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Wprowadzenie
System STER to wielofunkcyjne i kompleksowe narzêdzie komputerowe 

wspomagaj¹ce prowadzenie w przedsiêbiorstwie dzia³añ, zwi¹zanych z sze-
roko pojêtym zarz¹dzaniem bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Umo¿liwia 
pe³ne dokumentowanie przewidzianych prawem, obowi¹zkowych prac 
zwi¹zanych z bhp na stanowiskach pracy, charakteryzowanie stanowisk 
pracy pod wzglêdem stanu bhp, identyfikowanie czynników szkodliwych 
i uci¹¿liwych, rejestrowanie zagro¿eñ zawodowych i opracowywanie 
wyników pomiarów lub oszacowañ czynników szkodliwych i uci¹¿liwych, 
na podstawie których dokonywana jest w sposób zautomatyzowany ocena 
ryzyka zawodowego. System wspomaga tak¿e prowadzenie profilaktyki 
technicznej, medycznej i organizacyjnej na poszczególnych stanowiskach 
pracy oraz zapewnia ponadto prowadzenie ewidencji wypadków przy pracy, 
wraz z opracowaniem wymaganej dokumentacji powypadkowej. Pozwala 
równie¿ na zautomatyzowany dobór rodków ochrony indywidualnej, 
stosownie do zagro¿eñ zawodowych zidentyfikowanych na stanowisku 
pracy oraz na prowadzenie ewidencji informacji o pracownikach z zakresu 
bhp, w tym rodków i dzia³añ z zakresu bhp oraz wszelkich przys³uguj¹cych 
im wiadczeñ z tego tytu³u.

Rozwój systemu STER trwa nieprzerwanie ju¿ od kilkunastu lat i co roku 
powstaj¹ jego kolejne edycje. System jest rozbudowywany funkcjonalnie, 
udoskonalany technologicznie i na bie¿¹co aktualizowany, zgodnie z postê-
pem wiedzy i legislacji w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy, a tak¿e 
z uwzglêdnieniem do wiadczeñ i potrzeb zg³aszanych przez jego liczne 
grono u¿ytkowników. System STER sk³ada siê z piêciu g³ównych modu³ów, 
pracuj¹cych z jedn¹ centraln¹ baz¹ danych:

• RYZYKO – przeznaczony do rejestracji zagro¿eñ, dokumentowania 
pomiarów czynników szkodliwych i uci¹¿liwych oraz oceny ryzyka zawo-
dowego

• WYPADKI – przeznaczony do rejestracji i dokumentowania wypadków 
przy pracy oraz w drodze do i z pracy

• BHP – przeznaczony do zarz¹dzania rodkami i dzia³aniami z zakresu 
bhp na poziomie okre lonego stanowiska czy te¿ pracownika

• DOBÓR – przeznaczony do doboru odpowiednich rodków ochrony 
indywidualnej, stosownie do zagro¿eñ zawodowych wystêpuj¹cych na 
stanowiskach pracy

• ADMINISTRACJA – umo¿liwia wprowadzanie danych o przedsiêbior-
stwie, jego strukturze, zatrudnieniu, a ponadto zapewnia administrowanie 
i gromadzenie danych o stanowiskach pracy (w tym ich charakterystyki).

W artykule zaprezentowano zasadnicze zmiany wprowadzone 
w systemie STER wynikaj¹ce z nowelizacji przepisów prawnych w ci¹gu 
ostatnich kilku lat oraz z potrzeby uwzglêdnienia postulatów zg³oszonych 
przez u¿ytkowników systemu w zakresie niezbêdnych rozszerzeñ funkcji 
poszczególnych modu³ów systemu.

