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BEZPIECZEŃSTWO PRA CY 10/2006Serwis internetowy

ha³as i drgania
wspomagaj¹cy profilaktykê skutków
nara¿enia na
w œrodowisku pracy

Wprowadzenie
W Polsce pierwsz¹ wiadomośæ elektroniczn¹ 

za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci infor-
matycznej wys³ano 17 sierpnia 1991 r. Ten dzieñ 
przyjmuje siê za narodziny polskiego Internetu. 
W ci¹gu zaledwie 15 lat Internet z ciekawostki 
technicznej, o której wiedzia³o tylko w¹skie grono 
specjalistów, sta³ siê wszechobecny w naszym 
¿yciu. Szacuje siê, ¿e dostêpem do Internetu 
dysponuje obecnie w Polsce prawie 4,5 miliona 
osób, zaś odsetek korzystaj¹cych z dobrodziejstw 
tego źród³a informacji siêga 38%. Te liczby stale 
rosn¹ i nic dziwnego, ¿e mo¿liwości Internetu 
s¹ coraz powszechniej wykorzystywane tak¿e 
w zakresie promowania i wspomagania tworzenia 
bezpiecznego środowiska pracy.

Wieloletnie doświadczenia CIOP-PIB 
w zakresie wykorzystywania Internetu wskazuj¹, 
¿e jest du¿e zapotrzebowanie na udostêpnian¹ 
w ten sposób wiedzê dotycz¹c¹ ha³asu i drgañ 
w środowisku pracy oraz metod ich ograniczania. 

Jest to zwi¹zane z powszechności¹ wystêpowania 
tych czynników oraz wzrastaj¹c¹ świadomości¹ 
spo³eczn¹ dotycz¹c¹ skutków ich oddzia³ywania 
na organizm cz³owieka [1, 2]. 

Wa¿nym obowi¹zkiem pañstwa wynikaj¹cym 
zarówno z przepisów prawa krajowego, jak i kon-
wencji miêdzynarodowych oraz dyrektyw Unii 
Europejskiej, jest d¹¿enie do zapewnienia pracow-
nikom środowiska pracy wolnego od szkodliwych 
dla zdrowia czynników. Jedn¹ z metod realizacji 
tych zadañ jest upowszechnianie wiedzy na temat 
tych czynników i metod ich ograniczania.

Najskuteczniejszym środkiem przekazywania 
tej wiedzy staje siê Internet. Przyjmuj¹c za³o¿enie, 
¿e praktycznie ka¿dy komputer stanowi¹cy nie-
zbêdne wyposa¿enie wiêkszości przedsiêbiorstw, 
w tym średnich i ma³ych, wyposa¿ony jest w dostêp 
do Internetu i przegl¹darkê internetow¹, w Zak³a-
dzie Wibroakustyki CIOP-PIB podjêta zosta³a praca 
maj¹ca na celu opracowanie komputerowego 
systemu wspomagania profilaktyki skutków na-

ra¿enia na ha³as i drgania w środowisku pracy 
z wykorzystaniem serwisu internetowego. Pod-
staw¹ do opracowania zawartości merytorycznej 
serwisu by³y [3, 4]:

• analiza danych statystycznych dotycz¹cych 
warunków pracy i zapadalności na choroby zawo-
dowe zwi¹zane z nara¿eniem na ha³as i drgania

• dane ankietowe dotycz¹ce poszukiwania 
przez pracowników informacji zwi¹zanych z bez-
pieczeñstwem pracy w Internecie

• analiza zawartości i dostêpności istniej¹cych 
ju¿ w sieci witryn poświêconych tematyce szko-
dliwych czynników w środowisku pracy

• doświadczenia autorów wynikaj¹ce z pro-
wadzenia internetowej „Bazy Wiedzy o Ha³asie” 
o nazwie „SMOK”.

