zawodowych, prowadzenie i doku-
mentowanie oceny ryzyka zawodowego oraz dzia³añ prewencyjnych, 
obejmuj¹cych m.in. dobór środków ochrony indywidualnej, a tak¿e 
postêpu w zakresie obowi¹zkowych dzia³añ dotycz¹cych poprawy 
warunków pracy. S¹ to niew¹tpliwie dzia³ania w dziedzinie bhp nale¿¹-
ce do najtrudniejszych i wymagaj¹ce od osoby je prowadz¹cej wiedzy 
merytorycznej i doświadczenia. 

Dokonywanie obiektywnej i powtarzalnej oceny ryzyka zawodowego, 
uwzglêdniaj¹cej istotne negatywne czynniki, powoduj¹ce wzrost za-
gro¿enia zdrowia pracowników w środowisku pracy, wymaga nie tylko 
umiejêtności prawid³owego zidentyfikowania czynników szkodliwych 
i uci¹¿liwych wystêpuj¹cych na badanych stanowiskach pracy. Wa¿na 
jest równie¿ znajomośæ ich fizycznej natury, charakterystycznych pa-
rametrów, metod pomiarów lub innych sposobów charakteryzowania 
i określania specyfiki ich szkodliwego wp³ywu na organizm ludzki oraz 
wartości dopuszczalnych, a tak¿e umiejêtnośæ stosowania w³aściwych 
metod oceny ryzyka zawodowego, skutecznych metod prewencyjnych 
i oceny ich wp³ywu na poprawê bezpieczeñstwa pracowników. Podobnie 
wa¿nym problemem jest w³aściwy dobór środków ochrony indywidual-
nej, których stosowanie bywa na wielu stanowiskach pracy bezwzglêdnie 
konieczne, jednak nieprawid³owo dobrany środek mo¿e zaszkodziæ.

Wobec konieczności rozwi¹zania tych problemów – klasyczne 
wsparcie komputerowe na ogó³ nie wystarcza, poniewa¿ w wiêkszości 
dostêpnych programów u¿ytkownik otrzymuje do wype³nienia okre-
ślone schematy informacyjne (kwestionariusze), wprawdzie dobrze 

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotycz¹ce aktualnej wersji komputerowego systemu STER wspomagaj¹cego zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ 
pracy w przedsiêbiorstwie. Oprogramowanie to wspomaga prowadzenie wszelkich dzia³añ w tym zakresie, m.in. identyfikacji zagro¿eñ, oceny ryzyka zawodowego, 
sporz¹dzania dokumentacji powypadkowej, doboru środków ochrony indywidualnej i innych, z wykorzystaniem wewnêtrznych źróde³ wiedzy o bhp zawartych w sys-
temie. Dostarcza ono u¿ytkownikom wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzonych czynności, poprzez implementacjê stosownych metod postêpowania oraz 
udostêpnianie na bie¿¹co podczas dzia³ania programu niezbêdnych informacji. Dla u¿ytkowników opracowano elektroniczny kurs w zakresie podstaw merytorycznych 
oprogramowania, jego obs³ugi i wykorzystania, dostêpny na p³ytach CD i w Internecie.

10 years of using of the STER computer system 
This article presents basic information relating to the current version of the STER system, which supports OSH management in enterprises. This software supports most 
activities in OSH management, e.g., identifying occupational threats, assessing occupational risk, preparing post-accident documentation, selecting personal protective 
equipment and others, and using internal sources of knowledge contained in the system.  It delivers content-related support in a range of activities by implementing 
appropriate methods and, at the same time, making accessible indispensable information during the program’s operation. A course for users of STER is available on CDs 
and on the Internet; it covers the basics, operation and use.  
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uporz¹dkowane i teoretycznie kompletne, jednak szczegó³ow¹ wiedzê 
merytoryczn¹, konieczn¹ do wype³nienia schematów konkretnymi 
danymi u¿ytkownik jest zmuszony zdobyæ z innych źróde³ lub uzupe³niæ 
korzystaj¹c z w³asnego doświadczenia. Bywa stosowane równie¿ inne 
podejście do tego tematu, polegaj¹ce na dostarczaniu gotowych ocen 
ryzyka zawodowego, opracowanych dla konkretnych stanowisk pracy, 
które u¿ytkownik elektronicznej informacji mo¿e wykorzystaæ do swo-
ich potrzeb. Jednak tego rodzaju wspomaganie nie pozwala na ogó³ 
u¿ytkownikowi na dostosowanie warunków proponowanych ocen 
do badanych rzeczywistych stanowisk pracy. 

