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KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE OCENY RYZYKA 
ZAWODOWEGO ZA POMOCĄ PROGRAMU STER 

Streszczenie. W artykule przedstawiony został przykład wykorzystania technologii 

informacyjnej i programu STER do oceny ryzyka zawodowego wybranego stanowiska 

pracy. Uzyskane wyniki porównano z innymi metodami oceny ryzyka zawodowego. 

Na podstawie analizy porównawczej wykazano zasadność wykorzystania oprogramo-

wania komputerowego w praktyce, wskazano jego wady i zalety.  

Słowa kluczowe: STER, program komputerowy, ocena ryzyka zawodowego. 

COMPUTER ASSISTANCE OF EMPLOYMENT RISK 
ASSESSMENT WITH THE STER PROGRAM 

Abstract. The article presents an example of using information technology and the 

STER program to assess the occupational risk of a selected job. The obtained results 

were compared with other methods of occupational risk assessment. On the basis of 

a comparative analysis, usefulness of computer software were proved in practice, its 

advantages and disadvantages were pointed out, too. 
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Wstęp 

Analiza ryzyka stanowi bardzo użyteczne narzędzie pozwalające na iden-

tyfikację różnych rodzajów ryzyka. Ułatwia także dobranie odpowiednich środ-

ków służących do zarządzania ryzykiem i rozwiązywania problemów z nim 

związanych. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzenia analizy ryzyka 

mają szereg zastosowań dla osoby decyzyjnej. Wśród korzyści wynikających 

z analizy ryzyka można wymienić między innymi [2]: 

 pomoc przy ustalaniu dopuszczalnego poziomu ryzyka, 

 pomoc przy wyborze odpowiednich środków ochrony, 

 pomoc w wyborze środków pozwalających na całkowite uniknięcie ryzyka, 

 ciągłą identyfikację potencjalnych oraz istniejących zagrożeń oraz moż-

liwych uszkodzeń, 

 ilościowy opis ryzyka, 

 pomoc przy identyfikacji słabych punktów w systemie zapobiegania ryzyku, 

 pomoc przy identyfikacji istotnych czynników wpływających na poziom 

ryzyka, 

 pomoc przy ustalaniu odpowiednich działań profilaktycznych, 

 wyznaczenie priorytetów w kwestii zwiększania bezpieczeństwa, 

 umożliwienie zapobiegania występującemu ryzyku. 

Analiza ryzyka obejmuje swoim zasięgiem szeroki zakres działalności 

wykonywanych w zakładzie pracy. Z tego względu wymaga ona podejścia mul-

tidyscyplinarnego, które pozwoli na jak najdokładniejszą ocenę ryzyka. Często 

specjaliści w przebiegu analizy ryzyka odwołują się do takich dziedzin, jak: 

nauki fizyczne, społeczne, chemiczne, medyczne, biologiczne, inżynieria che-

miczna, elektryczna, mechaniczna itp. Analiza ryzyka stanowi element zarzą-

dzania ryzykiem i jego oceny. Składa się na nią: 

 określenie zakresu ryzyka, 

 sposób identyfikacji zagrożeń, 

 proces oszacowania ryzyka. 

Funkcjonowanie całego systemu zarządzania BHP w jednostkach gos-

podarczych zależy od sposobu podejścia do oceny ryzyka i rzetelnego przeprowa-

dzania związanych z nią czynności. Ważne jest, by ocena ryzyka zawodowego była 

przeprowadzania systematycznie oraz traktowana jako stała część pracy zakładu, 

jeden z jego procesów ciągłych, a nie coś, co zdarza się, gdy dojdzie do wypadku. 

Można, zatem wyróżnić najważniejsze cele procesu przeprowadzania 

oceny ryzyka zawodowego. Należą do nich [6]: 

 weryfikacja aktualności zagrożeń występujących na stanowisku pracy 

i ustalenie poziomu ryzyka zawodowego z nimi związanego, 
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 informacja dla pracowników, instytucji i organów kontroli, że w zakła-

dzie przeprowadzona została analiza zagrożeń i na jej podstawie dobrano 

środki ochronne, 

 umożliwienie właściwego doboru wyposażenia stanowisk pracy, materia-

łów na nich używanych oraz sposobu organizacji pracy, 

 umożliwienie wyodrębnienia działań mających na celu eliminację lub 

ograniczenie występującego ryzyka zawodowego, 

 stała poprawa warunków pracy i zwiększanie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Osiągnięcie powyższych celów pozwala na skuteczne planowanie 

i wdrażanie działań korygujących oraz zapobiegawczych na stanowiskach pra-

cy, co w efekcie doprowadzi do zmniejszenia ryzyka zawodowego.  