Zmiany w przepisach prawnych
W ci¹gu ostatnich trzech lat znowelizowano wiele aktów prawnych 

dotycz¹cych bhp zarówno w zwi¹zku z postêpem wiedzy w zakresie zasad 
oddzia³ywania na organizm cz³owieka okre lonych czynników szkodliwych 
i uci¹¿liwych wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy, jak równie¿ w zwi¹zku 
z wdra¿aniem okre lonych dyrektyw UE do prawodawstwa polskiego. Oto 
zestawienie zasadniczych zmian, zaprezentowanych zgodnie z kolejno ci¹ 
ukazywania siê stosownych nowelizacji rozporz¹dzeñ.

• W module Ryzyko wprowadzono zmiany w zakresie obs³ugi nastêpuj¹-
cych rodzajów promieniowania optycznego: promieniowanie laserowe oraz 
promieniowanie nielaserowe (widzialne i podczerwone) zgodnie z rozporz¹-
dzeniem1. Wdro¿ono nowe zasady wyznaczania maksymalnej dopuszczalnej 
ekspozycji, warto ci dopuszczalnych oraz poszczególnych poziomów ryzyka 
zawodowego dla promieniowania laserowego oraz promieniowania podczer-
wonego, okre lanych na podstawie wprowadzonych szczegó³owych danych 
pomiarowych (rys. 1.) lub wynikowych danych pomiarowych. Opracowano 
nowe formularze wydruków wyników pomiarów promieniowania optycznego 
zawarte na nastêpuj¹cych rodzajach dokumentów: karta pomiarowa, karta 
pomiarów i badañ, zbiorczy protokó³ z pomiarów i badañ.

Rys. 1. Formularz przeznaczony do wprowadzania szczegó³owych danych pomiarowych 
dla czynnika „promieniowanie podczerwone“

1 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 lipca 2010 roku (DzU 
z 2010 r. nr 141; poz. 950) 
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• W module Wypadki dostosowa no procedurê wydruku statystycznej 
karty wypadku do nowego wzoru2 poprzez opracowanie nowych formula-
rzy przeznaczonych zarówno do wprowadzania danych jak i ich wydruku, 
z uwzglêdnieniem wszystkich nowych, wymaganych prawem pól (np. dane 
o faktycznym miejscu pracy poszkodowanego).

• W module Ryzyko zmieniono procedury wyznaczania terminów na-
stêpnych badañ/pomiarów3 lub te¿ odst¹pienia od konieczno ci przeprowa-
dzania badañ/pomiarów dla wiêkszo ci czynników szkodliwych dla zdrowia 
wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy. Ponadto opracowano nowy wydruk 
Rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia wystêpuj¹cych na stanowisku 
pracy zgodny ze wzorcem zamieszczonym w ww. rozporz¹dzeniu.

• W module Ryzyko zmodyfikowano metodykê oceny ryzyka zawo-
dowego dla szkodliwego czynnika fizycznego mikroklimat zimny oraz 
zaktualizowano listê szkodliwych czynników chemicznych4 poprzez dodanie 
nowych (nieuwzglêdnionych dotychczas w programie) oraz zaktualizowanie 
warto ci dopuszczalnych dla wbudowanych w systemie czynników. Zmia-
ny wprowadzone w module Ryzyko w zakresie algorytmu oceny ryzyka 
zawodowego dla mikroklimatu zimnego dotyczy³y tylko przypadku pracy 
prowadzonej na zewn¹trz budynku. Ocenê zagro¿enia odmro¿eniem usta-
lan¹ dotychczas na podstawie okre lenia si³y ch³odz¹cej powietrza charak-
teryzowanej przez wska nik WCI (kcal•m-2•h-1) zast¹piono ocen¹ ustalan¹ 
przy pomocy wska nika tWC (°C) – temperatury ch³odzenia powietrzem. 
Ustalono ponadto dopuszczalny czas nara¿enia w zale¿no ci od wska nika 
tWC (°C). Na formularzach danych szczegó³owych (rys. 2.) i wynikowych 
zosta³y zamieszczone dodatkowe pola: temperatura powietrza (°C) oraz 
prêdko æ powietrza na wysoko ci 10 m (km/h), które s¹ aktywowane 
dopiero po zaznaczeniu opcji: Praca na zewn¹trz. Po wype³nieniu przez 
u¿ytkownika tych pól danymi, wyliczany jest wska nik tWC (°C). Nastêpnie 
warto æ wyliczonego wska nika jest porównywana z warto ci¹ dopuszczal-
n¹, ustalon¹ na poziomie -24 (°C) i na tej podstawie wyznaczany jest rodzaj 
ekspozycji dla pracownika, który jest wpisywany do pola Dozwolony czas 
nara¿enia: ekspozycja ci¹g³a, ekspozycja skrócona (zaprezentowana w po-
staci wyznaczonego dozwolonego czasu nara¿enia podanego w minutach), 
ekspozycja zabroniona.

