
Wstêp
Artyku³ ten stanowi kontynuacjê cyklu 

opracowañ na temat miêdzynarodowych 
internetowych �róde³ informacji o bezpieczeñ-
stwie i higienie pracy.

�ród³a informacji pe³ni¹ bardzo wa¿n¹ rolê 
w rozwoju nauki – dostêp do aktualnych i wiary-
godnych danych o teoretycznych i praktycznych 
osi¹gniêciach w kraju i za granic¹ jest czêsto 
podstaw¹ opracowywania nowych rozwi¹zañ, 
a tak¿e prawid³owego wykorzystywania ju¿ 
istniej¹cych, co jest szczególnie istotne w bez-
pieczeñstwie i higienie pracy. 

Jedn¹ z wielu instytucji, których portale 
stanowi¹ wa¿ne �ród³a informacji w zakresie 
europejskiej problematyki bezpieczeñstwa 
pracy, jest Health and Safety Executive (HSE), 
rz¹dowa placówka Wielkiej Brytanii (UK).

Health and Safety Executive (HSE)
Za egzekwowanie przepisów dotycz¹cych 

zdrowia i bezpieczeñstwa w pracy w Wielkiej 
Brytanii do 1 kwietnia 2008 r. ponosi³y odpo-
wiedzialno�æ lokalne w³adze oraz pe³ni¹ce 
g³ówne funkcje kontroli i nadzoru dwie orga-
nizacje: Komisja ds. Zdrowia i Bezpieczeñstwa 
(HSC – Health and Safety Commission) oraz 
Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeñstwa Pracy 
(HSE – Health and Safety Executive)1. 

1  T³umaczenia na jêz. polski nazw ustawy i obu instytucji 
przyjêto zgodnie z wersj¹ zamieszczon¹ na polskojê-
zycznych  stronach  portalu HSE

W dniu 1 kwietnia 2008 r. nast¹pi³o po-
³¹czenie obu instytucji w jedn¹, stanowi¹c¹ 
nowoczesn¹ platformê dla dalszego rozsze-
rzania i unowocze�niania zasad bezpieczeñ-
stwa i zdrowia w pracy w Wielkiej Brytanii [1]. 
Instytucja przyjê³a nazwê Health and Safety 
Executive (www.hse.gov.uk) [2]. Jej zada-
niami s¹ m.in.: ochrona pracowników przed 
zagro¿eniami zawodowymi, prowadzenie 
kontroli zak³adów pracy oraz egzekwowanie 
przepisów z dziedziny bhp. W�ród ponad 4000 
pracowników HSE s¹ inspektorzy pracy, do-
radcy polityczni, technolodzy i naukowcy oraz 
specjali�ci z zakresu medycyny i technologii. 
Wielu specjalistów to wykszta³ceni inspektorzy, 
którzy czêsto uczestnicz¹ w dochodzeniach 
lub prowadz¹ je w zwi¹zku z wypadkami przy 
pracy i zdarzeniami wypadkowymi. Strukturê 
terenow¹ HSE tworz¹ biura regionalne i lokal-
ne, w których pracuj¹ terenowi inspektorzy 
pracy. HSE wspó³pracuje tak¿e blisko z ponad 
400 organami w³adz lokalnych w Anglii, Szkocji 
i Walii, których obowi¹zkiem jest m.in. wpro-
wadzanie w ¿ycie przepisów bhp.

HSE realizuje zadania poprzez prowadzenie 
badañ, dzia³alno�æ informacyjn¹, doradcz¹ 
i wydawnicz¹, upowszechnianie informacji 
o szkoleniach, nowych i zaktualizowanych 
wymaganiach prawnych (regulations) i ko-
deksach dobrych praktyk, inspekcji, kontroli 
i egzekwowaniu, czyli wprowadzaniu w ¿ycie 
przepisów prawnych z zakresu bhp.