W dalszej czêści artyku³u przedstawiono aktu-
alny stan zagro¿enia ha³asem i drganiami w śro-
dowisku pracy, analizê popularności i mo¿liwości 
wykorzystywania Internetu przez pracowników 
wybranych ga³êzi przemys³u oraz przewidywa-
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Rys. 1. Zagro¿enia wybranymi czynnikami środowiska pracy w latach 2003, 2004 
i 2005, wyra¿one w osobozagro¿eniach
Fig. 1. Hazards posed by selected factors of the working environment in 2003, 2004 
and 2005 

Rys. 2. Choroby zawodowe w Polsce w 2005 r.
Fig. 2. Occupational diseases in Poland in 2005

W artykule przedstawiono za³o¿enia systemu wspomagania profilaktyki nara¿enia na ha³as i drgania mechaniczne w środowi-
sku pracy, którego g³ównym elementem bêdzie serwis internetowy. Uzasadniaj¹c podjêcie tego zagadnienia, przedstawiono 
dane statystyczne dotycz¹ce zagro¿eñ ha³asem i drganiami mechanicznymi w środowisku pracy oraz chorób zawodowych 
wynikaj¹cych z nara¿enia na te czynniki. Przedstawione w artykule informacje o zawartości istniej¹cych ju¿ witryn interneto-
wych dotycz¹cych ha³asu i drgañ mechanicznych oraz dane dotycz¹ce wykorzystania przez pracowników zasobów Internetu 
zadecydowa³y o przyjêciu przedstawionej w artykule formy serwisu. 

Internet assisted prevention against noise and vibration in the working environment
The article presents ideas and basic parameters of an Internet system for prevention against noise and vibration. The proposed 
system is based on a dedicated Internet portal. The concept of the system is based on the results of exposure to noise and 
vibration and an analysis of occupational diseases. Detailed data about Internet sources of information related to noise and 
vibration are presented.
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ny kszta³t i zawartośæ serwisu internetowego 
wspomagaj¹cego profilaktykê nara¿enia na ha³as 
i drgania mechaniczne.

Ha³as i drgania w środowisku pracy 
– stan zagro¿enia

Podstawowym źród³em danych dotycz¹cych 
zagro¿enia ha³asem i drganiami w środowisku 
pracy jest raport przygotowywany corocznie 
przez G³ówny Urz¹d Statystyczny [5]. Wed³ug 
tego raportu, wśród osób objêtych sprawoz-
dawczości¹ w 2005 r. (4819,2 tys. osób, tj. ok. 
45% osób pracuj¹cych w gospodarce narodowej 
poza rolnictwem indywidualnym) w warunkach 
zagro¿enia czynnikami szkodliwymi i uci¹¿liwymi 
zatrudnionych by³o 576,5 tys. (tj. 12%). 

Ha³as jest jednym z podstawowych czynników 
stanowi¹cych zagro¿enie w środowisku pracy, 
a liczba zatrudnionych w warunkach zagro¿enia 
ha³asem wynosi³a ok. 213 tys. w 2003 i ok. 220 tys. 
w 2005 r. (rys. 1.). Natomiast, bior¹c pod uwagê 
liczbê pracowników zagro¿onych drganiami me-
chanicznymi (wibracjami), stanowi¹ oni siódm¹ 
co do wielkości grupê (ok. 17,8 tys. pracowników 
zagro¿onych).

Liczba pracowników uskar¿aj¹cych siê na in-
tensywny ha³as i drgania mechaniczne jest znacz-
nie wiêksza od przytoczonych liczb. Wskazuj¹ 
na to badania ankietowe przeprowadzone przez 
Europejsk¹ Fundacjê na rzecz Poprawy Warunków 
¯ycia i Pracy [1, 6].

D³ugotrwa³e nara¿enie na nadmierny ha³as 
w środowisku pracy jest przyczyn¹ tzw. obustron-
nego trwa³ego ubytku s³uchu typu ślimakowego, 
zaś nara¿enie na drgania – tzw. zespo³u wibra-
cyjnego. Choroby te ujête s¹ w wykazie chorób 
zawodowych, a zapadalnośæ na nie jest monito-
rowana i analizowana zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa krajowego [7, 8]. Dane doty-
cz¹ce chorób przekazywane s¹ do Centralnego 
Rejestru Chorób Zawodowych Instytutu Medy-
cyny Pracy im. prof. J. Nofera w £odzi [9]. 

