
Program

dla ma³ych przedsiêbiorstw 
i mikroprzedsiêbiorstw

MIKRO-BHP

Wstêp
Program komputerowy MIKRO-BHP, wspomagaj¹cy prowadzenie 

dzia³añ z zakresu bhp, jest dedykowany ma³ym przedsiêbiorstwom 
oraz mikroprzedsiêbiorstwom zatrudniaj¹cym mniej ni¿ 10 pra-
cowników. Jest to program z za³o¿enia bardzo prosty w obs³udze, 
zawieraj¹cy podstawowe funkcje wspieraj¹ce g³ówne dzia³ania 
w zakresie bhp oraz wiele wyprofilowanych bran¿owo, informacji 
wspomagaj¹cych poprawê stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy. 
Zawarte w programie materia³y informacyjne dotycz¹ przepisów 
prawa w zakresie bhp, a tak¿e zagro¿eñ zawodowych i zwi¹zanych 
z nimi środków prewencyjnych i maj¹ u³atwiæ mikroprzedsiêbiorcom 
poprawê stanu bhp w firmie. Wspomaga on pracodawcê w realizacji  
takich podstawowych zadañ zwi¹zanych z bhp, jak: prowadzenie 
obowi¹zkowych rejestrów,  generowanie niezbêdnych dokumentów 
(np. dokumentacji powypadkowej), charakteryzowanie stanowisk 
pracy z punktu widzenia bhp, identyfikowanie zagro¿eñ zawodo-
wych oraz prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodo-
wego i dzia³añ prewencyjnych. 

Zawarte w programie informatory w zakresie bhp s¹ wyprofilowa-
ne zgodnie ze specyfik¹ takich sekcji gospodarki, jak: budownictwo, 
przetwórstwo drewna, mechanika pojazdowa, przemys³ spo¿yw-

czy – piekarstwo i cukiernictwo, transport samochodowy i dla nich 
oprogramowanie bêdzie najbardziej przydatne. 

Program zosta³ równie¿ wyposa¿ony w funkcje s³u¿¹ce do ge-
nerowania wydruków, niezbêdnych do prowadzenia postêpowania 
powypadkowego, jak: statystyczna karta wypadku; protokó³ powy-
padkowy; karta wypadku; wyjaśnienie poszkodowanego/informa-
cje uzyskane od świadka; polecenie/postanowienie powypadkowe; 
karta rejestracji wypadku; karta wypadku w drodze do/z pracy.

Zawarto w nim tak¿e mo¿liwośæ rejestracji zagro¿eñ i oceny 
ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz uzyskiwania odpo-
wiednich wydruków: karty oceny ryzyka zawodowego, rejestru i karty 
badañ czynników, zestawienia stanowisk, na których przekroczone 
s¹ wartości dopuszczalne, wykazu czynników szkodliwych i uci¹¿li-
wych, informacji zbiorczych o stanowisku.

Funkcjonowanie programu MIKRO-BHP 
Dla u¿ytkowników reprezentuj¹cych mikroprzedsiêbiorstwa 

nie s¹ na ogó³ istotne mo¿liwości gromadzenia du¿ej ilości danych 
o firmie, dlatego w programie MIKRO-BHP zaimplementowano  
uproszczone mechanizmy umo¿liwiaj¹ce:

� scharakteryzowanie niewielkiej liczby stanowisk pracy pod 
wzglêdem identyfikacji wystêpuj¹cych tam zagro¿eñ zawodowych 
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W artykule przedstawiono nowy, opracowany w CIOP-PIB, prosty program komputerowy MIKRO-BHP, wspomagaj¹cy merytorycznie i funkcjonalnie prowadzenie podsta-
wowych dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w przedsiêbiorstwie. Program jest przeznaczony dla ma³ych przedsiêbiorstw oraz mikroprzedsiêbiorstw 
zatrudniaj¹cych poni¿ej 10 pracowników. Wspomaga on charakteryzowanie warunków bhp na stanowiskach pracy, identyfikowanie zagro¿eñ zawodowych oraz prowa-
dzenie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowanie w³aściwych dzia³añ prewencyjnych. Umo¿liwia tak¿e generowanie niezbêdnych dokumentów 
(np. dokumentacji powypadkowej). Zawarte w programie, wyprofilowane bran¿owo materia³y informacyjne dotycz¹ce przepisów prawnych  w zakresie bhp, zagro¿eñ 
zawodowych oraz zwi¹zanych z nimi sugerowanych środków prewencyjnych, u³atwiaj¹ podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê stanu bhp w firmie.