Komputerowy system STER 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy, 

na podstawie wieloletnich badañ dostarcza u¿ytkownikom oprogra-
mowanie, które oprócz standardowej funkcjonalności formalnego 
wsparcia dzia³añ z zakresu bhp, zapewnia równie¿ istotne wsparcie 
merytoryczne [2-9]. 

Najbardziej uniwersalnym narzêdziem informatycznym opraco-
wanym w Instytucie, wspomagaj¹cym zarz¹dzanie bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy, jest komputerowy system STER [6, 9] – wszechstronne 
narzêdzie komputerowe wspomagaj¹ce prowadzenie i dokumentowanie 
wszelkich dzia³añ z zakresu bhp  i prewencji wypadkowej. W szczególno-
ści umo¿liwia on obiektywne i zautomatyzowane dokonywanie oceny 
ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz dokumentowanie 
dzia³añ profilaktycznych, z wykorzystaniem bogatych wbudowanych 
źróde³ wiedzy o bhp oraz mechanizmów oceny ryzyka zgodnych 
z fizyczn¹ analiz¹ szkodliwego wp³ywu czynników na organizm ludzki, 
dobr¹ praktyk¹ oraz obowi¹zuj¹cym prawem.

System STER jest od 10 lat wykorzystywany w polskich przedsiê-
biorstwach – obecnie ma ju¿  setki sta³ych u¿ytkowników w zak³adach 
pracy, w wielu laboratoriach pomiarowych i firmach świadcz¹cych us³ugi 
z zakresu bhp. Jest te¿ szeroko upowszechniany w polskich uczelniach 
i innych jednostkach edukacyjnych, pe³ni¹c istotn¹ rolê we wspó³czesnym 
nauczaniu zarówno przysz³ych specjalistów z zakresu bezpieczeñstwa 
i higieny pracy, jak i innych uczestników procesów gospodarczych. 

  Od pocz¹tku spe³nia podstawowe za³o¿enie funkcjonalne, którym 
jest przede wszystkim merytoryczne wspieranie dzia³añ u¿ytkowników 
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy. 

W pierwszej wersji z roku 1997 by³ to wy³¹cznie komputerowy system 
rejestracji zagro¿eñ i oceny ryzyka zawodowego [1]. Opracowany zosta³ 
w ramach Strategicznego Programu Rz¹dowego pt. „Bezpieczeñstwo 
i Ochrona Zdrowia Cz³owieka w Środowisku Pracy” i zawiera³ wówczas 
tylko jeden modu³ programowy (obecnie o nazwie Ryzyko), obejmuj¹cy 
wspomaganie oceny ryzyka zawodowego, zwi¹zanego z najczêściej 
wystêpuj¹cymi w polskim środowisku pracy czynnikami szkodliwymi 
i uci¹¿liwymi. Zosta³ on wdro¿ony wstêpnie w piêædziesiêciu przedsiêbior-
stwach, pe³ni¹c rolê narzêdzia umo¿liwiaj¹cego identyfikowanie, ocenê 
i dokumentowanie zagro¿eñ zawodowych w środowisku pracy. 

Przez ostatnie 10 lat system STER przeszed³ znacz¹c¹ ewolucjê 
powodowan¹ postêpem wiedzy oraz potrzebami zró¿nicowanego 
grona u¿ytkowników. Kolejno opracowywane modu³y: Wypadki, Bhp 
i Dobór (środków ochrony indywidualnej) systematycznie rozszerza³y 
i uzupe³nia³y jego funkcjonalnośæ. 