Mimo ¿e wiêkszo�æ badañ naukowych 
prowadzona jest przez wykonawców zewnêtrz-
nych, HSE utrzymuje swoj¹ wa¿n¹ agencjê 
wewnêtrzn¹ – Laboratorium ds. Zdrowia 
i Bezpieczeñstwa Pracy (Health and Safety 
Laboratory – HSL). G³ównym zadaniem HSL jest 
prowadzenie badañ naukowych i wykonywanie 
zadañ zwi¹zanych np. ze zdarzeniami wypad-
kowymi. HSL opracowuje naukowe i techniczne 
porady dla innych zespo³ów dzia³aj¹cych w ra-
mach HSE, przygotowuje ekspertyzy potrzebne 
w dochodzeniach prowadzonych w zwi¹zku 
z wypadkami i zagro¿eniami w pracy. 

HSE ma tak¿e swoje placówki regionalne, 
zlokalizowane w 9 miastach Wielkiej Bry-
tanii. Health and Safety Executive pe³ni rolê 
Brytyjskiego Krajowego Centrum Informacji 
o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy CIS, bêd¹c 
cz³onkiem miêdzynarodowej sieci Krajowych, 
Wspó³pracuj¹cych i Regionalnych Centrów 
Informacji CIS.

Internetowe �ród³a informacji 
o bezpieczeñstwie i zdrowiu w pracy
Witryna Health and Safety Executive (HSE)

mgr BARBARA SZCZEPANOWSKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Pañstwowy Instytut BadawczyArtyku³ jest kontynuacj¹ prezentacji na ³amach „Bezpieczeñstwa Pracy” najlepszych internetowych �róde³ 

informacji z zakresu bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy. Zaprezentowano portal Health and Safety Executive 
(HSE) z Wielkiej Brytanii, który wg firmy ALEXA jest najczê�ciej wykorzystywany w�ród europejskich rz¹dowych 
portali zwi¹zanych z t¹ tematyk¹. Omówiono strukturê portalu i zakres zawartych tam informacji. HSE pe³ni 
rolê Angielskiego Krajowego Centrum Informacji o BHP (CIS).

Internet information sources on OSH. The portal of the Health and Safety Executive (HSE)
This article is a continuation of the cycle describing Internet OSH information sources. It presents the portal 
of the UK Health and Safety Executive (HSE), which – according to the ALEXA survey company – is the most 
often used portal among the European governmental OSH websites. The article discusses the structure and 
the scope of information is this portal. HSE is the British National CIS Centre.

Sieæ Centrów stale siê rozwija i obecnie obejmuje ok. 150 Centrów CIS, zlokalizowanych w ponad 100 krajach 
na prawie wszystkich kontynentach. G³ówn¹ placówk¹ sieci jest Miêdzynarodowe Centrum CIS dzia³aj¹ce od 
1959 r. w ramach Miêdzynarodowej Organizacji Pracy ILO w Genewie (www.ilo.org/cis) [3]. Centra CIS gromadz¹ 
i rozpowszechniaj¹ informacje z zakresu bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy, opracowuj¹ �ród³a informacji, np. 
bazy danych, wydawnictwa w formie drukowanej i elektronicznej, a tak¿e rozpowszechniaj¹ informacje poprzez 
zasoby internetowe, opracowuj¹c portale i witryny internetowe. W Polsce zadania Krajowego Centrum CIS 
realizuje CIOP-PIB od 1960 r., a wiêc prawie od pocz¹tku istnienia sieci. Dziêki wspó³pracy z t¹ sieci¹ Centrum 
to rozpowszechnia za granic¹ informacje o polskim pi�miennictwie i osi¹gniêciach w zakresie bezpieczeñstwa 
i zdrowia w pracy, a tak¿e wykorzystuje tê wspó³pracê do udostêpniania w kraju informacji o bhp w innych 
krajach w formie drukowanej i elektronicznej (www.ciop.pl/1568.html) [4].
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Portal HSE
HSE utrzymuje i aktualizuje portal interne-

towy, który jest wysoko oceniany przez osoby 
zainteresowane problematyk¹ bezpieczeñstwa 
i zdrowia w pracy, czego dowodem jest bardzo 
du¿a liczba wej�æ na strony internetowe tej 
instytucji. Wed³ug firmy ALEXA, badaj¹cej 
wykorzystanie portali i witryn internetowych 
na �wiecie (www.alexa.com) [5] portal Health 

and Safety Executive jest na pierwszym miejscu 
w grupie europejskich portali instytucji i organi-
zacji rz¹dowych, zajmuj¹cych siê problematyk¹ 
bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy (stan na 
22.10.08). Wed³ug badañ tej samej firmy portal 
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pañ-
stwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) 
jest obecnie w europejskiej czo³ówce.

