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Globalna sieæ informacyjna
Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa
i Zdrowia w Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy tworzy i utrzymuje obszerne zasoby informacyjne, odzwier-
ciedlaj¹ce wspó³czesn¹, europejsk¹ problematykê z dziedziny bezpieczeñstwa pracy. W artykule omówiono wy-
brane przyk³ady zasobów informacyjnych Agencji, w szczególności te, które s¹ udostêpniane w jêzyku polskim.
 

Global information network of the European Agency of Safety and Health at Work 
The Agency creates and maintains wide information resources, reflecting contemporary European topics in 
occupational safety. Selected examples of the Agency information resources are presented in the article, in 
particular those in Polish.

Fot.1. Zespó³ pracowników Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy
(źród³o: http://osha.europa.eu)
Photo 1. Employees of the European Agency for Safety and Health at Work
(http://osha.europa.eu)

Fot. 2. Konferencja prasowa otwieraj¹ca polsk¹ edycjê kampanii informacyjnej na rzecz 
oceny ryzyka zawodowego (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa, 
czerwiec 2008)
Photo 2. Press conference launching the Polish edition of the risk assessment information 
campaign (The Delegation of the European Commission, Warsaw, June 2008)

Wstêp
Europejska Agencja Bezpieczeñstwa i Zdro-

wia w Pracy [1] z siedzib¹ w hiszpañskim Bilbao 
dzia³a na rzecz poprawy warunków pracy – 
przez gromadzenie, analizê i upowszechnianie 
informacji z dziedziny bezpieczeñstwa pracy [2]. 
Agencja jest organizacj¹ o strukturze trójstron-
nej, wspó³pracuj¹c¹ z rz¹dami, przedstawicielami 
pracodawców i pracowników. We wszystkich 
27 pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej 
utworzy³a sieæ krajowych punktów centralnych 
(ang. focal points). Rolê polskiego Krajowego 
Punktu Centralnego pe³ni CIOP-PIB. Programy 
prac Agencji s¹ przygotowywane na podstawie 
strategii Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie bez-
pieczeñstwa i ochrony zdrowia w pracy. Roczny 
program Agencji [3], zgodnie z rozporz¹dzeniem 

ustanawiaj¹cym Agencjê, stanowi czêśæ progra-
mu czteroletniego. Programy prac krajowych 
punktów centralnych s¹ tworzone na podstawie 
programu prac Agencji, z uwzglêdnieniem spe-
cyfiki ka¿dego kraju oraz instytucji pe³ni¹cej rolê 
punktu centralnego. 

Dzia³alnośæ Agencji obejmuje trzy kluczowe 
obszary: gromadzenie wiedzy z zakresu bezpie-
czeñstwa i higieny pracy, jej upowszechnianie 
wśród szerokiego grona odbiorców, a tak¿e 
budowanie wiêzi pomiêdzy instytucjami/orga-
nizacjami zaanga¿owanymi w tê  problematykê. 
Agencja reprezentuje holistyczne podejście do 
zagadnieñ bezpieczeñstwa pracy, podejmuje pro-
blematykê zwi¹zan¹ ze zmianami, zachodz¹cymi 
w środowisku pracy. W dzia³aniach, zwi¹zanych 
z rozbudow¹ zasobów wiedzy, wykorzystywa-
ne s¹ nowoczesne środki przekazu informacji. 

Zespó³ Agencji (fot. 1.), przy wspó³udziale kra-
jowych punktów centralnych, tworzy obszerny 
portal internetowy stanowi¹cy wa¿ne „³¹cze” 
do wiedzy z zakresu wspó³czesnej, europejskiej 
problematyki bezpieczeñstwa i higieny pracy.