Obecnie system STER sk³ada siê z 6, a w tzw. wersji specjalnej – 7  
modu³ów programowych i obejmuje praktycznie wszystkie aspekty 
zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w przedsiêbiorstwie, 
stanowi¹c kompleksowy, komputerowy warsztat pracownika s³u¿by 
bhp. Umo¿liwia automatyczn¹ ocenê ryzyka zawodowego w odnie-
sieniu do niemal wszystkich czynników szkodliwych i uci¹¿liwych wy-
stêpuj¹cych w środowisku pracy, nie wy³¹czaj¹c środowisk najbardziej 
niebezpiecznych i wymagaj¹cych szczególnej ochrony zdrowia i ¿ycia 
pracowników. Oprócz wersji standardowej, obejmuj¹cej typowe dzia³ania 
z zakresu bhp oraz typowe czynniki szkodliwe i uci¹¿liwe wystêpuj¹ce 

w środowisku pracy, dostêpna jest równie¿ jego wersja specjalna [2], 
pozwalaj¹ca oceniaæ ryzyko grup zawodowych zwi¹zanych z dzia³al-
ności¹ s³u¿b mundurowych i specjalnych nara¿onych na szczególnie 
niebezpieczne czynniki. 

Dlaczego u¿ytkownicy wybieraj¹ system STER?
System STER umo¿liwia pe³ne dokumentowanie przewidzianych 

prawem, obowi¹zkowych dzia³añ zwi¹zanych z bhp na stanowiskach 
pracy, w tym m.in. charakteryzowanie stanowisk pracy pod wzglêdem 
stanu bhp, identyfikowanie czynników szkodliwych i uci¹¿liwych oraz 
prowadzenie rejestru zagro¿eñ i chorób zawodowych. W ramach tzw. 
sesji pomiarowych – kontenerów danych, przyporz¹dkowywanych 
do stanowisk pracy, system STER umo¿liwia rejestrowanie zagro¿eñ 
zawodowych i opracowywanie wyników pomiarów lub oszacowañ 
czynników szkodliwych i uci¹¿liwych, na podstawie których dokonywana 
jest w sposób zautomatyzowany obiektywna ocena ryzyka zawodowe-
go. System wspomaga ponadto ewidencjê wypadków przy pracy, wraz 
z opracowaniem wymaganej dokumentacji powypadkowej, a tak¿e 
prowadzenie profilaktyki technicznej, medycznej i organizacyjnej. Umo¿-
liwia zautomatyzowany dobór środków ochrony indywidualnej. Pozwala 
on równie¿ na prowadzenie systematycznej kartoteki pracowników, 
zwi¹zanej z gromadzeniem ich indywidualnych danych z zakresu bhp 
oraz wszelkich przys³uguj¹cych im świadczeñ z tego tytu³u. 

System STER odró¿nia od wielu innych dostêpnych na rynku aplikacji 
mechanizm wsparcia merytorycznego, sprawiaj¹cy, ¿e program ten 
mo¿na traktowaæ jako profesjonalny, autonomiczny warsztat pracy 
w zakresie dzia³añ dotycz¹cych bhp, wyposa¿ony w narzêdzia siêgaj¹ce 
bezpośrednio do wbudowanych źróde³ wiedzy z tego zakresu. Do-
starcza on stosownych informacji w ka¿dej sytuacji wymagaj¹cej 
pos³u¿enia siê wiedz¹ merytoryczn¹. 

Dla przyk³adu – w module:  Ryzyko  – czynniki szkodliwe lub uci¹¿liwe, 
przypisywane do analizowanych stanowisk pracy podczas dokumen-
towania identyfikacji zagro¿eñ zawodowych, wybierane s¹ z ponad 
2000 czynników uwzglêdnionych w systemie i uporz¹dkowanych 
stosownie do ich rodzaju i w³aściwości. Obs³uga ka¿dego czynnika 
w ramach umownej „sesji pomiarowej” realizowana jest przez dostar-
czenie dedykowanego formularza, obejmuj¹cego wszystkie podstawowe 
informacje o tym czynniku,  jak: charakterystyczne fizyczne parametry 
czynnika, których zmierzone wartości mo¿na wprowadzaæ, jego wartości 
NDN/NDS (je¿eli istniej¹) lub inne wartości dopuszczalne, zdefinio-
wane metodami eksperckimi, stosowne mechanizmy przetworzenia 
bezpośrednich wyników pomiarów parametrów czynnika na wartości 
porównywalne z dopuszczalnymi. W odniesieniu do ka¿dego czynnika 
zaproponowano stosowne przyporz¹dkowanie poziomów ryzyka 
zawodowego w zale¿ności od przekroczenia wartości dopuszczalnych 
czynników, wg normy PN-EN 18002. Dla czynników, których nie mo¿na 
scharakteryzowaæ mierzalnymi parametrami fizycznymi (np. mecha-
nicznych), zaproponowano (i zaimplementowano) eksperckie metody 
oceny zagro¿enia przez uwzglêdnianie specjalnie opracowanych 
zestawów obiektywnych kryteriów, umo¿liwiaj¹cych obliczenie prawdo-
podobieñstwa wypadku i ocenê ryzyka zawodowego. Jest to tylko kilka 
zasygnalizowanych mo¿liwości, z którymi szerzej mo¿na siê zapoznaæ 
np. korzystaj¹c z wersji demonstracyjnej lub udostêpnianych materia³ów 
informacyjnych nt. modu³u Ryzyko.