MIKRO-BHP – a computer program for SMEs and microenterprises 
This article introduces MIKRO-BHP, a new, simplified computer tool developed in CIOP-PIB. It supports basic activities in occupational safety and health (OSH) in an 
enterprise. It has been designed especially for SMEs and microenterprises, which employ fewer than 10 workers. The program helps to characterize OSH working condi-
tions at workstands, identify occupational hazards, assess and document occupational risk, as well as perform suitable prevention activities. It also makes it possible to 
generate and print obligatory documents (e.g., post-accident documentation). Many informative materials that the program contains concern OSH legislation regulations, 
occupational hazards and suggested effective methods of occupational prevention; they can help employers to improve working conditions in their enterprises.



� wprowadzenie i zapis wyników pomiarów lub oszacowania 
parametrów czynników szkodliwych i uci¹¿liwych wystêpuj¹cych 
na stanowiskach pracy

� automatyczn¹ ocenê ryzyka zawodowego
� udokumentowanie pomiarów czynników szkodliwych i oceny 

ryzyka zawodowego z mo¿liwości¹ wygenerowania wydruków 
odpowiednich zestawieñ podsumowuj¹cych

�  sporz¹dzenie dokumentacji powypadkowej za pomoc¹ 
 interaktywnych formularzy, umo¿liwiaj¹cych wygenerowanie, zapis 
i wydrukowanie obowi¹zuj¹cych dokumentów.

Jednolity profil stanowisk pracy wystêpuj¹cych na ogó³ w mikro-
przedsiêbiorstwach, zwi¹zany z określonym typem prowadzonej 
dzia³alności gospodarczej powoduje, ¿e s¹ one zainteresowane dośæ 
w¹skim, ograniczonym bran¿owo, zakresem informacji dotycz¹cych 
bezpieczeñstwa i higieny pracy, ale za to o du¿ym stopniu szczegó³o-
wości, o charakterze konkretnych porad i praktycznych wskazówek 
pozwalaj¹cych na kszta³towanie i utrzymywanie – mo¿liwie jak 
najmniejszym kosztem – prawid³owych warunków pracy, a przede 
wszystkim skuteczne unikanie wypadków. 

Program MIKRO-BHP jest wiêc aplikacj¹ wyposa¿on¹ w pod-
stawowy zestaw funkcji, wspomagaj¹cych zasadnicze, obowi¹z-
kowe czynności z zakresu bhp, stanowi¹c zarazem wyprofilowane 
bran¿owo kompendium wiedzy z tej dziedziny oraz bogate źród³o 
instrukta¿owych informacji i szczegó³owych opisów dzia³añ z zakresu 
prewencji wypadkowej.

Oprogramowanie zawiera piêæ zasadniczych elementów: Po-
radnik, Informator, Dokumenty, Ryzyko dla zak³adu, Ryzyko 
wzorcowe. G³ównym zadaniem programu jest wspomaganie 
kontroli stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy – a wiêc prawid³owej 
identyfikacji czynników zagro¿eñ zawodowych, w³aściwej oceny 
ryzyka zawodowego, a ponadto – dobór skutecznych środków 
prewencyjnych, pozwalaj¹cych eliminowaæ czynniki zagro¿eñ 
i redukowaæ ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy. Na rys. 1. 
przedstawiono formularz programu umo¿liwiaj¹cy dokonywanie 

charakterystyki stanowisk pracy z punktu widzenia warunków pracy 
i prowadzenia podstawowych dzia³añ w zakresie bhp.