Rys. 2. Zmodyfikowany formularz danych szczegó³owych czynnika mikroklimat zimny

• W module Wypadki systemu STER dostosowano wydruki kart powy-
padkowych dla wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do pracy lub 
z pracy zgodnie z nowymi wzorami kart zamieszczonymi w rozporz¹dze-
niach5.

2 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 8 listopada 2010 (DzU nr 218, 
poz. 1440 i nr 240, poz. 1612) 
3 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badañ i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (DzU z 2011 r. nr 33, poz. 166)
4 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników 
szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (DzU 2011 nr 274, poz. 1621)
5 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r (DzU 2012 
nr 85, poz. 482) oraz Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 1 sierpnia 
2012 r. (DzU 2012 nr 151, poz. 909)

• W module Ryzyko zweryfikowano zgodnie z rozporz¹dzeniem6 wykaz 
szkodliwych substancji chemicznych zawartych w bazie danych systemu STER, 
zakwalifikowanych jako substancje rakotwórcze lub mutagenne (w sumie 
uzupe³niono oraz poprawiono dane opisuj¹ce parametry 10 czynników che-
micznych zawartych w bazie danych) oraz uzupe³niono opisy grup, do której 
przynale¿y dany czynnik chemiczny poprzez uwzglêdnienie nowych nazw 
kategorii: 1A i 1B (zgodnych z rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1272/2008)

• W module Administracja zaktualizowano wbudowan¹ w system 
bazê danych zawodów, uzupe³niaj¹c j¹ o nowe pozycje wprowadzone 
w rozporz¹dzeniu7.

Wymienione zmiany wdra¿ane by³y na bie¿¹co wraz z ukazywaniem siê 
stosownych rozporz¹dzeñ poprzez dostarczanie u¿ytkownikom systemu 
jego nowych zaktualizowanych wersji zamieszczonych na p³ytach CD lub 
te¿ poprzez zamieszczanie na stronie Internetowej Instytutu stosownych 
uaktualnieñ.

Implementacja w systemie nowych funkcji
i udogodnieñ zg³aszanych przez u¿ytkowników programu

System STER wykorzystywany jest obecnie przez ponad 500 u¿ytkow-
ników (przedsiêbiorstw, o rodków szkoleniowych, firm wiadcz¹cych 
us³ugi bhp, itd.), z których niektórzy zg³aszaj¹ swoje zapotrzebowanie 
na implementacjê nowych funkcji usprawniaj¹cych zarz¹dzanie bhp 
w organizacji. W dalszej czê ci tekstu przedstawiono zestawienie istot-
nych zmian wprowadzonych w systemie, zaprezentowanych w podziale 
na poszczególne modu³y.