Portal HSE stanowi nie tylko �ród³o infor-
macji o pracach prowadzonych w ramach tej 

instytucji, ale tak¿e udostêpnia wiele danych 
i informacji dotycz¹cych ró¿nych aspektów 
problematyki bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy 
zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granic¹. Jest 
prowadzony w jêzyku angielskim, szeroko roz-
powszechnionym na ca³ym �wiecie, co zwiêksza 
tak¿e dostêpno�æ zawartych tam informacji.

Strona g³ówna portalu HSE (rys. 1.) zawiera 
pogrupowane has³owo kategorie, zamieszczo-
ne w paskach informacyjnych oraz kolumnê, 
w której wy�wietlane s¹ najnowsze wiadomo-
�ci. Na stronie g³ównej znale�æ mo¿na równie¿ 
odno�niki do podstron o pomocy (help), 
indeksu A-Z, wykazu nazw grup tematycznych 
portalu (sitemap). Istnieje tak¿e mo¿liwo�æ 
zadania pytania HSE (feedback) oraz m.in. za-
dania pytania ekspertowi, zg³oszenia wypadku 
przy pracy przez telefon lub Internet (RIDDOR) 
oraz zg³oszenia za¿alenia na pracê HSE. Strona 
jest dostêpna w kilku wersjach jêzykowych, 
w tym po polsku.

HSE prowadzi tak¿e us³ugi informacyjne 
w formie infolinii. Odno�niki na stronach 
internetowych umo¿liwiaj¹ zasiêgniêcie infor-
macji na temat problematyki bhp w ponad 100 
jêzykach, m.in. po polsku.

W lewym menu strony g³ównej znale�æ 
mo¿na informacje m.in. o HSE, strategiach 
i planach tej instytucji, wydawnictwach, sta-
tystykach wypadków i chorób zawodowych 
w Wielkiej Brytanii, o pracach naukowo-ba-
dawczych. Zamieszczono tam m.in. czêsto 
poszukiwane podstawowe informacje dla osób 
prowadz¹cych w³asne firmy (businesses), dane 
dla pracowników (workers), dla osób zaintere-
sowanych przepisami prawnymi (legislation), 
odno�nik umo¿liwiaj¹cy zg³oszenie wypadku 
(report an accident), zamówienie wydawnic-
twa HSE oraz skorzystanie z infolinii.

W prawej czê�ci strony g³ównej portalu HSE 
zapewniono mo¿liwo�æ wyszukania informacji 
w podziale na rodzaje przemys³ów oraz tematy 
zwi¹zane z bhp (np. azbest). Mo¿na tak¿e 
zapoznaæ siê z „mitem miesi¹ca” (myth of the 
month – gdzie dementowane s¹ nieprawdziwe 
czy wrêcz absurdalne informacje na temat bhp, 
publikowane w �rodkach masowego przekazu) 
oraz z najnowszymi doniesieniami (hot topics), 
w tym – z nagraniami tekstów, np. wywiadów 
(podcast), elektronicznym biuletynem, infor-
macjami o nowych nuklearnych reaktorach 
czy unijnym systemie rejestracji substancji 
chemicznych REACH.