Informator
Informator w programie MIKRO-BHP pe³ni funkcjê podrêcz-

nego źród³a wiedzy z zakresu bhp, zwi¹zanej z określonym typem 
prowadzonej dzia³alności gospodarczej. Zawiera on szczegó³owy 
instrukta¿ dotycz¹cy obowi¹zkowych dzia³añ pracodawcy w tym 
zakresie. Dotychczas opracowano Informatory dla kilku sekcji gospo-
darki: budownictwa, przetwórstwa drewna, mechaniki pojazdowej, 
przemys³u spo¿ywczego – piekarstwa i cukiernictwa, transportu 
samochodowego (nastêpny bêdzie dotyczy³ obróbki skrawaniem 
metali), uznanych za najbardziej wypadkogenne (rys. 2.). 

Zamieszczone w Informatorach materia³y pozwalaj¹ pracodawcy 
samodzielnie oceniæ stan bezpieczeñstwa pracy w zak³adzie. Zawie-
raj¹ omówienie podstawowych obowi¹zków pracodawcy z zakresu 
bezpieczeñstwa i higieny pracy, podstawy i metody oceny ryzyka 
zawodowego, listy kontrolne bhp zawieraj¹ce wykazy potencjalnych 
zagro¿eñ, jakie mog¹ wystêpowaæ w przedsiêbiorstwie określonej 
sekcji gospodarki wraz z propozycjami metod ich eliminacji lub 
ograniczania. W materiale zawarto równie¿ niezbêdne odniesienia 
do obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych (wraz z pe³nymi tekstami) 
i norm technicznych. Udostêpniane informacje zosta³y zgrupowane 
w strukturze drzewiastej (rys. 3. – str. 26.).

Poradnik
W czêści programu MIKRO-BHP pt. Poradnik, wspomagaj¹cej 

identyfikacjê zagro¿eñ zawodowych, zgromadzono funkcje i bazy 
danych umo¿liwiaj¹ce określenie czynników szkodliwych i uci¹¿li-
wych na stanowisku pracy oraz uzyskanie koniecznych informacji 
o ich wartościach dopuszczalnych, niezbêdnych do prowadzenia 
oceny ryzyka zawodowego oraz w³aściwych dzia³añ prewencyjnych. 
Poradnik zawiera listy i formularze wyboru czynników szkodliwych 

Rys.  1.  Formularz programu MIKRO-BHP umo¿liwiaj¹cy scharakteryzowanie warun-
ków bhp na stanowiskach pracy
Fig. 1. A form of the MIKRO-BHP program enabling to characterize OSH working 
conditions at work stands in an enterprise

Rys. 2. Formularz oprogramowania MIKRO-BHP, umo¿liwiaj¹cy wybór sekcji gospo-
darki, której ma dotyczyæ wyświetlony Informator zawieraj¹cy informacje z zakresu 
bhp
Fig. 2. A form of the MIKRO-BHP program enabling to choose the economy branch, 
for which informative OSH concerning materials should be displayed 
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i uci¹¿liwych na stanowiskach pracy, bazê kart charakteryzuj¹cych 
niebezpieczne substancje chemiczne oraz informator o środkach 
ochrony indywidualnej (certyfikowanych przez CIOP-PIB), u³atwia-
j¹cy w³aściwy dobór tych środków, stosowanych w ramach dzia³añ 
prewencyjnych. Na rys. 4. przedstawiono formularz umo¿liwiaj¹cy 
wybór szkodliwych czynników fizycznych na stanowisku pracy, zaś 
na rys. 5. – formularz prezentuj¹cy dostêpne w programie czynniki 
chemiczne w podziale na grupy, zwi¹zane z ich w³aściwościami, 
u³atwiaj¹cy określenie czynników szkodliwych tej kategorii, wystê-
puj¹cych na stanowiskach pracy.