W 2005 r. stwierdzono 338 przypadków 
obustronnego trwa³ego ubytku s³uchu typu 
ślimakowego, co stanowi 10,4% ogó³u chorób 

zawodowych (rys. 2.). Mimo malej¹cej od paru lat 
liczby stwierdzonych przypadków ubytku s³uchu, 
nadal stanowi on czwart¹ pod wzglêdem stwier-
dzonych przypadków chorobê zawodow¹. 

W tym samym roku zarejestrowano 98 przy-
padków zespo³u wibracyjnego. W odniesieniu do ze-
spo³u wibracyjnego, podobnie jak w zakresie ubytku 
s³uchu, równie¿ obserwowany jest spadek liczby 
zarejestrowanych przypadków – nadal jednak 
choroba ta znajduje siê na dziewi¹tej pozycji pod 
wzglêdem liczby stwierdzonych przypadków.

Zawodowe uszkodzenie s³uchu stanowi 
wśród mê¿czyzn drug¹ pod wzglêdem zapadal-
ności na 100 tys. pracuj¹cych chorobê zawodow¹ 
(pierwsz¹ s¹ pylice p³uc). Pod wzglêdem zapa-
dalności jest to równie¿ druga co do liczby przy-
padków choroba w górnictwie wêgla i produkcji 
metali. Zespó³ wibracyjny stanowi natomiast 
trzeci¹ pod wzglêdem zapadalności jednostkê 
chorobow¹ w leśnictwie i górnictwie wêgla.

Wykorzystywanie mo¿liwości 
Internetu przez pracowników 
– wyniki badañ ankietowych

Przegl¹d dostêpnych w Internecie źró-
de³ informacji dotycz¹cych bezpieczeñstwa 
i higieny pracy [3, 10, 11, 12] wykaza³, ¿e wiedza 
ta jest dosyæ obszerna i jednocześnie mocno 
rozproszona. Wpisanie w najpopularniejszej 
obecnie wyszukiwarce internetowej Google 
has³a „Redukcja ha³asu” powoduje wyświetlenie 
ok. 10 000 pozycji na zadany temat, a „Redukcja 
drgañ” ok. 500 pozycji. W przypadku ha³asu 
mo¿liwe jest odszukanie informacji dotycz¹cych 
wiêkszości istotnych tematów zwi¹zanych z tym 
czynnikiem środowiska pracy, bowiem istniej¹ 
równie¿ witryny zawieraj¹ce kompleksowe 
opracowania najwa¿niejszych zagadnieñ z tego 
zakresu. Niestety, niewiele jest narzêdzi przydat-
nych do oceny ryzyka zawodowego wynikaj¹cego 
z nara¿enia na ponadnormatywny ha³as oraz na-
rzêdzi do wspomagania innych dzia³añ maj¹cych 
na celu zapobieganie nara¿eniu lub ograniczenie 
nara¿enia na ten czynnik, szczególnie z punktu 
widzenia ma³ych i średnich przedsiêbiorców. 

Znacznie gorzej jest z informacjami dotycz¹-
cymi drgañ mechanicznych. W ogólnoświatowej 
sieci istniej¹ jedynie szcz¹tkowe, encyklopedyczne 
informacje na ten temat lub bardzo szczegó³owe 
opracowania naukowe, nie maj¹ce bezpośrednie-
go i prostego zastosowania w praktyce, czego 
najczêściej poszukuj¹ przedsiêbiorcy.

Przystêpuj¹c do opracowania za³o¿eñ syste-
mu wspomagania profilaktyki nara¿enia na ha³as 
i drgania w środowisku pracy, przeanalizowano 
dane dotycz¹ce dostêpności i umiejêtności 
korzystania przez pracowników z komputera 
i Internetu jako źród³a wiedzy oraz tego, jakie in-
formacje s¹ najczêściej poszukiwane przez osoby 
zainteresowane zagadnieniami bezpieczeñstwa 
i higieny pracy. W analizie tej wykorzystano dane 
uzyskane wcześniej podczas badañ ankietowych 
[13]. Badania obejmowa³y ok. 1000 pracowników 
produkcyjnych zatrudnionych w wybranych za-
k³adach pracy o wysokim ryzyku zawodowym, 
zajmuj¹cych siê: 