Modu³ Administracja
• W celu usprawnienia wielodostêpu do zawarto ci bazy danych pra-

cowników zarejestrowanych w systemie STER, zmieniono zasady dostêpu 
do danych osobowych dla u¿ytkowników z ograniczonymi prawami dostê-
pu. Opracowano funkcjê blokowania do edycji tylko aktualnie edytowanych 
danych osobowych pojedynczego pracownika – na poziomie jednego 
rekordu bazy (przed wprowadzeniem tej modyfikacji blokowana by³a ca³a 
baza danych pracowników). W przypadku podjêcia przez u¿ytkownika 
próby edycji danych osobowych wybranego pracownika, zablokowanych 
na skutek edycji przez innego u¿ytkownika, wy wietlana jest szczegó³owa 
informacja o blokadzie rekordu zawieraj¹cego jego dane. Pozosta³e rekordy 
bazy danych pracowników s¹ jednocze nie dostêpne do ewentualnej edycji 
przez innych u¿ytkowników systemu.

• W celu rozszerzenia mo¿liwo ci porz¹dkowania zawarto ci bazy danych 
stanowisk pracy w organizacji opracowano funkcjê trwa³ego usuwania 
stanowiska z bazy danych systemu (w porównaniu z dotychczas zaim-
plementowanym trybem usuwania polegaj¹cym na wpisaniu znacznika 
usuniêty oraz zarejestrowaniu daty usuniêcia stanowiska) w przypadku 
gdy dane stanowisko zosta³o wprowadzone nieprawid³owo (np. przez 
pomy³kê) i nie zosta³y do niego przypisane ¿adne dane (zatrudnienie, rodki 
bhp, czynniki, itd.) a nastêpnie zosta³o ono usuniête przez u¿ytkownika.

• Dodano opcjê filtrowania po numerze Pesel danych pracowników 
wy wietlanych na formularzu danych osobowych (zawê¿enie zakresu 
wy wietlania danych).

Modu³ Ryzyko
• Opracowano nowy rodzaj wydruku prezentuj¹cego zestawienie 

stanowisk pracy (dla wybranego elementu struktury organizacyjnej 
przedsiêbiorstwa) ocenionych w zadanym przez u¿ytkownika czasie, które 
udostêpnione jest w dwóch postaciach (pe³nej i skróconej). Na pe³nym 
zestawieniu prezentowane s¹ nastêpuj¹ce rodzaje informacji pogrupowane 
wed³ug krotno ci przekroczeñ mierzonych czynników (krotno æ powy¿ej 1, 

6 Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, 
ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o dzia³aniu rakotwórczym lub 
mutagennym w rodowisku pracy (DzU 2012 nr 147, poz. 890)
7 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 12 listopada 2012 r. (DzU 2012 
nr 0 poz. 1268, z 2012 r.)
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krotno æ pomiêdzy 0.5 – 1, krotno æ poni¿ej 0.5): nazwa struktury organi-
zacyjnej, do której przynale¿y uwzglêdniane w ocenie stanowisko, nazwa 
ocenionego stanowiska pracy, zestawienie ocenionych czynników na danym 
stanowisku pracy zawieraj¹ce dla ka¿dego z zamieszczonych czynników 
nastêpuj¹ce parametry: nazwa czynnika, data pomiaru danego czynnika, 
krotno æ przekroczenia warto ci dopuszczalnej.

• Z uwagi na czêste wystêpowanie w praktyce przedsiêbiorstw sytuacji 
zatrudniania jednego pracownika na wielu ró¿nych stanowiskach pracy 
jednocze nie, zaimplementowano uproszczon¹ procedurê oceny ryzyka 
zawodowego dla pracowników zatrudnionych jednocze nie na wielu sta-
nowiskach pracy w zadanym okresie odniesienia. To rozszerzenie funkcji 
systemu STER wprowadzono wychodz¹c naprzeciw potrzebom dynamicznie 
rozwijaj¹cego siê rynku pracy, na którym du¿a liczba osób zatrudnionych 
w przedsiêbiorstwach wykonuje prace na wielu ró¿nych pojedynczych 
stanowiskach pracy, gdzie wystêpuj¹ ró¿nego rodzaju czynniki szkodliwe, 
niebezpieczne i uci¹¿liwe lub te¿ ich stê¿enie oraz oddzia³ywanie na orga-
nizm cz³owieka mo¿e byæ ca³kowicie odmienne. Dlatego te¿ ocena ryzyka 
zawodowego dla pracownika zatrudnionego na wielu ró¿nych stanowiskach 
pracy jest problemem z³o¿onym, wymagaj¹cym od pracowników s³u¿by 
BHP w przedsiêbiorstwie uwzglêdnienia w ocenie wielu ró¿nych wzajemnie 
powi¹zanych zagro¿eñ wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy.