Ocena i szacowanie ryzyka zawodowego 
w programie MIKRO-BHP

Na podstawie danych zawartych w Poradniku, dotycz¹cych 
czynników zagro¿eñ zawodowych oraz sugestii merytorycznych 
zawartych w Informatorze, korzystaj¹c z czêści programu pn. Ryzyko 

dla zak³adu mo¿na scharakteryzowaæ stanowiska pracy wystêpuj¹ce 
w firmie oraz udokumentowaæ pomiary lub oszacowaæ zidentyfiko-
wane na tych stanowiskach czynniki szkodliwe i uci¹¿liwe, a tak¿e 
zapisaæ wszystkie dane do późniejszego wykorzystania. Program, 
korzystaj¹c z wprowadzonych wyników pomiarów lub oszacowañ 
oraz wbudowanych danych dotycz¹cych wartości dopuszczalnych 
czynników, automatycznie wyznacza poziom ryzyka zawodowego 
na badanych stanowiskach pracy i udostêpnia mo¿liwośæ zapisu 
oraz wydrukowania przewidzianych prawem zestawieñ podsumo-
wuj¹cych, dotycz¹cych poszczególnych czynników szkodliwych oraz 
oceny ryzyka zawodowego na analizowanych stanowiskach pracy. 
Obiektywna ocena ryzyka zawodowego jest dokonywana zgodnie 
z PN-N-18002 Systemy zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ 
pracy. Ogólne zasady oceny ryzyka zawodowego. Jest to ocena 
w skali 3-stopniowej (ryzyko ma³e, średnie lub du¿e), uzyskiwana 
na podstawie porównywania wyników pomiarów stê¿eñ lub natê¿eñ 
czynników szkodliwych i uci¹¿liwych z odpowiednimi, obowi¹zuj¹-
cymi w Polsce, wartościami NDS i NDN czynników szkodliwych lub 
wartościami dopuszczalnymi czynników uci¹¿liwych w środowisku 
pracy, których wykazy s¹ zawarte w programie. Bli¿sze informacje 
nt. algorytmów oceny ryzyka odnosz¹cych siê do poszczególnych 
czynników, zaimplementowanych w programie mo¿na znaleźæ 
w monografii*.

Ocena dokonywana jest odrêbnie dla ró¿nych grup pracowni-
czych: mê¿czyzn, kobiet, m³odocianych, kobiet w ci¹¿y i karmi¹cych, 
ró¿ni¹cych siê pod wzglêdem dopuszczalnej tolerancji ryzyka zawo-
dowego na stanowisku pracy. Na rys. 6. przedstawiono przyk³adowy 
formularz umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie danych pomiarowych 
o czynnikach zidentyfikowanych na stanowisku pracy, a na rys. 7. 
formularz prezentuj¹cy wynik oceny ryzyka zawodowego na bada-
nym stanowisku. 

Po zakoñczeniu procedury wprowadzania wyników pomiarów, 
obliczania wartości krotności nara¿enia na badany czynnik oraz 
wyznaczeniu poziomu ryzyka zawodowego program umo¿liwia 
zapisanie koniecznych danych oraz wygenerowanie wydruku 

Rys. 3. Wygl¹d przyk³adowej strony Informatora zwi¹zanej z przetwórstwem 
drewna
Fig. 3. A look of the example of the informative page of an OSH Handbook version 
connected with wood processing 

Rys. 4.  Formularz programu MIKRO-BHP prezentuj¹cy listê wyboru czynników fizycz-
nych wraz z informacj¹  o ich parametrach oraz  wartościach dopuszczalnych
Fig. 4. A form of the MIKRO-BHP program presenting a list of physical agents with 
information of its parameters and TLV values 

Rys. 5  Formularz programu MIKRO-BHP prezentuj¹cy listê czynników chemicznych 
wraz z ich wartościami dopuszczalnymi
Fig. 5. A Form of the MIKRO-BHP program presenting a list of chemical agents with 
information of its TLV values 

* Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Red. W. M. Zawieska.  CIOP-PIB, 
Warszawa 2007 
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podsumowuj¹cego wyniki odnosz¹ce siê do tego czynnika. W przy-
padku czynników niemierzalnych program MIKRO-BHP umo¿liwia 
dokonanie oszacowania ryzyka zawodowego przez wprowadzenie 
wartości wskaźnika prawdopodobieñstwa zaistnienia nieszczê-
śliwych nastêpstw wypadku powodowanego przez dany czynnik 
na określonym stanowisku pracy.

Dokumentowanie wypadków przy pracy
Oprócz czynności zwi¹zanych z charakteryzowaniem stanowisk 

pracy, identyfikowaniem czynników ryzyka, dokumentowaniem 
pomiarów lub oszacowañ czynników szkodliwych i uci¹¿liwych 
na stanowiskach pracy, program MIKRO-BHP wspomaga tak¿e 
wprowadzanie danych koniecznych do opracowania, zapisu i wy-
drukowania dokumentacji powypadkowej. 