• produkcj¹ wyrobów gumowych
• produkcj¹ mebli
• odlewnictwem ¿eliwa
• produkcj¹ o³owiu, cynku i cyny
• produkcj¹ miedzi i metali szlachetnych
• obróbk¹ metali i nak³adaniem pow³ok 

na metale
• budownictwem
• transportem.
Spośród ponad tysi¹ca ankietowanych 

pracowników a¿ 63% by³o zainteresowanych  
informacjami na temat sposobów ochrony przed 
zagro¿eniami. Ponad po³owa ankietowanych 
(57%) by³a zainteresowana informacjami na te-
mat zagro¿eñ wystêpuj¹cych w pracy, a 41% 
by³o zainteresowanych informacjami na temat 
przepisów prawnych i norm dotycz¹cych bez-
pieczeñstwa i higieny pracy. 

Na rys. 3. przedstawiono informacje na te-
mat  korzystania z komputera i Internetu przez 
ankietowane osoby.

Wśród osób, które udzieli³y odpowiedzi 
na to pytanie jedynie 33% korzysta z komputera, 
w tym tylko 17% z Internetu. Analizuj¹c te dane, na-
le¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e ankietowane osoby by³y 

Rys.  3. Korzystaj¹cy z komputera i Internetu w zak³adach przemys³owych
Fig. 3. Users of computers and the Internet in the workplace

Rys. 4. Miejsce korzystania z Internetu (komputera)
Fig. 4. Places where the Internet (the computer) is used
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pracownikami dzia³ów produkcyjnych badanych 
zak³adów pracy. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e wśród 
kadry kierowniczej i s³u¿by bhp odsetek osób 
korzystaj¹cych z komputera i dostêpu do Inter-
netu jest znacznie wy¿szy. Najczêściej, jak wynika 
z rys. 4. (str. 3.), ankietowani pracownicy korzystaj¹ 
z Internetu (komputera) w domu (78%). 

Dostêp do Internetu w miejscu zamieszkania 
staje siê z roku na rok coraz bardziej powszechny, 
g³ównie ze wzglêdu na gwa³townie rozwijaj¹ce siê 
sieci telewizji kablowej, maj¹ce w swojej ofercie 
równie¿ szerokopasmowy dostêp do Internetu. 
Ponadto, w roku bie¿¹cym nast¹pi³ gwa³towny 
wzrost ofert dostêpu do Internetu za pośred-
nictwem sieci telefonii komórkowych. Mo¿na 
zatem przewidywaæ w najbli¿szym czasie dalszy 
systematyczny wzrost liczby pracowników 
korzystaj¹cych z dostêpu do Internetu w domu. 
Z Internetu (komputera) w pracy regularnie 
korzysta 27% pracowników, ale jednocześnie 
niemal po³owa ankietowanych (49%) u¿ywa 
go sporadycznie (rys. 5.).

Na rysunku 6. przedstawiono internetowe 
źród³a wiedzy, najczêściej wybierane przez an-
kietowane osoby. 

Niemal po³owa (49%) u¿ytkowników Internetu 
korzysta z serwisów informacyjnych, a 32% z baz 
danych dostêpnych w sieci. Dane te oznaczaj¹, 
¿e w ramach systemu komputerowego wspomaga-
nia profilaktyki powinien powstaæ serwis informa-
cyjny zawieraj¹cy ³atwo dostêpne i najbardziej ak-
tualne informacje z interesuj¹cego zakresu. Wa¿ne 
jest równie¿ opracowanie baz danych zawieraj¹cych 
kompleksowe informacje na temat wybranych 
zagadnieñ z zakresu ochrony przed zagro¿eniami 
ha³asem i drganiami z uwzglêdnieniem przyczyn 
i skutków tych zagro¿eñ. Rysunek 7. przedstawia 
informacje dotycz¹ce znajomości internetowych 
źróde³ wiedzy wśród ankietowanych osób. 