W module Wypadki – wype³nianie dokumentacji powypadkowej od-
bywa siê w wiêkszości przypadków na zasadzie wybierania stosownych 
zapisów z udostêpnionych list wyboru.

Czêści¹ systemu STER jest modu³ Dobór [7] – opracowany jako 
pierwszy w kraju profesjonalny program doboru środków ochrony 
indywidualnej (opracowany w wyniku realizacji zadañ naukowo-
-badawczych Instytutu), zawieraj¹cy procedury zautomatyzowanego 
doboru środków ochrony indywidualnej wiêkszości typów, stosownie 
do zagro¿eñ wystêpuj¹cych na stanowisku pracy. 
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W systemie dostêpna jest równie¿ elektroniczna baza kart charakte-
rystyk substancji niebezpiecznych [8], aktualna baza wzorów środków 
ochrony indywidualnej dostêpnych w kraju i posiadaj¹cych (wydany 
przez CIOP-PIB) certyfikat CE zgodności z wymaganiami odpowiednich 
norm, spisy zawodów i specjalności zgodne z odpowiednimi uregulo-
waniami prawnymi, wykaz przepisów i norm krajowych określaj¹cych 
wartości dopuszczalne oraz metody badañ czynników szkodliwych 
i uci¹¿liwych, lista chorób zawodowych, wykaz rodzajów środków 
ochrony zbiorowej i wiele innych bezpośrednio dostêpnych źróde³ wiedzy 
niezbêdnej do profesjonalnego prowadzenia dzia³añ z zakresu bhp.

S¹ to jedynie wybrane przyk³ady wsparcia merytorycznego, jakie 
uzyskuje u¿ytkownik systemu STER. Nieuniknionym skutkiem takiego 
szerokiego podejścia do funkcjonalności programu jest jego z³o¿onośæ. 
Jednak bior¹c pod uwagê ogrom fachowej wiedzy, jak¹ musi dyspo-
nowaæ ka¿dy specjalista w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy 
(zgromadzonej w jednym programie) wstêpny trud w³o¿ony w poznanie 
wszystkich mo¿liwości systemu STER, wydaje siê byæ wart poniesienia.

System STER. Wersja 7.0
Koncepcja systemu STER w wersji 7.0, aktualnej na koniec roku 2007, 

uwzglêdnia m.in. sugestie u¿ytkowników formu³owane podczas spotkañ 
z autorami programu – szkoleñ i warsztatów dotycz¹cych efektywnego 
wykorzystywania programu STER, organizowanych przez Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy w latach 1999-
-2006. Na obecny kszta³t programu mia³y wiêc wp³yw uwagi i potrzeby 
kilkuset u¿ytkowników, na co dzieñ korzystaj¹cych z programu. 

Aktualna wersja standardowa systemu STER zawiera sześæ modu-
³ów przystosowanych do pracy z jedn¹ centraln¹ baz¹ danych:

• modu³ Ryzyko – przeznaczony do rejestracji zagro¿eñ i chorób 
zawodowych, dokumentowania pomiarów czynników szkodliwych 
i uci¹¿liwych oraz oceny ryzyka zawodowego

• modu³ Wypadki – s³u¿¹cy do rejestracji i dokumentowania wypad-
ków przy pracy oraz w drodze do i z pracy

• modu³ BHP – umo¿liwiaj¹cy zarz¹dzanie środkami i dzia³aniami 
z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy na poziomie stanowiska oraz 
pracownika

• modu³ Dobór – przeznaczony do doboru odpowiednich środków 
ochrony indywidualnej, stosownie do zagro¿eñ zawodowych wystêpu-
j¹cych na stanowiskach pracy

• modu³ Administracja – s³u¿¹cy do sterowania dostêpem do ka¿dego 
z pozosta³ych modu³ów systemu oraz umo¿liwiaj¹cy wprowadzanie 
wszelkich danych o przedsiêbiorstwie, jego strukturze, zatrudnieniu, 
a ponadto wprowadzanie, administrowanie i gromadzenie danych 
o stanowiskach pracy

• modu³ Asystent  – wspomagaj¹cy proces zarz¹dzania i korzystania 
z systemu STER.