Osobna grupa tematów, o których mo¿na 
uzyskaæ informacje poprzez ten portal, doty-
czy ró¿nych aspektów bezpieczeñstwa pracy 
w poszczególnych zawodach. Przewidziano 
nastêpuj¹ce grupy informacji: catering, produk-
cja cementu, ceramiki, substancje chemiczne, 
sprz¹tanie, produkcja betonu, budownictwo 
(rys. 2.), rolnictwo, transport lotniczy, wojsko, 
biocydy i pestycydy, nurkowanie, praca w do-
kach, szkolnictwo, przemys³ maszynowy, roz-
rywka i wypoczynek, wybuchy, po¿ary i s³u¿by 

Rys. 1. Strona g³ówna portalu HSE
Fig. 1. Main web page of the HSE portal

Rys. 2. Strona portalu HSE dotycz¹ca budownictwa
Fig. 2.  HSE web page on the construction industry
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Rys. 3. Strona g³ówna witryny HSE dla pracowników migracyjnych w jêzyku polskim
Fig. 3. Main web page of the HSE website for migrant workers (in Polish)

ratownicze, przemys³ spo¿ywczy, przemys³ 
obuwniczy, gazowniczy, szklarski, fryzjerstwo, 
transport, s³u¿ba zdrowia, produkcja cegie³, 
pralnie, przemys³ skórzany, samorz¹dy lokal-
ne (local government), przemys³ wytwórczy 
(manufacturing), górnictwo.

Dostêp do tych grup informacji zapewniono 
poprzez specjaln¹ wyszukiwarkê, której okno 
znajduje siê w górnej prawej czê�ci stron 
internetowych (Your industry). Na stronach 
zwi¹zanych z bran¿ami przemys³u podane s¹ 
m.in. odno�niki do najnowszych przepisów 
prawnych, do tekstów wa¿nych dokumentów, 
wydawnictw HSE, opisów wypadków, stron 
internetowych kampanii zwi¹zanych z bhp 
w danym przemy�le oraz linki do innych portali 
zwi¹zanych z t¹ tematyk¹.

Do kolejnej grupy tematów mo¿na dotrzeæ 
poprzez odno�nik „HSE website site map” lub 
przez specjalne okno ”Health and safety topics”. 
Obecnie jest tam omówionych 69 tematów, 
m.in: azbest, syndrom chronicznego zmêczenia, 
ergonomia, ha³as czy REACH i wiele innych. Odpo-
wiednie strony zawieraj¹ zamieszczone w trzech 
kolumnach odno�niki do najnowszych informacji, 
tekstów przepisów prawnych i ró¿nych danych 
zwi¹zanych z ochron¹ pracowników wykonuj¹-
cych prace w okre�lonej dziedzinie.

W portalu HSE mo¿na znale�æ tak¿e informa-
cje dotycz¹ce badañ naukowych (Science and 
research) oraz zagadnieñ zawi¹zanych z kontrol¹ 
wprowadzania w ¿ycie przepisów prawnych do-
tycz¹cych m.in. bhp (Legal enforcement). W ra-
mach tej grupy odno�ników zapewniono dostêp 
m.in. do odpowiednich baz danych (Notices 
database and Prosecutions database), a tak¿e 
do opisów prawdziwych sytuacji wypadkowych 
oraz zwi¹zanych z nimi dzia³añ HSE.

Warto podkre�liæ, ¿e w ramach portalu HSE 
w ró¿nych miejscach zamieszczono odno�niki 
do opisów prawdziwych wydarzeñ, wypad-
ków przy pracy, wywiadów z osobami (np. 
wypowiedzi osób pracuj¹cych z azbestem). 
Podnosi to warto�æ informacyjn¹ tego portalu 
i zwiêksza jego wiarygodno�æ. 

Udogodnieniem dla imigrantów w Wielkiej 
Brytanii jest zapewnienie poprzez portal HSE 
dostêpu do istotnych informacji oraz porad 
dotycz¹cych zdrowia i bezpieczeñstwa pracy 
w tym kraju. Opracowano je z my�l¹ o pra-
codawcach oraz o pracownikach, zarówno 
zatrudnionych legalnie, jak i nielegalnie, bez 
wzglêdu na rodzaj ich zatrudnienia i status 
imigracyjny. Strony te opracowano w ró¿nych 
jêzykach, w tym po polsku (rys. 3.). Zamiesz-
czono tu informacje m.in. o obowi¹zkach 
pracowników i pracodawców, o przepisach 
prawnych, linki do odpowiednich wydaw-
nictw HSE w danym jêzyku, czêsto zadawane 
pytania, dane adresowe instytucji, które mog¹ 
pomóc w rozwi¹zywaniu problemów, z jakimi 
mo¿e siê zetkn¹æ pracownik lub pracodawca.