Zgodnie z opisan¹ now¹ procedur¹ oceny ryzyka, w systemie STER 
udostêpniono formularz umo¿liwiaj¹cy zarz¹dzanie zestawem danych 
niezbêdnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego pracownika 
zatrudnionego równocze nie na wielu stanowiskach pracy. Na formularzu 
tym, po wprowadzeniu przez u¿ytkownika zakresu dat branych pod uwagê 
w przygotowywanym zestawieniu, wy wietlana jest lista pracowników (rys. 
3.) zatrudnionych równocze nie w zadanym okresie czasu na wielu ró¿nych 
stanowiskach pracy, dla których na okre lony dzieñ (datê oceny ryzyka 
zawodowego) wprowadzany przez u¿ytkownika, zaznaczane s¹ w sposób 
automatyczny wszystkie stanowiska uwzglêdniane przy ocenie ryzyka. Dla 
zaznaczonych stanowisk wy wietlane s¹ dane pomiarowe poszczególnych 
czynników zawieraj¹ce dla ka¿dego stanowiska zestaw nastêpuj¹cych 
informacji: nazwa czynnika, krotno æ, ocena ³¹czna, ocena koñcowa. 
Domy lnie wszystkie stanowiska i czynniki wy wietlone na li cie s¹ zazna-
czone, co oznacza, ¿e wszystkie zwi¹zane z nimi oceny ryzyka zawodo-
wego s¹ uwzglêdniane podczas ustalania w sposób automatyczny oceny 
koñcowej, stanowi¹cej podsumowanie wszystkich ocen dla poszczególnych 
czynników (wybierana jest zawsze najgorsza ocena). U¿ytkownik znaj¹c 
specyfikê zatrudnienia branego pod uwagê pracownika mo¿e (poprzez 
odznaczenie) wyeliminowaæ z oceny okre lone czynniki z poszczególnych 
stanowisk uwzglêdnianych w ocenie lub te¿ ca³e stanowisko, np. w przy-
padku, gdy pracownik na danym stanowisku przebywa tylko przez 10 minut 
w ci¹gu ca³ej zmiany roboczej.

• Na wniosek laboratoriów badawczych, do wydruku karty pomiarowej 
zosta³a dodana opcja umo¿liwiaj¹ca umieszczenie w nag³ówku karty infor-
macji o akredytacji laboratorium.

• W celu zoptymalizowania zasad wprowadzania warto ci niektórych 
mierzonych parametrów pomiarowych dla mikroklimatu umiarkowanego, 
opracowano funkcjê wyliczaj¹c¹ warto æ ci nienia pary wodnej na podsta-
wie podanych warto ci temperatury oraz wilgotno ci wzglêdnej powietrza.

• Dodano do wydruku kart pomiarowych szkodliwych czynników fizycz-
nych: drgania o dzia³aniu ogólnym oraz drgania o dzia³aniu miejscowym 
dodatkowy parametr je opisuj¹cy: dzienna ekspozycja na drgania, ³¹cznie 
z informacj¹ o poziomie jego przekroczenia (przekroczony/nie przekro-
czony).

• Rozszerzono mo¿liwo ci wprowadzania do bazy danych programu 
w³asnych metod zmniejszania ryzyka zawodowego, udostêpniaj¹c ich edycjê 
tak¿e bezpo rednio na formularzu wprowadzania danych pomiarowych 
o czynnikach.