Wiêkszośæ ankietowanych (73%) u¿yt-
kowników Internetu ma zanotowane adresy 
interesuj¹cych ich stron. Jest to bardzo wa¿na 
informacja z punktu widzenia nowo powstaj¹-
cego internetowego serwisu informacyjnego, 
oznacza bowiem koniecznośæ intensywnej 
promocji tego źród³a wśród potencjalnych u¿yt-
kowników. W przeciwnym razie mo¿e on przez 
d³ugi okres pozostawaæ niezauwa¿any przez 
osoby korzystaj¹ce z Internetu, przyzwyczajone 
do korzystania wy³¹cznie lub przede wszystkim 
ze stale odwiedzanych stron.

Za³o¿enia komputerowego systemu  
wspomagania profilaktyki nara¿enia 
na ha³as i drgania w środowisku pracy

Maj¹c na uwadze wyniki przeprowadzonych 
analiz danych, przyjêto, ¿e zasadnicz¹ czêści¹ 
systemu bêdzie serwis internetowy. Z jednej 
strony bêdzie on pe³ni³ rolê portalu, gdy¿ bêdzie 
wykorzystywa³, systematyzowa³ i ujednolica³ 
istniej¹ce dotychczas w Internecie zasoby wiedzy 
(w tym opracowywane przez CIOP-PIB), z drugiej 
zaś bêdzie serwisem zawieraj¹cym nowe, niedo-
stêpne dotychczas w sieci materia³y i opracowania. 
Istniej¹ce dotychczas na stronach internetowych 
CIOP-PIB materia³y dotycz¹ce ha³asu i drgañ 
zostan¹ ujednolicone, rozszerzone i uaktualnione. 
G³ówny nacisk podczas tych prac zostanie po³o-
¿ony na elementy zwi¹zane z ocen¹ ryzyka zawo-
dowego. Bêdzie ono mog³o byæ oceniane zarówno 
na podstawie wyników pomiarów czynników szko-
dliwych na stanowiskach pracy,  jak i prognozowa-
nia poziomów czynników szkodliwych oraz dzia³añ 
je ograniczaj¹cych. W celu zachowania maksymal-
nej przejrzystości i dostêpności serwis zostanie 
podzielony na dwa równoleg³e bloki tematyczne 
dotycz¹ce ha³asu i drgañ (z mo¿liwości¹ rozszerze-
nia w przysz³ości o bloki dotycz¹ce innych szkodli-
wych lub niebezpiecznych czynników środowiska 
pracy), (rys. 8.). 

Zawartośæ ka¿dego bloku bêdzie zgodna 
z aktualnym stanem prawa oraz wiedzy teore-
tycznej i praktycznej, jak równie¿ bêdzie uwzglêd-
nia³a zapotrzebowanie u¿ytkowników Internetu 
na określone informacje. W serwisie wydzielone 
zostan¹ cztery dzia³y tematyczne. Zdecydo-
wanie najwiêkszym dzia³em bêdzie biblioteka 
internetowa, czyli dzia³ zawieraj¹cy opracowania 
merytoryczne dotycz¹ce omawianych czynników 
szkodliwych b¹dź uci¹¿liwych. Drugim dzia³em 
bêdzie dzia³ zawieraj¹cy przydatne narzêdzia 
internetowe wspomagaj¹ce pracê s³u¿by bhp 
i specjalistów zajmuj¹cych siê tematyk¹ ha³asu 
i drgañ. W dziale centrum prezentacji ofert bhp 
planowane jest opracowanie kompleksowej bazy 
danych dotycz¹cej środków ochrony indywidu-
alnej i zbiorowej przed ha³asem i drganiami oraz 
ich producentów. Internetowe forum wymiany 
wiedzy bêdzie wirtualnym miejscem kontaktu 
ze specjalistami oraz doświadczonymi pracow-
nikami s³u¿by bhp zajmuj¹cymi siê tematyk¹ 
ha³asu i drgañ.