Proces oceny ryzyka zawodowego 

Proces badania ryzyka zawodowego składa się z kilku elementów. Należą 

do nich zbieranie informacji, identyfikacja zagrożeń oraz szacowanie ryzyka. 

Przebieg procesu oceny ryzyka zawodowego został przedstawiony na Rysunku 1. 

 
Rys. 1. Przebieg oceny ryzyka zawodowego 

Źródło: Kowalczyk, 2010, s. 12. 
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Pierwszym etapem procesu oceny ryzyka zawodowego jest zbieranie in-

formacji. Część z nich pozyskiwana jest od pracownika w postaci szkoleń 

z zakresu BHP, aktualnych badań lekarskich oraz dokumentów poświadczają-

cych dodatkowe uprawnienia. Ocena ryzyka zawodowego wymaga także in-

formacji z zakresu [1]: 

 charakterystyki stanowiska pracy – obejmujących miejsce i sposób wy-

konywania pracy przez pracownika, zakres jego zadań, 

 wyposażenia stanowiska – obejmujących wykorzystywane na stanowisku 

urządzenia i maszyny, narzędzia oraz środki ochronne, 

 chorób zawodowych i wypadków – obejmujących częstotliwość ich wy-

stępowania oraz zakres szkód przez nie spowodowanych, 

 uciążliwości procesu pracy – obejmujących warunki i pozycje w jakich 

pracuje pracownik,  

 osób pracujących na danym stanowisku – dotyczących pracujących młodo-

cianych, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych oraz podwykonawców. 

Informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny mogą pochodzić 

z różnych źródeł. Należą do nich między innymi: 

 wyniki pomiarów czynników szkodliwych na badanym stanowisku pracy, 

 instrukcje bezpiecznej obsługi narzędzi, maszyn, urządzeń itp. występu-

jących na stanowisku, 

 dokumentacja dotycząca wypadków, 

 dokumentacja dotycząca chorób zawodowych, 

 karty charakterystyk substancji chemicznych, 

 dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn oraz urządzeń, 

 usytuowanie stanowiska pracy, 

 przepisy prawne, 

 normy techniczne, 

 obserwacja stanowiska pracy, 

 rozmowy z pracownikami. 

Drugim etapem oceny ryzyka zawodowego jest identyfikacja zagrożeń. 

Jest to bardzo ważny element, który umożliwia prawidłowe rozpoznanie czynni-

ków zagrażających życiu i zdrowiu pracownika. Wymaga on dokładnego pozna-

nia stanowiska pracy i czynności przy nim wykonywanych. Na tej podstawie 

można ustalić, na jakie ewentualne zagrożenia może być narażony pracownik [4]. 

Zagrożenia te mogą dotyczyć na przykład poparzenia, upadku z wysokości, prze-

cięcia, pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyny, czy porażenia 

prądem elektrycznym. Zagrożenia i stopień ich wpływu na pracownika będą róż-

niły się w zależności od stanowiska. Wynikiem prawidłowo przeprowadzonej 

identyfikacji zagrożeń powinna być pełna lista zagrożeń występujących na bada-

nym stanowisku pracy. Dodatkowo, ważne jest w jakim stopniu dane zagrożenie 

wpływa na poziom ryzyka. Kolejnym etapem oceny ryzyka zawodowego jest 
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oszacowanie ryzyka. Polega ono między innymi na pomiarze czynników szko-