Na szczeblu krajowym Agencjê reprezentuje 
sieæ punktów centralnych, które z kolei tworz¹, 
zgodnie z zasadami trójstronności, krajowe sieci 
partnerów. Ich rozbudowana struktura pozwala 
na szeroki zakres realizacji celów Agencji, zwi¹-
zanych z popraw¹ bezpieczeñstwa, zdrowia 
i wydajności pracy. Wspó³praca z sieci¹ insty-
tucji/organizacji funkcjonuj¹cych w obszarze 
bezpieczeñstwa i higieny pracy ma du¿e znacze-
nie zarówno dla gromadzenia informacji i danych 
krajowych dla potrzeb kszta³towania polityki 
europejskiej, jak i dla upowszechniania informacji, 
doświadczeñ i dobrych praktyk w środowiskach 
krajowych. Kluczow¹ rolê w dzia³aniach Agencji 
odgrywa popularyzacja wiedzy – zarówno przez 
organizowanie europejskich kampanii informa-
cyjnych (fot. 2.), jak i przez tworzenie, rozbudowê 
i udostêpnianie źróde³ informacji w Internecie, co 
ma przyczyniæ siê do poprawy warunków pracy, 
zgodnie z rol¹ Agencji wyznaczon¹ w strategii 
europejskiej, określonej na lata 2007 – 2012 [4].
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Rys. 1. Przyk³ady raportów Agencji w polskiej wersji jêzykowej, udostêpnianych na witrynie Agencji (http://osha.europa.
eu/pl/publications/reports)
Fig. 1. Sample Agency reports in Polish, accessible on the Agency website (http://osha.europa.eu/pl/publications/
reports)

Zasoby informacyjne Agencji
Agencja tworzy i utrzymuje obszerne zasoby 

informacyjne, odzwierciedlaj¹ce wspó³czesn¹, 
europejsk¹ problematykê z dziedziny bezpie-
czeñstwa i higieny pracy. Podsumowuj¹c dorobek 
swojego pierwszego dziesiêciolecia dzia³alności 
[5], przedstawiciele Agencji zwrócili szczególn¹ 
uwagê na takie osi¹gniêcia, jak:

– stworzenie globalnej sieci informacyjnej 
oraz wszechstronnego portalu internetowego 
z dziedziny bezpieczeñstwa i higieny pracy

– promocjê bezpieczeñstwa i higieny pracy, 
w szczególności wśród ma³ych i średnich przed-
siêbiorstw 

– identyfikowanie zagro¿eñ w zmieniaj¹cym 
siê środowisku pracy. 

Zasoby informacyjne Agencji stanowi¹ zbiór 
wiarygodnych, aktualnych informacji z obszaru 
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Wspó³dzia³anie 
miêdzynarodowych konsorcjów zaanga¿owa-
nych w kolejne zadania przewidziane w planach 
pracy Agencji, a tak¿e wspó³praca sieci krajowych 
punktów centralnych, powoduj¹, ¿e znaczenie 
tych zasobów dla upowszechniania informacji 
i wiedzy oraz ich ponadnarodowy charakter s¹ 
szczególnie istotne. Du¿¹ czêśæ zasobów udo-
stêpnianych przez Agencjê stanowi¹ publikacje. 
Znaczna wiêkszośæ publikacji wydawana jest 
w formie drukowanej, natomiast w zasadzie 
wszystkie udostêpniane s¹ w witrynie interne-
towej Agencji w podziale na kategorie: 

– biuletyny Fakty
– raporty 
– przegl¹dy piśmiennictwa 
– biuletyny E-Fakty
– sprawozdania roczne
– inne źród³a informacji. 
Zakres tematyczny publikacji nawi¹zuje do 

tematyki kolejnych kampanii informacyjnych, 
a wiêc dotyczy:

• oceny ryzyka zawodowego
• zagro¿eñ miêśniowo-szkieletowych
• m³odych pracowników
• ha³asu
oraz wcześniejszych kampanii.
Zgodnie z planami pracy Agencji powstaj¹ 

opracowania odzwierciedlaj¹ce problematykê 
wybranych zagro¿eñ w środowisku pracy, a tak¿e 
sektorów gospodarki lub grup pracowników. 
S¹ to m.in. wyniki prac centrów tematycznych: 
Centrum Tematycznego Obserwatorium Ryzy-
ka, Centrum Tematycznego Środowisko Pracy, 
a tak¿e innych prac Agencji, zwi¹zanych z gro-
madzeniem i analiz¹ informacji. Publikacje Agencji 
rozpowszechniane s¹ wśród u¿ytkowników kra-
jowych przez polski Krajowy Punkt Centralny. 