HSE opracowuje i publikuje w ró¿nych 
jêzykach (w tym po polsku) wiele u¿ytecznych 

bezp³atnych i odp³atnych wydawnictw, zwi¹-
zanych z bezpieczeñstwem i zdrowiem w pracy. 
W ramach portalu mo¿na dotrzeæ do pe³nych 
informacji o tych publikacjach, a tak¿e zamówiæ 
potrzebne pozycje – przez telefon lub on-line 
poprzez odno�nik „Publications” na stronie 
mapy serwisu lub „Order a publication”, który 
wraz z numerem telefonu zamieszczony jest na 
ró¿nych stronach portalu.

Portal Health and Safety Executive umo¿liwia 
dostêp do wielu innych informacji, np. elektronicz-
nego biuletynu tej instytucji, do filmów, opisów 
zaistnia³ych wypadków przy pracy, ró¿nych baz 
danych, materia³ów statystycznych, portali innych 
instytucji zwi¹zanych z bhp w Wielkiej Brytanii 
i poza jej granicami, informacji o prowadzonych 
kampaniach (np. prowadzonej obecnie kampanii 
u�wiadamiaj¹cej o zagro¿eniach azbestem). 
Umo¿liwia tak¿e dostêp do informacji zwi¹zanych 
z bezpieczeñstwem spo³eczeñstwa (Communi-
ties). Opracowano tak¿e osobne strony interne-
towe dla Szkocji.

Podsumowanie
Portal HSE (wg firmy ALEXA) stanowi 

najczê�ciej odwiedzane europejskie rz¹dowe 
internetowe �ród³o informacji z zakresu 
bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy. Umo¿liwia 
dostêp do wielu wa¿nych informacji z zakresu 

bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy, stanowi te¿ 
wa¿ne �ród³o danych o brytyjskich najnow-
szych przepisach prawnych z zakresu bhp, 
a tak¿e o wprowadzaniu ich i przestrzeganiu 
w ró¿nych instytucjach. Portal zawiera po-
nadto informacje o prawach i obowi¹zkach 
pracodawców i pracowników. Mo¿liwo�æ 
zasiêgniêcia informacji w ponad 100 jêzykach, 
sta³a ca³odobowa infolinia, dostêp do tekstów 
poradników, strony portalu w ró¿nych jêzykach, 
mo¿liwo�æ ró¿nojêzycznych konsultacji u eks-
pertów – wszystko to u³atwia zatrudnionym 
w Wielkiej Brytanii pracownikom brytyjskim, 
a tak¿e cudzoziemcom, wykonywanie zadañ 
zgodnie z zasadami bezpieczeñstwa pracy.

PI�MIENNICTWO
[1] http://www.dwp.gov.uk/mediacentre/pressreleases
/2008/apr/emp070-010408.asp
oraz: http://www.hse.gov.uk/aboutus/furtherinfo
/merger.htm
oraz: http://www.hse.gov.uk/aboutus/hseboard
/index.htm
[2] Portal Health and Safety Executive  (HSE): 
http://hse.gov.uk
[3] Witryna Miêdzynarodowego Centrum CIS, w ra-
mach portalu Miêdzynarodowej Organizacji Pracy ILO: 
www.ilo.org/cis
[4] Witryna Polskiego Krajowego Centrum CIS w ramach 
portalu CIOP-PIB: www.ciop.pl/1568.html
[5] Portal firmy ALEXA: www.alexa.com

Publikacja przygotowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach I etapu programu 
wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy” dofinansowywanego w la-
tach 2008-2010 w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Spo³ecznej. G³ówny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut 
Badawczy

13

BEZPIECZE�STWO PRA CY 12/2008