dliwych występujących na stanowisku pracy [6]. Ostatnim etapem analizy ryzyka 

jest określenie dopuszczalności ryzyka zawodowego.  Zawsze powinno występo-

wać założenie pełnej ochrony pracownika, a więc sposób zabezpieczenia go przed 

występującymi zagrożeniami musi być skuteczny, pewny i nie budzić wątpliwo-

ści. Stopień zagrożenia różnymi czynnikami określa się na podstawie wyników 

dokonanych pomiarów. Ryzyko uznaje się za dopuszczalne, jeżeli najwyższe 

dopuszczalne stężenie lub natężenie badanego czynnika nie przekraczają dopusz-

czalnych wartości dla niego ustalonych. Istnieje wiele różnych metod szacowania 

ryzyka zawodowego. Obejmują one różne parametry i są bardziej lub mniej roz-

budowane. Wśród metod oceny ryzyka zawodowego można wymienić między 

innymi metodę pięciu kroków, matrycę ryzyka, metodę PHA oraz metodę RiskS-

core. Możliwe jest także dokonanie oceny ryzyka przy wykorzystaniu programu 

komputerowego [5]. Jednym z oprogramowań, które to umożliwiają jest program 

STER udostępniany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy [9]. 

Wykorzystanie programu STER do oceny ryzyka zawodowego 

Program STER został stworzony przez Centralny Instytut Ochrony Pracy 

w 1997 roku. Wspomaga on wykonywanie działań z zakresu BHP. W związku 

z tym jest on skierowany głównie do pracowników służb BHP oraz pracodaw-

ców. Program STER posiada kilka modułów, które opierają się na wspólnej 

bazie danych. Pozwala on na dokonywanie wielu działań z zakresu i prewencji 

wypadkowej [7]. Działania te obejmują między innymi: 

 ocenę ryzyka zawodowego, 

 ewidencję wypadków przy pracy, 

 opracowywanie wyników pomiarów czynników uciążliwych oraz szko-

dliwych, 

 określenie zakresu świadczeń przysługujących pracownikom związanych 

z BHP, 

 dobór środków ochrony indywidualnej. 

Pełna wersja programu STER zawiera osiem modułów. Należą do nich [3]: 

 moduł BHP – umożliwiający prowadzenie ewidencji danych pracowników, 

 moduł Ryzyko – pozwalający na identyfikację zagrożeń oraz chorób za-

wodowych, dokumentowanie czynników niebezpiecznych i uciążliwych 

oraz przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, 

 moduł Dobór – pozwalający na dobieranie odpowiednich środków 

ochrony indywidualnej, 

 moduł Wypadki – wspomaga rejestrację wypadków przy pracy i ich do-

kumentowanie, 
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 moduł Administracja – element łączący pozostałe moduły i umożliwia-

jący wprowadzanie danych administracyjnych. Pozwala on na stworzenie 

struktury przedsiębiorstwa i wprowadzenie do niej pracowników. 

 moduł Asystent – moduł działający w tle, którego zadaniem jest przypo-

minanie użytkownikom o terminie wykonania określonego działania z za-

kresu BHP, 

 moduł Obieg – wspomagający zarządzanie obiegiem dokumentów wyge-

nerowanych w pozostałych modułach, 

 moduł Synchronizacja –umożliwiający synchronizację różnych kopii ba-

zy danych na różnych komputerach. 

Praktyczne zastosowanie programu STER na przykładzie 

wybranego zawodu 

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w programie STER roz-

poczyna się od dodania stanowiska. Na potrzeby niniejszej pracy do oceny ry-

zyka zawodowego wybrano stanowisko spawacza. Kolejnym etapem jest doda-

nie czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na badanym stanowi-

sku pracy. To zadanie wykonuje się w module Ryzyko. Międzynarodowa Karta 

Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych, opracowana przez Centralny Instytut 

Ochrony Pracy wskazuje na zagrożenia mogące występować na stanowisku 

spawacza. Na podstawie powyższych zagrożeń uwzględniono wybrane czynniki 

występujące na stanowisku spawacza, a są nimi: hałas, powierzchnie gorące lub 

zimne, żrące substancje, kadm, mangan, obciążenia psychiczne i statystyczne, 

ograniczone przestrzenie, natężenie oświetlenia, promieniowanie podczerwone, 

śliskie i nierówne powierzchnie, wysiłek fizyczny, zagrożenie wybuchem i po-

żarem. Następnym krokiem jest dokonanie pomiarów zidentyfikowanych czyn-

ników występujących na wybranym stanowisku pracy. Pomiar przykładowego 

czynnika został przedstawiony na Rysunku 2. 