Agencja odnotowuje szybki przyrost zasobów 
informacyjnych oraz wzrost zainteresowania wi-
tryn¹ internetow¹. Statystyki wskazuj¹ (http://
network.osha.europa.eu/igm/statistics) na 
wzrost liczby odwiedzin witryny. W roku 2008 
by³o ich ponad 4 mln, tj. o ok. 15% wiêcej ni¿ 
w roku poprzednim.

Oryginaln¹ wersj¹ jêzykow¹ publikacji Agencji 
udostêpnianych w wersji drukowanej jest jêz.

angielski. Tylko niektóre publikacje t³umaczone 
s¹ na wszystkie jêzyki urzêdowe UE, co stanowi 
istotn¹ barierê dla przekazu informacji wśród 
u¿ytkowników krajowych. Wybrane publikacje, 
z inicjatywy Agencji oraz krajowych punktów 
centralnych, t³umaczone s¹ dodatkowo na jêzyki 
narodowe. Ma to du¿e znaczenie dla upowszech-
niania informacji w środowiskach krajowych. 

W artykule omówiono wybrane przyk³ady za-
sobów informacyjnych Agencji, w szczególności 
udostêpniane w jêzyku polskim.

Fakty i E-Fakty
Biuletyny Fakty oraz E-Fakty stanowi¹ 

wydawnictwa Agencji ukierunkowane na upo-
wszechnianie informacji wśród szerokich grup 
odbiorców. 

Biuletyn Fakty ukazuje siê we wszystkich 
jêzykach urzêdowych UE i zawiera zwiêz³e przed-
stawienie ró¿nych zagadnieñ z zakresu bezpie-
czeñstwa i higieny pracy, np. dla poszczególnych 
sektorów lub grup pracowników. W krótkiej 
i przystêpnej formie biuletyn wymienia najwa¿-
niejsze zagro¿enia dla bezpieczeñstwa i zdrowia, 
mo¿liwe sposoby przeciwdzia³ania, wskazuje 
podmioty odpowiedzialne za poszczególne 
dzia³ania, a tak¿e źród³a dalszych informacji. 
Biuletyn Fakty jest wydawany systematycznie od 
wielu lat i szeroko upowszechniany wśród osób 
zainteresowanych popraw¹ warunków pracy. 
Kolejne biuletyny dotycz¹ce tematyki kampanii s¹ 
przygotowywane w wersji drukowanej w du¿ych, 
wielotysiêcznych nak³adach. Przyk³adowo, polski 
Krajowy Punkt Centralny zamawia po kilka tysiêcy 
sztuk poszczególnych biuletynów w celu ich 
dystrybucji w ramach dzia³añ kampanii. Pozosta³e 
biuletyny s¹ dostarczane krajowym punktom 
centralnym w niewielkich nak³adach. Wszystkie 
biuletyny (obecnie ponad 80 kolejnych) mog¹ 

byæ bezp³atnie pobrane ze strony internetowej 
Agencji. 