W dziale „biblioteka internetowa” planowane 
jest umieszczenie merytorycznych opracowañ 
prezentuj¹cych poszczególne zagadnienia do-
tycz¹ce ha³asu i drgañ. Planowane jest umiesz-
czenie opracowañ wyjaśniaj¹cych istotê ha³asu 
i drgañ, w tym fizyczne podstawy tych zjawisk. 
U¿ytkownik uzyska wiedzê o poziomie zagro¿eñ 
w środowisku pracy, o ryzyku zawodowym 
zwi¹zanym z tymi zagro¿eniami oraz o efektyw-
nych sposobach zapobiegania zagro¿eniom lub 
zmniejszania ich negatywnego oddzia³ywania. 
W tym dziale znajd¹ siê równie¿ wykazy autorów, 
literatury zwi¹zanej z tematyk¹ serwisu oraz pe³ne 
teksty wybranych opracowañ publikowanych 
w czasopismach, materia³ach konferencyjnych 
itd. Opracowany zostanie równie¿ interaktywny 
s³owniczek pojêæ zwi¹zanych z zagadnieniami 
ha³asu i drgañ. Przewiduje siê, ¿e opracowania 
te bêd¹ prezentowane na dwóch poziomach 
szczegó³owości. Poziom pierwszy bêdzie przezna-
czony dla osób nie bêd¹cych specjalistami w danej 
dziedzinie lub nie posiadaj¹cych wykszta³cenia 
technicznego, a chc¹cych uzyskaæ podstawowe 
informacje o interesuj¹cych je zagadnieniach. 
Na poziomie drugim prezentowane bêd¹ bardziej 
szczegó³owe informacje dla osób chc¹cych po-
znaæ dog³êbnie interesuj¹ce ich zagadnienia.

Dla osób zainteresowanych poznaniem 
i stosowaniem metod zwalczania ha³asu i drgañ, 
a tak¿e s³u¿by odpowiedzialnej za bezpieczeñ-
stwo i higienê pracy opracowane zostan¹ inter-
netowe narzêdzia wspomagaj¹ce prowadzenie 
tych dzia³añ. Bêd¹ to programy o ró¿nym stopniu 
zaawansowania, dzia³aj¹ce przez sieæ Internet 
i nie wymagaj¹ce instalowania w komputerze 
u¿ytkownika. Planowane jest opracowanie na-
rzêdzi bazodanowych wspomagaj¹cych przetwa-
rzanie i archiwizacjê danych gromadzonych przez 
s³u¿bê bhp w zak³adzie pracy. W ich sk³ad bêd¹ 
wchodzi³y miêdzy innymi wykazy stanowisk pracy 
z opisami, narzêdzia wspomagaj¹ce ocenê ryzyka 
zawodowego, zwi¹zanego z nara¿eniem na ha³as 
i drgania na tych stanowiskach oraz przydatne 
formularze zwi¹zane z prac¹ s³u¿by odpowie-
dzialnej za bezpieczeñstwo i higienê pracy. 

Przedsiêbiorcy, którzy zamierzaj¹ ograniczaæ 
wystêpuj¹ce na terenie ich zak³adów zagro¿enia 
szkodliwymi i niebezpiecznymi czynnikami śro-
dowiska pracy, czêsto musz¹ zwracaæ siê o wyko-
nanie potrzebnych opracowañ do instytucji i firm 
zajmuj¹cych siê zagadnieniami z zakresu bhp. 

Rys. 5. Czêstotliwośæ korzystania z Internetu (komputera)
Fig. 5. Frequency of using of the Internet (the computer)

Rys. 6. Źród³a pozyskiwania wiedzy w Internecie
Fig. 6. Retrieval sources on the Internet