• Rozszerzono funkcjonalno æ procedury wyznaczaj¹cej parametr okre-
laj¹cy liczbê osób pracuj¹cych w warunkach przekroczeñ warto ci NDS 

zamieszczony na wydruku Rejestru czynników szkodliwych, w której oprócz 
sprawdzania poziomu ryzyka zawodowego uwzglêdniono tak¿e sprawdzenie 
krotno ci przekroczenia warto ci dopuszczalnej na danym stanowisku pracy, 
szczególnie istotne w przypadku niektórych czynników chemicznych i py³o-
wych (np. czynników rakotwórczych lub prawdopodobnie rakotwórczych).

Modu³ Wypadki
• Zaimplementowano bardziej uniwersalne kryterium przypisywania 

danego wypadku do okre lonego rejestru wypadków za dany rok, w po-
równaniu z dotychczas przyjêtym systemem, w którym u¿ytkownik mia³ 
mo¿liwo æ wyboru tylko rodzaju daty (data wypadku lub te¿ data zg³oszenia 
wypadku) powi¹zanej z okre lonym wypadkiem (decyduj¹cej o przynale¿-
no ci wypadku do konkretnego rejestru wypadków za dany rok) poprzez 
zastosowanie w systemie trzeciego typu daty – daty rejestracji wypadku, 
w sposób jednoznaczny identyfikuj¹cej przynale¿no æ danego wypadku 
do rejestru wypadków za dany rok.

• Rozszerzono funkcjê konfigurowania parametrów wydruku danych 
o wypadku. Dla wybranej opcji wydruku wielolinijkowego dodano mo¿liwo æ 
wyboru rozmiaru czcionki dla pól, które u¿ytkownik wype³nia³ na formularzu 
przeznaczonym do wpisywania danych o wypadku (nie zastosowano tego 
typu rozwi¹zania do wydruków, których uk³ady (liczba stron) s¹ zgodne 
ze wzorami pochodz¹cymi z odpowiednich rozporz¹dzeñ, gdy¿ inny rozmiar 
czcionki móg³by spowodowaæ zmianê wygl¹du tych wydruków).

Rys. 3. Przyk³adowy formularz przygotowania zestawienia oceny ryzyka dla pracowników 
zatrudnionych równocze nie na wielu stanowiskach pracy – z list¹ czynników

Rys. 4. Nowy formularz wyboru danych do wydruku „Skierowanie na badanie“
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Modu³ BHP
• Rozszerzono mo¿liwo ci generowania skierowañ pracowników 

na badania lekarskie. Zaimplementowano funkcjê s³ownika tworzonego 
przez u¿ytkownika (opracowano uniwersalny formularz przeznaczony 
do edycji oraz wyboru okre lonej pozycji ze s³ownika) dla nastêpuj¹cych 
pól edycyjnych (rys. 4.): nazwa medycznej jednostki, cel badania, dodat-
kowe informacje, uwzglêdnianych na formularzu wyboru rodzaju danych 
przeznaczonych do wydruku „Skierowania na badanie“ oraz dodano opcjê: 
drukuj termin wa¿no ci badania.

• Rozszerzono eksport danych z modu³u BHP do pliku tekstowego. 
Zapewniono mo¿liwo æ wykonania eksportu „stanowiskowych rodków 
bhp” wraz z dodatkowym umieszczeniem numeru PESEL podczas eksportu 
„ogólnych rodków bhp”, poprzez rozbudowanie funkcji eksportu wykazu 
rodków bhp do pliku tekstowego, umo¿liwiaj¹cej wybór rodzaju realizowa-

nego wykazu rodków bhp: przypisanych do stanowisk lub do pracowników. 
W przypadku wyboru eksportu danych odnosz¹cych siê do pracowników 
(„ rodki stanowiskowe” lub „ogólne”) dodano opcjonaln¹ mo¿liwo æ roz-
szerzenia zestawu danych zapisywanych do pliku o numer PESEL.