Po dokonaniu wszystkich pomiarów program dokonuje ogólnej oceny ry-

zyka na wybranym stanowisku. W przypadku przykładowego stanowiska spa-

wacza poziom ryzyka oceniony został jako średni. Program STER umożliwia 

dobór środków ochrony indywidualnej i uzupełnienie kartoteki pracownika 

o dodatkowe szkolenia, co wpływa na poziom ryzyka zawodowego. Doboru 

dokonuje się w module BHP. Kartoteka dla wybranego stanowiska została 

przedstawiona na Rysunku 3. 
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Rys. 2. Pomiar czynnika szkodliwego, Źródło: opracowanie własne w programie STER 

 

Rys. 3. Kartoteka dla stanowiska spawacza 

Źródło: opracowanie własne w programie STER. 

Kolejnym etapem jest dobranie środków ochrony zbiorowej. Przedsta-

wione zostały one na Rysunku 4. 
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Rys. 4. Środki ochrony zbiorowej na stanowisku spawacza 

Źródło: opracowanie własne w programie STER. 

Ostatnim etapem jest dobór środków ochrony indywidualnej. Został on 

przedstawiony na Rysunku 5. 

 
Rys. 5. Dobór środków ochrony indywidualnej na stanowisku spawacza 

Źródło: opracowanie własne w programie STER. 
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Dodanie odpowiednich środków ochrony powoduje automatyczne zmniej-

szenie poziomu ryzyka na badanym stanowisku.   

Analiza porównawcza funkcjonalności programu STER 

i pozostałych metod oceny ryzyka 

Ocena ryzyka zawodowego może być wykonywana przy użyciu wielu 

różnych metod. W zależności od charakteru stanowiska pracy można dobrać 

mniej lub bardziej złożone metody oceny. W przypadku większości opisanych 

w niniejszej pracy metod do szacowania ryzyka stosuje się wariancje kilku 

zmiennych. Zmienne te dotyczą prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia, 

ekspozycji na zagrożenie, następstw zdarzenia oraz stopnia szkód. Na podsta-

wie wytycznych przewidzianych dla danej metody osoba przeprowadzająca 

ocenę ryzyka zawodowego dokonuje wyboru odpowiednich wartości zmien-

nych i na tej podstawie szacuje ryzyko. Wszelkie pomiary dokonywane są nie-

jako poza właściwą oceną ryzyka. Są niezbędne do jej przeprowadzenia, meto-

dy te nie uwzględniają samego procesu, korzystają jedynie z uzyskanych wyni-

ków. Także proces doboru środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej nie 

jest uwzględniany w ocenie ryzyka, wykorzystywane są tylko ostateczne efekty. 

Sprawia to, że wykorzystanie tych metod wymaga krótszego czasu, jednakże 

nie obejmują one kompleksowo wszystkich obszarów, których dotyka ocena 

ryzyka zawodowego, a jedynie korzystają z gotowych wyników. Program STER 

oferuje możliwość przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego dla wprowa-

dzonych do bazy danych stanowisk. Dokonanie oceny ryzyka jest niemożliwe 

bez określenia wielu czynników. Obejmują one między innymi płeć i status 

pracownika (np. pracownik młodociany albo kobieta w ciąży), zajmowane sta-

nowisko, czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące na danym stanowisku, 

pomiary zidentyfikowanych czynników oraz czas ekspozycji. Ponadto, jeśli 

takie dane zostały wprowadzone, ocena ryzyka obejmuje też wykorzystywane 

środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej. Ze względu na konieczność wpro-

wadzenia wielu danych, np. pomiarów wszystkich czynników występujących na 

stanowisku pracy, ocena ryzyka zawodowego przy użyciu programu STER jest 

czasochłonna. Pozwala to jednak na kompleksowe opracowanie oceny ryzyka 

dla wybranego stanowiska, co wpływa na jakość bezpieczeństwa. Porównanie 

wybranych aspektów dotyczących oceny ryzyka przy użyciu metody pięciu 

kroków, PHA, RiskScore, matrycy ryzyka oraz program STER zostało zapre-

zentowane w Tabeli 1.  
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Tabela 1. Porównanie wybranych metody oceny ryzyka zawodowego 