W czêści programu Dokumenty, dostêpnej z menu umiejscowionego 
po lewej stronie okna, u¿ytkownik uzyskuje dostêp do interaktywnych 
formularzy umo¿liwiaj¹cych zarejestrowanie wypadku przy pracy oraz 
sporz¹dzenie, zapisanie i wydrukowanie, zgodnej z obowi¹zuj¹cymi 
przepisami prawnymi, dokumentacji powypadkowej.

Na rys. 8. przedstawiono ekran programu z wybran¹ sekcj¹ 
Dokumenty, z otwartym formularzem sporz¹dzania protoko³u powy-
padkowego. W programie  dostêpne s¹ formularze do opracowania 
nastêpuj¹cych dokumentów:

� protokó³ powypadkowy
� karta wypadku
� statystyczna karta wypadku
� wyjaśnienie poszkodowanego/informacje uzyskane od świadka
� polecenie/postanowienie powypadkowe
� karta rejestracji wypadku
� karta wypadku w drodze do/z pracy.

Podsumowanie
Program komputerowy MIKRO-BHP jest narzêdziem informatycz-

nym wspomagaj¹cym merytorycznie i funkcjonalnie prowadzenie 
podstawowych dzia³añ zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i higien¹ 
pracy w przedsiêbiorstwie. Opracowano go przede wszystkim 
z myśl¹ o wsparciu najmniejszych, licznie reprezentowanych w Polsce 
przedsiêbiorstw. Podobnie jak inne programy komputerowe opra-
cowywane w CIOP-PIB zawiera on niezbêdne zasoby materia³ów 
informacyjnych, przydatnych zarówno przy podejmowaniu obo-
wi¹zkowych dzia³añ zwi¹zanych z bhp, jak i programowaniu oraz 
realizacji dzia³añ prewencyjnych, eliminuj¹cych lub prowadz¹cych 
do zmniejszenia ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. W ak-
tualnej wersji program mo¿e byæ szczególnie pomocny dla przedsiê-
biorstw funkcjonuj¹cych w sekcjach: budownictwo, przetwórstwo 
drewna, mechanika pojazdowa, piekarstwo i cukiernictwo oraz 
transport samochodowy (a wkrótce – obróbka skrawaniem metali). 
W odniesieniu do wymienionych sekcji program zawiera szczegó-
³owe opracowania informacyjne dotycz¹ce m.in. obowi¹zuj¹cych 
przepisów prawnych, szczególnych, wystêpuj¹cych tam zagro¿eñ 
zawodowych oraz rekomendowanych dzia³añ prewencyjnych.

Z uwagi na sposób funkcjonowania programu oraz wsparcie 
merytoryczne dotycz¹ce oceny ryzyka zawodowego, mo¿e byæ on 
równie¿ pomocny dla ka¿dego ma³ego przedsiêbiorstwa, niezale¿nie 
od rodzaju prowadzonej dzia³alności gospodarczej.  

Rys. 6. Formularz umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie danych pomiarowych oraz oblicze-
nie krotności nara¿enia na czynnik szkodliwy drgania miejscowe, przypisanego do 
wybranego stanowiska pracy
Fig. 6. A form enabling to input measurement data and to calculate the parameter of 
threat for the harmful agent – vibration, attributed to a chosen work stand 

Rys. 7. Formularz prezentuj¹cy wyznaczony wynik oceny ryzyka zawodowego 
zwi¹zanego z wystêpowaniem na badanym stanowisku pracy czynnika szkodliwego 
drgania miejscowe
Fig. 7.  A form presenting the determined result of the assessment of occupational 
risk, connected with occurrence of a harmful agent - vibration at the investigated 
work stand 

Rys. 8. Formularz umo¿liwiaj¹cy sporz¹dzenie protoko³u powypadkowego umiesz-
czony w czêści programu Dokumenty
Fig. 8. A form enabling the preparation of the Postaccidental Protocol in the part of 
a programme named Documents  
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