• Usprawniono dostêpno æ do bazy danych pracowników wyko-
rzystywanej z poziomu modu³u BHP. Zaimplementowano nowe zasady 
ograniczania praw dostêpu do danych osobowych pracowników podczas 
przypisywania poszczególnym pracownikom ogólnych rodków bhp, po-
przez oddzielenie czê ci edycyjnej poszczególnych list ogólnych rodków 
bhp od formularza zawieraj¹cego listê pracowników (blokowane s¹ dane 
tylko jednego pracownika).

Wymienione najwa¿niejsze rozszerzenia poszczególnych funkcjonalno-
ciach systemu STER wprowadzane w wyniku potrzeb zg³oszonych przez 

jego u¿ytkowników wdra¿ane by³y w systemie i udostêpniane u¿ytkowni-
kom w postaci nowych jego wersji zamieszczonych na p³ytach CD.

Podsumowanie
Wszystkie na bie¿¹co wdra¿ane zmiany w systemie STER, wynikaj¹ce 

z nowelizacji przepisów prawnych, czy te¿ wprowadzane wskutek zapotrze-
bowania zg³aszanego przez jego u¿ytkowników, maj¹ na celu wspomo¿enie 
przedsiêbiorstw we wdra¿aniu zawsze aktualnej i sprawdzonej wiedzy 
z dziedziny bezpieczeñstwa i higieny pracy w codziennej dzia³alno ci wielu 
tysiêcy pracowników nara¿onych na stanowiskach pracy na zagro¿enia 
spowodowane wystêpowaniem tam wielu czynników szkodliwych i uci¹¿-
liwych. Efektywne wykorzystanie systemu STER w przedsiêbiorstwie, w tym 
prawid³owa identyfikacja zagro¿eñ i w³a ciwa ocena ryzyka zawodowego 
oraz podejmowane rodki profilaktyczne zmniejszaj¹ce niekorzystny wp³yw 
zagro¿eñ na organizm cz³owieka, przyczyniaj¹ siê do poprawy warunków 
pracy oraz ogólnego podniesienia stanu zdrowia pracowników i znacznego 
ograniczenia liczby wypadków przy pracy. Stosowanie koniecznych rodków 
ochrony zbiorowej i indywidualnej, w³a ciwe zarz¹dzanie w organizacji 
czasem pracy pracownika (praca na wielu stanowiskach podczas jednej 
zmiany roboczej), zapoznawanie pracownika z istniej¹cymi na stanowisku 
zagro¿eniami i zasadami ograniczenia negatywnego ich oddzia³ywania 
na organizm ludzki, wp³ywaj¹ na skuteczne zmniejszenie ekspozycji 
pracowników na czynniki szkodliwe i niebezpieczne oraz ogóln¹ poprawê 
warunków pracy w przedsiêbiorstwie.

Publikacja opracowana na podstawie wyników II etapu programu wieloletniego 
pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy” sfinansowanego w latach 
2011-2013 w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Spo³ecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Pañstwowy Instytut Badawczy.
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Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych

Innowacyjna Energia

 »  Główne tematy targów: Bioenergia, Energetyka Słoneczna, Pompy Ciepła, Energetyka Wodna, Smart Grids, Energetyka Wiatrowa, Budynki 
Energooszczędne, Kogeneracja, Międzynarodowe Sieci Przemysłowe i wiele innych

 » Konferencje branżowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym
 » Fora branżowe
 » Dzień  Rolnictwa
 » Wspólne stoiska: Innowacja, Wiedza i Badania Naukowe, Młodzi Przedsiębiorcy
 » oraz wiele innych wydarzeń towarzyszących

Z kodem INENERG14-BP 

20% rabatu na konferencje 

 

Ten kupon mogą Państwo wymienić na bezpłatny bilet wstępu na targi. [Bezpieczeństwo Pracy]
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