 

Metoda pięciu kroków, 

PHA, RiskScore, 

matryca ryzyka 

Program STER 

Przechowywanie danych dot. 

pracowników (teczki 

pracownicze, szkolenia, oceny 

ryzyka, badania lekarskie) 

Osobno w wersji 

papierowej 

Zintegrowana baza 

danych 

Wykonywanie pomiarów 

NDS i NDN 

Przeprowadzane niezależnie 

od oceny ryzyka 

Dane wprowadzane do 

programu jako element 

bazy danych 

Dobór środków ochrony 

zbiorowej i indywidualnej 
Ręczny 

Wybór z bazy danych 

istniejącej w programie 

Instrukcja użytkowania 

środków ochrony 
Brak 

Instrukcje i filmy 

instruktażowe zawarte 

są w programie 

Czas potrzebny na wykonanie 

oceny ryzyka 
Względnie krótki Długi 

Przygotowywanie sprawozdań 
Ręczne, ocena ryzyka ich 

nie obejmuje 

Generowane 

automatycznie 

Źródło: opracowanie własne 

Warto zaznaczyć, że program STER ma możliwość przypominania 

o terminie wykonania kolejnych pomiarów wartości NDS i NDN, ustawiania 

przypomnień o konieczności sporządzania sprawozdań oraz dokonywania oce-

ny ryzyka zawodowego na danym stanowisku. 

Podsumowanie 

Konkludując, metody oceny ryzyka zawodowego, takie jak metoda pięciu 

kroków, PHA, RiskScore oraz matryca ryzyka są przydane ze względu na swoją 

prostotę i szybkość dokonywania oceny. Sprawdzają się dobrze na stanowi-

skach, na których występujące zagrożenia nie wymagają dokładnego opisywa-

nia wieloma zmiennymi, na przykład stanowisko księgowej czy pracownika 

administracyjnego. Jednakże do oceny stanowisk pracy o bardziej złożonym 

charakterze występujących zagrożeń bardziej przydane będą metody dokładnie 
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opisujące dane ryzyko, na przykład w przypadku stanowiska spawacza albo 

tokarza. W tej sytuacji dobrze sprawdzi się program STER, w którym konieczne 

jest bardzo dokładne scharakteryzowanie występujących zagrożeń i dokonanie 

właściwych pomiarów. Pomimo tego, że jest to metoda praco- i czasochłonna 

pozwala ona na kompleksową obsługę związaną z obszarem BHP i nie ograni-

cza się jedynie do oceny ryzyka zawodowego. 

Analiza porównawcza wybranych metod oceny ryzyka pokazała, że nie 

ma jednej uniwersalnej i najlepszej metody. W każdym przypadku konieczne 

jest określenie potrzeb informacyjnych dla danego stanowiska pracy i wybranie 

na tej podstawie najlepszej metody, zarówno pod względem ekonomicznym, jak 

i informacyjnym. Wspomniane metody oceny, takie jak metoda pięciu kroków, 

PHA, RiskScore czy matryca ryzyka pozwalają na dosyć szybką ocenę za po-

mocą różnych zmiennych. Są to metody niewątpliwie mniej czaso- i koszto-

chłonne niż wykorzystanie programu STER. Z drugiej jednak strony, wykorzy-

stanie programu STER wiąże się z kompleksową obsługą z zakresu BHP, 

a zintegrowana baza danych pozwala na wielokrotne i różnorodne wykorzysty-

wanie raz wprowadzonych do systemu danych, co w przypadku tradycyjnych 

metod oceny ryzyka zawodowego jest niemożliwe. Zatem decyzja o wyborze 

najlepszej metody pozostaje w rękach pracodawcy i to on powinien określić, 

która metoda będzie najbardziej opłacalna w przypadku jego działalności. 

Przedstawiony program jest także przykładem oprogramowania kompute-

rowego występującego w wersji edukacyjnej, a więc może być wykorzystywa-

ny przez studentów zainteresowanych poruszaną tematyką, w celu podnoszenia 

własnych kwalifikacji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej 

w obszarze BHP [8]. 
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