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Jak prawidłowo 
zarządzać 
środkami BHP?
…aby chroniły 
pracowników i firmę



Czym jest 
oprogramowanie 
BHP w systemie 
Narzędziownia?

Program do obsługi BHP w systemie 
Narzędziownia to moduł do 
harmonogramowania wydań sortów, 
planowania zużycia środków ochrony i 
ewidencji asortymentu BHP.

Dzięki niemu zawsze na czas 
wyposażysz pracowników w odpowiedni 
sprzęt i ubiór oraz zyskasz 
niepodważalne pokwitowania wydań.



Kartoteka pracowników

Funkcje modułu BHP

Przynależne środki ochrony BHP

Rozmiary odzieży

Podpis pracowników kartą zbliżeniową

Harmonogram przydziałów

Stany magazynowe i zapotrzebowania

Ewidencja poborów

Raporty należnych,  pobranych i niepobranych



Kiedy i po co 
stosować 
oprogramowanie 
BHP?

Obowiązek wyposażenia pracowników w 
odpowiednie środki pracy wynika z 
przepisów prawa, a jego zaniedbanie 
wiąże się z poważnymi konsekwencjami 
dla pracodawcy. 

Dlatego tak ważne jest, aby każdemu 
pracownikowi na czas przekazać stosowne 
środki BHP.  W przeciwnym razie PIP może 
nałożyć na firmę dotkliwe kary.

Oprogramowanie BHP wchodzące w skład 
systemu Narzędziownia ułatwia 
wypełnienie obowiązku prawnego oraz 
pomaga zapewnić pracownikom 
bezpieczne warunki pracy.



Prowadzenie kartoteki osobowej
wraz z przypisaniem do stanowisk 
pracy oraz rozmiarów odzieży BHP.

Kartoteka stanowisk pracy wraz z 
przypisanymi do tego stanowiska 
środkami ochrony osobistej, ich ilości 
oraz częstotliwości wymiany.

Kartoteka magazynowa BHP wraz z 
rozbiciem rodzaje i grupy 
asortymentu oraz na rozmiary ubrań.

Kartoteki osobowe i środków BHP



Generowanie zapotrzebowań dla 
poszczególnych pracowników.

Generowanie harmonogramu 
przydziałów BHP.

Generowanie zestawienia 
zapotrzebowania całego zakładu pracy, 
aby zrealizować zakupy w odpowiedniej 
ilości. Raport Zapotrzebowanie BHP 
pokazuje jakich pozycji brakuje na 
magazynie, a są konieczne do wydania 
pracownikowi.
Operacje magazynowe przyjęcia, 
wydania, likwidacji, utrzymywanie 
stanów magazynowych na każdym z 
oddziałów.

Harmonogramy, zapotrzebowania i przydziały BHP



Podgląd przydziałów pracownika, co 
zostało wydane, a co ma zostać 
wydane.

Dokument wydania dla pracownika 
zapamiętywany w systemie.

Możliwość elektronicznego 
potwierdzenia pobrania odzieży za 
pomocą karty zbliżeniowej RFID 
pracownika (standard karty RFID UHF, 
Unique lub Mifare).

Pobieranie przydziałów BHP przez upoważnionego pracownika



Alerty wyświetlanie na pulpicie 
użytkownika pokazujące 
nazwisko datę wydania i rodzaj 
przysługującego mu 
asortymentu.

Automatyczne alerty przesyłane 
mailem do zdefiniowanej grupy 
zainteresowanych odbiorców 
zawierające nazwisko 
pracownika, datę planowanego 
pobrania oraz rodzaj 
przysługującego mu 
asortymentu.

Alerty i przypomnienia



Wygodna aplikacja mobilna 
umożliwia wydawanie 
przydziałów pracownikowi na 
jego stanowisku pracy z 
potwierdzeniem za pomocą 
karty zbliżeniowej RFID UHF.

Wydawanie sortów można 
przyspieszyć za pomocą 
kodów kreskowych lub RFID.

Aplikacja mobilna do realizowania przydziałów BHP



Jak realizować przydziały odzieży BHP dzięki RFID
aby ograniczyć pomyłki i mieć potwierdzenie pobrania?

PROGRAM  NARZĘDZIOWNIA® 
Z MODUŁEM BHP

SZYBKI PRZYDZIAŁ 
ODZIEŻY PRZY POMOCY 
SKANERA KODÓW 
KRESKOWYCH 
LUB RFID

IDENTYFIKACJA 
PRACOWNIKÓW 
ZA POMOCĄ KARTY 
ZBLIŻENIOWEJ RFID
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▪ Elektroniczny rejestr ubrań roboczych i środków ochrony.

▪ Automatyczna kontrola limitu pobrań według ustalonego 
harmonogramu.

▪ Bieżąca informacja o stanach magazynowych i wielkościach 
planowanych zamówień.

▪ Niepodważalne dowody na wykorzystywanie
środków BHP w razie wypadku pracownika.



Po wdrożeniu tego systemu:

Znasz stany magazynowe
i potrzebne zapotrzebowanie

Zapewniasz bezpieczeństwo pracy
kontrolując ważne terminy przydziałów

Pracownik dostaje środki ochrony na czas,
eliminując ryzyko wypadków

Program wyręcza operatorów 
w rutynowych czynnościach 



Program jest bardzo intuicyjny i prosty 
w obsłudze, dzięki czemu jego 
użytkownicy mogą bardzo szybko 
przystąpić do cyfrowego zarządzania 
harmonogramami, zapotrzebowaniem i 
przydziałami środków ochrony BHP. 
Zapewniamy szkolenie z użytkowania 
programu, pomoc przy wdrożeniu oraz 
przy jego eksploatacji.

Program Narzędziownia wyróżnia się 
tym, że może objąć swoim zasięgiem 
bardzo szeroki obszar zarządzania 
majątkiem przedsiębiorstwa.

Czym wyróżnia się system Narzędziownia?

Każda rzecz, która jest zakupiona i 
przekazana do eksploatacji może być 
ewidencjonowane w tym systemie. 
Środki BHP, części, materiały, 
narzędzia, pojazdy, sprzęt IT i inne 
wyposażenie. Każdy z tych obszarów 
może działać niezależnie, obsługiwany 
przez inne osoby, w innych oddziałach,  
wyposażone w inne uprawnienia.

POZNAJ PROGRAM

https://www.pwsk.pl/oprogramowanie-bhp-do-ewidencji-odziezy-roboczej/


System
Narzędziownia 
Bezproblemowe 
zarządzanie majątkiem



Zapraszamy do 
współpracy

Grzegorz Wąsowicz
grzegorz.wasowicz@pwsk.pl

+48 789 318 479

Grzegorz Oblong
grzegorz.oblong@pwsk.pl

+48 512 890 992

Skontaktuj się z naszymi
specjalistami ds. oprogramowania

Grzegorz Tuszy
grzegorz.tuszy@pwsk.pl

+48 505 087 090