W wersji specjalnej [2] systemu STER jest dodatkowy modu³ siódmy 
– Analizy, przeznaczony do rozszerzonego raportowania i analiz, umo¿li-
wiaj¹cy zestawianie i przetwarzanie danych zagregowanych nt. zagro¿eñ 
zawodowych, przedsiêwziêtych środków prewencji oraz wypadków 
przy pracy w ramach du¿ych hierarchicznych struktur organizacyjnych 
instytucji rozproszonych terytorialnie.

Ka¿dy z modu³ów: Ryzyko, Wypadki, Bhp i Dobór, pracuje w po³¹-
czeniu z modu³em Administracja. Mog¹ one funkcjonowaæ niezale¿nie 
lub wspó³pracowaæ z sob¹, operuj¹c na tej samej bazie danych. Baza 
ta jest przeznaczona do gromadzenia informacji zwi¹zanych z zarz¹-
dzaniem bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w przedsiêbiorstwie, a tak¿e 
zawiera wiele u¿ytecznych zestawów danych u³atwiaj¹cych prowa-
dzenie tych czynności. Ca³y system STER wyposa¿ono w mechanizm 
definiowania i kontroli praw dostêpu u¿ytkowników do poszczególnych 
funkcji i grup danych. Dodatkowy modu³ Asystent  wspomaga zarz¹-
dzanie ca³ym systemem przez automatyzacjê archiwizacji bazy danych 
i wykonywania raportów. 

Najnowsze funkcje systemu, wprowadzone w roku 2007 wyposa¿aj¹ 
wersjê sieciow¹ systemu STER w zaawansowane mechanizmy gene-
rowania obiegu dokumentów pomiêdzy jego u¿ytkownikami, a tak¿e 
mo¿liwości synchronizacji wielu wersji obs³ugiwanych równolegle baz 
danych, które później mo¿na skonsolidowaæ. 

Wersjê 7.0 systemu STER wzbogacono równie¿ o propozycje ró¿-
nego typu nowych zestawieñ danych i raportów, przedstawianych 
równie¿ w postaci graficznej, a tak¿e o nowe mo¿liwości eksportu 
danych do typowych formatów, akceptowanych przez inne popularne 
aplikacje biurowe.

System STER 7.0, podobnie jak wersje poprzednie, jest aplikacj¹ dzia-
³aj¹c¹ pod systemem operacyjnym MS Windows 98/Me/NT/2000/XP, 
dostêpn¹ w wersji jednostanowiskowej – do u¿ytkowania na jednym 
komputerze, lub w wersji sieciowej – do zainstalowania i u¿ytkowania 
w sieci komputerowej opartej na protokole TCP/IP. Minimalna konfi-
guracja komputera, na którym system STER prawid³owo funkcjonuje, 
to komputer z procesorem Intel Pentium II 400 / 64 MB RAM / HDD 
1 GB oraz rozdzielczośæ ekranu 800x600 pikseli.

Szkolenie internetowe w zakresie obs³ugi 
i wykorzystania systemu STER

W zwi¹zku z niew¹tpliw¹ z³o¿oności¹ systemu STER, ale te¿ jego du¿¹ 
popularności¹ w polskich przedsiêbiorstwach, dla licznych u¿ytkowni-
ków opracowano w Instytucie interaktywne, multimedialne szkolenie 
internetowe z zakresu obs³ugi i efektywnego u¿ytkowania programu. 
Bêdzie ono udostêpniane na p³ytach CD oraz w Internecie, bezpośrednio 
na stronach internetowych Instytutu. 

Przygotowane szkolenie e-learningowe opracowano z wykorzysta-
niem technologii Macromedia Flash oraz plików XML, w których zapisana 
jest struktura oraz treśæ przygotowanego materia³u szkoleniowego 
obejmuj¹cego swoim zakresem wszystkie modu³y systemu STER: Admi-
nistracja, Ryzyko, Wypadki, Bhp, Dobór, Asystent.

