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�rodki ochrony indywidualnej 
w programach i narzêdziach informatycznych

W artykule przedstawiono najnowsze wersje narzêdzi informatycznych opracowanych w Instytucie, 
w których mo¿na znale�æ aktualne informacje o �rodkach ochrony indywidualnej, posiadaj¹cych wy-
dane przez CIOP-PIB certyfikaty oceny typu WE. Informacje zawarte w tych narzêdziach s¹ pomocne 
pracodawcom w prawid³owym prowadzeniu doboru �rodków ochrony indywidualnej adekwatnych 
do zagro¿eñ wystêpuj¹cych na stanowisku pracy.

Programs and IT tools for personal protective equipment
This article presents the most recent versions of programs and IT tools generated at CIOP-PIB, which 
provide current information on personal protective equipment with EC type-examination certificates 
granted by the Institute. The information input into these tools can be useful to employers in a proper 
selection of personal protective equipment appropriate to threats present at workplaces.

Wstêp
Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy, jednym z istotnych obowi¹zków na-

³o¿onych na pracodawców jest zapewnienie pracownikom bezpieczeñstwa 
i ochrony ich zdrowia na stanowisku pracy. Pracownik za� jest zobowi¹zany 
do przestrzegania zaleceñ pracodawcy dotycz¹cych bhp, w tym stosowania 
�rodków ochrony indywidualnej, dostarczonych przez pracodawcê.

Zalecany sposób doboru �rodków ochrony indywidualnej (�OI) obejmuje 
nastêpuj¹ce etapy:

• analizê zagro¿eñ i ocenê ryzyka zawodowego
• dobór odpowiednich typów �rodków ochrony indywidualnej.
Do ka¿dego z wymienionych etapów w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy 

– Pañstwowym Instytucie Badawczym opracowano wiele u¿ytecznych narzêdzi, 
wspomagaj¹cych prowadzenie dzia³añ, takich jak: listy kontrolne, bazy danych 
oraz programy komputerowe i informatory (system STER, informator Infochron 
CE) oraz interaktywne aplikacje udostêpniane poprzez Internet (IRYS, SINDBAD).

System STER
Jednym z programów komputerowych, najd³u¿ej stosowanym w wielu 

polskich przedsiêbiorstwach jest system STER, wspomagaj¹cy zarz¹dzanie 
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w przedsiêbiorstwie. W najnowszej ods³onie 
systemu, czyli wersji 8.2 opracowanej w ramach jednego z zadañ I etapu progra-
mu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy” (2008-2010) 
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa modu³y: rozbudowany i uaktualniony modu³ 
RYZYKO – program do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy [1] 
oraz modu³ DOBÓR – program do doboru �rodków ochrony indywidualnej [2].

Zgodnie z postêpem wiedzy i legislacji, a tak¿e po uwzglêdnieniu do�wiad-
czeñ i potrzeb u¿ytkowników, w najnowszej wersji systemu STER rozszerzono 
jego funkcjonalno�æ, poprzez dodanie nowych funkcji oraz procedur, jak równie¿ 
zoptymalizowanie funkcji i procedur ju¿ istniej¹cych.

W zaktualizowanej bazie danych systemu STER w wersji 8.2 umieszczono 
informacje o �OI, które uzyska³y certyfikat oceny typu WE wydawany przez 
CIOP-PIB.

W module RYZYKO systemu STER u¿ytkownik prowadz¹cy ocenê ryzyka 
zawodowego na stanowisku pracy ma dostêp do pe³nej bazy �OI, zarówno 
posiadaj¹cych aktualne certyfikaty, jak te¿ uniewa¿nione na okre�lony dzieñ 
(rys. 1.). Poza numerem certyfikatu, informacj¹ o jego wa¿no�ci oraz nazw¹ 
�rodka ochrony indywidualnej udostêpniono nastêpuj¹ce dane o certyfiko-
wanym wyrobie:

• podstawowe parametry ochronne
• znakowanie
• informacja o spe³nianiu przez wyrób stosownych wymagañ norm zhar-

monizowanych.

Rys. 1. Formularz wyboru �rodka ochrony indywidualnej w module RYZYKO systemu STER
Fig. 1. Questionnaire on personal protective equipment in RISK module of STER system
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Prezentacja podstawowych danych jest podobna w pozosta³ych dwóch modu-
³ach systemu STER: BHP oraz DOBÓR. Modu³ DOBÓR wykorzystywany do doboru 
w³a�ciwych �rodków ochrony indywidualnej, stosownie do zagro¿eñ zawodowych 
wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy, zaktualizowano w zakresie obecnie zaleca-
nych procedur doboru �rodków ochrony indywidualnej, zgodnych z najnowszym 
stanem wiedzy w tym zakresie. Dodatkowo wyposa¿ono go w zaktualizowany 
informator na temat �rodków ochrony indywidualnej (Informator Infochron CE).

Modu³ BHP s³u¿y do dokumentowania oraz zarz¹dzania �rodkami i dzia-
³aniami z zakresu bhp dla stanowiska oraz pracownika (m.in. uprawnienia 
zawodowe, badania, szkolenia). Posiada on równie¿ mo¿liwo�æ rejestrowania 
�rodków ochrony indywidualnej pochodz¹cych ze zaktualizowanej bazy �OI 
w³¹czonej do systemu STER w wersji 8.2.