Rys. 7. Znajomośæ źróde³ pozyskiwania wiedzy w Internecie
Fig. 7. Knowledge of Internet sources of information  
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Korzystne by³oby zatem opracowanie wydzie-
lonego dzia³u serwisu internetowego, gdzie pra-
codawca móg³by uzyskaæ szybk¹ i kompleksow¹ 
pomoc. W tym celu zostanie utworzone centrum 
prezentacji ofert z zakresu bhp. Bêdzie to system 
pozwalaj¹cy na zaprezentowanie oferty szkole-
niowej i konsultingowej, literatury, produktów 
zwi¹zanych z bhp, a tak¿e, miêdzy innymi oferty 
w zakresie opracowania systemów redukcji 
zagro¿eñ w zak³adach pracy i nowoczesnych 
rozwi¹zañ przeznaczonych do wdro¿enia. Za po-
moc¹ tego narzêdzia pracodawca bêdzie móg³ 
zg³osiæ zapotrzebowanie, np. na kursy, szkolenia, 
ochronniki s³uchu czy rozwi¹zanie konkretnego 
problemu w zak³adzie pracy. W zale¿ności od ro-
dzaju zapotrzebowania mo¿e uzyskaæ odpowiedź 
w formie oferty handlowej lub konkretnej 
propozycji rozwi¹zania problemu. System prze-
widuje równie¿ mo¿liwośæ zamieszczania przez 
jednostki oferuj¹ce us³ugi i produkty zwi¹zane 
z bhp swoich ofert wraz z aktualnym cennikiem. 
W ten sposób system u³atwi pracodawcom oraz 
s³u¿bie bhp szybkie i ³atwe przeszukiwanie rynku 
nie tylko gotowych produktów i us³ug, ale rów-
nie¿ nowoczesnych rozwi¹zañ indywidualnych. 
Producenci bêd¹ mieli mo¿liwośæ zaoferowania 
swoich produktów, a tak¿e poszukiwania nowych 
rozwi¹zañ zg³aszanych miêdzy innymi przez 
instytucje naukowe.

Bardzo wa¿nym elementem serwisu bêdzie 
forum internetowe. Bêdzie ono miejscem wy-
miany doświadczeñ specjalistów zajmuj¹cych 
siê zagadnieniami oceny oraz zwalczania ha³asu 
i drgañ w środowisku pracy. Forum umo¿liwi 
dzielenie siê w³asnymi, stosowanymi w zak³adach 
pracy rozwi¹zaniami, maj¹cymi na celu poprawê 
warunków pracy. Dla pocz¹tkuj¹cych specjalistów 
s³u¿by bhp, bêdzie to miejsce pozyskiwania wie-
dzy nadaj¹cej siê  do praktycznego wykorzystania 
w zak³adzie pracy.

Podsumowanie
Jak wynika z danych statystycznych, ha³as 

jest obecnie jednym z najpowa¿niejszych za-
gro¿eñ w środowisku pracy (ponad 220 tys. 
zagro¿onych pracowników). Spokrewnione 
z ha³asem pod wzglêdem natury fizycznej drga-
nia mechaniczne stanowi¹ równie¿ powa¿ne 
zagro¿enie (17,8 tys. zagro¿onych pracowników). 
Pracownicy i pracodawcy, podejmuj¹c dzia³ania 
maj¹ce na celu eliminacjê zagro¿eñ zwi¹zanych 
z wystêpowaniem ha³asu i drgañ mechanicznych, 
poszukuj¹ u¿ytecznych informacji w jednym 
z najpowszechniej dziś dostêpnych mediów 
– w Internecie. Niestety, jak wykaza³ przegl¹d 
źróde³ wiedzy internetowej jest ona w znacznej 
mierze ograniczona i rozproszona, co znacz¹co 
utrudnia odszukanie u¿ytecznych informacji. 
W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Pañ-
stwowym Instytucie Badawczym podjêto prace 
nad stworzeniem serwisu internetowego doty-
cz¹cego ha³asu i drgañ mechanicznych w śro-
dowisku pracy. Bêdzie siê on sk³ada³ z czterech 

dzia³ów: biblioteki internetowej, internetowych 
narzêdzi wspomagaj¹cych, centrum prezentacji 
ofert i internetowego forum wymiany wiedzy. Ce-
lem serwisu bêdzie dostarczenie pe³nej informacji, 
porad technicznych i internetowych narzêdzi 
wspomagaj¹cych dzia³ania osób zajmuj¹cych 
siê zwalczaniem ha³asu i drgañ w przedsiêbior-
stwach. Serwis bêdzie dostêpny na pocz¹tku 
przysz³ego roku.
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