Szkolenie opracowano na podstawie kilkuletnich doświadczeñ Insty-
tutu w zakresie prowadzenia edukacji na odleg³ośæ [10]. Obejmowa³a 
ona dotychczas interdyscyplinarne studia podyplomowe w dziedzinie 

Rys. 1. Strona startowa kursu systemu STER
Fig. 1.  The start page of the STER system course 
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Rys. 2. Przyk³adowy spis treści czêści kursu opracowanej dla modu³u  Administracja  
systemu STER
Fig. 2.  Sample content of the STER system course (the Administration module)

Rys. 3.  Przyk³ad strony szkolenia w zakresie obs³ugi modu³u Administracja, zawieraj¹cej 
odnośnik do obrazu formularza programu w postaci miniaturki
Fig. 3. A sample screen of the Administration module course with a miniature link to 
an image of a program form

bezpieczeñstwa i ochrony cz³owieka w środowisku pracy, przedmiot 
dla wy¿szych uczelni „Bezpieczeñstwo pracy i ergonomia”, a tak¿e 
szkolenie z zakresu bhp dla pracowników in¿ynieryjno-technicznych. 
Wszystkie powy¿sze cykle nauczania emitowane s¹ i administrowane 
z wykorzystaniem oprogramowania LearningSpace. 

W odró¿nieniu od dotychczas prowadzonych cyklów nauczania, 
elektroniczne szkolenie dotycz¹ce systemu STER przygotowano 
z wykorzystaniem specjalizowanego oprogramowania narzêdziowego 
o nazwie CourseMaker (opracowanego w Instytucie), przeznaczonego 
do tworzenia zawartości kursów internetowych z wykorzystaniem 
technologii Macromedia Flash oraz opracowanych schematów i ele-
mentów funkcjonalnych szkolenia. Oprogramowanie to przeznaczone 
jest do wizualnego tworzenia zawartości plików XML, zawieraj¹cych 
treści poszczególnych lekcji, rozdzia³ów kursu. 

W oprogramowaniu tym zaimplementowano m.in. metody animo-
wania obiektów, które umo¿liwiaj¹ nadanie wyświetlanej prezentacji 

wiêkszej elastyczności w przekazywaniu treści merytorycznej oraz 
uatrakcyjniaj¹ prezentowany materia³ ciekawymi efektami animacji, 
powiêkszeñ, dymków. 

Materia³ szkoleniowy bêdzie dostêpny na stronie http://www.ciop.
pl/Ster. Dostêp do poszczególnych modu³ów szkolenia aktywowany 
jest przez wskazanie stosownego obszaru na wyświetlonym interaktyw-
nym formularzu (rys.1.), zawieraj¹cego graficzn¹ reprezentacjê danego 
modu³u systemu STER (aktualnie aktywne s¹ modu³y: Administracja, 
Ryzyko, Wypadki, Bhp, Dobór, Asystent). 

Po wskazaniu określonego modu³u systemu STER wyświetlany 
jest spis treści ¿¹danej czêści kursu, widoczny z poziomu dowolnej 
przegl¹darki internetowej (rys. 2.). 

Po rozwiniêciu poszczególnych ga³êzi drzewa reprezentuj¹cego okre-
ślone lekcje kursu i wskazaniu stosownego rozdzia³u szkolenia, wyświetlane 
s¹ poszczególne strony opracowanego materia³u szkoleniowego, w formie 
dynamicznie ukazuj¹cych siê slajdów prezentacji, opracowanych w jedno-
litej konwencji zastosowanego interfejsu u¿ytkownika. 

Na rys. 3. zaprezentowano przyk³adow¹ stronê materia³u szkole-
niowego zawieraj¹c¹ miniaturê formularza systemu STER (któr¹ mo¿na 
powiêkszyæ do rozmiaru zgodnego z wielkości¹ formularza zawartego 
w systemie STER).  

Opracowany materia³ szkoleniowy bêdzie stale aktualizowany, 
zgodnie z ci¹g³ym rozwojem systemu STER oraz jego systematycznym 
doskonaleniem zarówno w zakresie merytorycznym, jak i zmianami 
technologicznymi.
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