Informator Infochron CE
Najnowsza wersja informatora Infochron CE zawiera informacje o 1563 

certyfikowanych przez CIOP-PIB �rodkach ochrony indywidualnej (w tym infor-
macje o �rodkach posiadaj¹cych certyfikaty aktualne i uniewa¿nione – na dzieñ 
30 czerwca 2010 r.). W informatorze zamieszczono 133 certyfikaty anglojêzycz-
ne, wydane m.in. zagranicznym producentom �rodków ochrony indywidualnej.

Informator Infochron CE zawiera bardziej szczegó³owe informacje na temat 
certyfikowanego wyrobu ni¿ te, które zamieszczono w bazie danych systemu STER. 
S¹ to: numer certyfikatu, nazwa i typ wyrobu, podstawowe parametry ochronne, 
nazwa i adres producenta lub upowa¿nionego przedstawiciela, opis wyrobu, 
znakowanie, informacja, ¿e wyrób spe³nia wymagania norm zharmonizowanych 
oraz zdjêcie certyfikowanego wyrobu. Informator Infochron CE pomaga zarówno 
w procesie doboru, jak i zakupie �rodka ochrony indywidualnej przez pracodawcê.

Wykaz wzorów �rodków ochrony indywidualnej umieszczonych w infor-
matorze zosta³ podzielony na kategorie wed³ug:

• nazw wyrobów
• rodzaju chronionych czê�ci cia³a
• rodzaju zagro¿eñ
• nr certyfikatów
• producentów.
Poni¿ej zamieszczono przyk³ad widoku karty certyfikowanego wyrobu 

(rys. 2.), wybranej z wykazu �OI wg rodzaju chronionych czê�ci cia³a.

Interaktywne aplikacje w dziale BHP Online portalu CIOP-PIB
W portalu internetowym Instytutu [3, 4] udostêpniony jest m.in. dzia³ BHP 

Online, zawieraj¹cy interaktywne narzêdzia i bazy danych, wspomagaj¹ce 
on line prowadzenie dzia³añ z zakresu bezpieczeñstwa i ochrony cz³owieka 

w �rodowisku pracy. W�ród nich znajduj¹ siê systemy przeznaczone do oceny 
ryzyka zawodowego – IRYS (Interaktywna Ocena Ryzyka Zawodowego) oraz 
system prezentuj¹cy dane z zakresu bhp – SINDBAD (Komputerowy System 
Integracji Dowolnych Baz Danych), takie jak informacje o czynnikach zagro¿eñ 
zawodowych, normach dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz dane 
o certyfikatach wydanych przez CIOP-PIB wraz ze stosownymi opisami �rodków 
ochrony indywidualnej.

Oba te systemy wspó³pracuj¹ z baz¹ danych zawieraj¹c¹ informacje 
o �rodkach ochrony indywidualnej, która zosta³a w 2010 r. znacznie rozsze-
rzona i zawiera obecnie dane o wszystkich aktualnych, certyfikowanych przez 
CIOP-PIB �rodkach ochrony indywidualnej.

W bazie danych systemu SINDBAD zawarte s¹ nastêpuj¹ce podstawowe 
informacje nt. �rodków ochrony indywidualnej: nazwa, numer certyfikatu, 
podstawowe parametry ochronne, znakowanie, wymagania norm.

Na rys. 3. zamieszczono przyk³adow¹ stronê systemu SINDBAD z wybran¹ baz¹ 
�rodków ochrony indywidualnej oraz wykazem w uk³adzie numer – nazwa ochrony 
(certyfikowanego wyrobu). Ka¿dy numer certyfikatu jest odno�nikiem do nowej 
strony wy�wietlaj¹cej podstawowe dane wybranego �rodka ochrony indywidualnej.

Rys. 2. Widok przyk³adowej karty certyfikowanego wyrobu  (wybór z wykazu wg rodzaju 
chronionych czê�ci cia³a)
Fig. 2. A sample certified merchandise card (selection made in accordance to guarded 
body parts register)

Rys. 3. Lista �rodków ochrony indywidualnej systemu SINDBAD
Fig. 3. A list of Personal Protective Equipment SINDBAD system

W systemie SINDBAD ka¿dy �rodek ochrony indywidualnej zosta³ przypo-
rz¹dkowany okre�lonej grupie zagro¿eñ zawodowych. Wybieraj¹c informacje 
o jakim� czynniku, np. „ha³as – szkodliwy czynnik fizyczny”, u¿ytkownik systemu 
SINDBAD mo¿e wy�wietliæ m.in. zbiór �rodków ochrony indywidualnej przypi-
sanych do wybranego typu zagro¿enia.

Podsumowanie
Przedsiêbiorcy i pracodawcy, podejmuj¹cy decyzje o doborze �rodków ochro-

ny indywidualnej dla swoich pracowników, potrzebuj¹ rzetelnych i aktualnych 
informacji. �OI musz¹ byæ nie tylko dobrze dobrane, adekwatne do zagro¿eñ, 
wystêpuj¹cych na danym stanowisku pracy, ale tak¿e cechowaæ siê wysok¹ 
jako�ci¹ – jednym s³owem zapewniaæ pracownikom bezpieczeñstwo i ochronê 
zdrowia. Istotne wsparcie w procesie wyboru i podjêciu w³a�ciwej decyzji sta-
nowi¹ programy i narzêdzia informatyczne, opracowane w CIOP-PIB. Znale�æ 
tu mo¿na nie tylko szczegó³owe informacje o certyfikowanych przez Instytut 
�rodkach ochrony indywidualnej (system STER, informator Infochron CE), ale 
tak¿e pomoc w ich doborze do konkretnych potrzeb (systemy IRYS, SINDBAD).
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