Biuletyn E-Fakty to najnowsza seria artyku³ów, 
najczêściej kilku- lub kilkunastostronicowych, 
publikowanych wy³¹cznie na stronie internetowej 
Agencji. S¹ one znacznie obszerniejsze ni¿ w biu-
letynie Fakty, co umo¿liwia przekazanie bardziej 
szczegó³owych informacji, przeznaczonych 
przede wszystkim dla pracowników, pracodaw-
ców i praktyków zajmuj¹cych siê bezpieczeñ-
stwem i higien¹ pracy. Celem tych publikacji 
jest przybli¿enie zagadnieñ bhp w przystêpny 
i praktyczny sposób. Niektóre z nich zawieraj¹ ob-
szerne zestawienia informacji źród³owej. E-Fakty 
s¹ opracowywane w jêzyku angielskim. Spośród 
ponad 30 biuletynów, udostêpnianych obecnie 
na stronach Agencji, niektóre by³y t³umaczone na 
jêzyk polski. Dotyczy³y m.in. zagro¿eñ w sektorze 
budownictwa, hotelach i restauracjach, w prze-
myśle tekstylnym oraz w laboratoriach.

Tematyka biuletynów Fakt oraz E-Fakt jest 
w du¿ej mierze zgodna z tematyk¹ kampanii 
informacyjnych. Kolejne edycje biuletynów 
wykorzystywane s¹ do rozbudowy stron inter-
netowych polskich edycji kampanii. 

Raporty 
Raporty stanowi¹ obszerne publikacje, 

prezentuj¹ce wyniki prac Agencji obejmuj¹cych 
gromadzenie i analizê informacji z obszaru eu-
ropejskiej problematyki bezpieczeñstwa i higieny 
pracy. S¹ one tworzone m.in. dla decydentów 
w dziedzinie bhp oraz osób zainteresowanych 
popraw¹ warunków pracy. Dostarczaj¹ aktual-
nych, rzetelnych informacji z ró¿nych obszarów 
tematycznych ochrony pracy. Raporty prezen-
tuj¹ wyniki badañ, dostarczaj¹c argumentów 
w debatach poświêconych poprawie stanu 
bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzonych 
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Rys. 2. Raport nt. spo³ecznej odpowiedzialności biznesu w polskiej wersji jêzykowej – w katalogu bibliotecznym CIOP-PIB
Fig. 2. A sample library record of a report on corporate social responsibility in Polish 

przez rz¹dy, UE, zwi¹zki zawodowe i ekspertów. 
Raporty czêsto s¹ obszernymi publikacjami, 
zawieraj¹ zestawienia danych statystycznych 
z obszaru UE, wraz z ich analiz¹ i interpretacj¹, 
a tak¿e obszern¹ bibliografiê. Znaczna liczba 
raportów nawi¹zuje bezpośrednio do tematyki 
kampanii informacyjnych. Wśród raportów, 
opublikowanych w ostatnich latach, wymieniæ 
mo¿na m.in. zwi¹zane z nowymi, narastaj¹cymi 
zagro¿eniami, identyfikowanymi w środowisku 
pracy: biologicznymi, psychospo³ecznymi oraz 
zwi¹zanymi z oddzia³ywaniem czynników 
fizycznych. Raporty te zawieraj¹ wyniki prac Eu-
ropejskiego Obserwatorium Ryzyka, powo³anego 
i realizuj¹cego dzia³ania zgodnie ze Strategi¹ UE 
dotycz¹c¹ bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W polskiej wersji jêzykowej ukaza³y siê m.in. 
nastêpuj¹ce raporty:

• Spo³eczna odpowiedzialnośæ biznesu a bez-
pieczeñstwo i higiena pracy (Corporate social 
responsibility and safety and health at work) 

• Badania nad stresem zwi¹zanym z prac¹ 
(Research on work-related stress)

• W³¹czanie problematyki bezpieczeñstwa 
i ochrony zdrowia w pracy do programów na-
uczania (Mainstreaming occupational safety 
and health into education, rys. 1.)

• Bezpieczeñstwo i higiena pracy w aspekcie 
p³ci pracownika (Mainstreaming gender into 
occupational safety and health). 

Witryna Agencji udostêpnia elektroniczne 
wersje raportów – do bezp³atnego pobrania 
(w formacie PDF). Wersje drukowane mo¿na 
zamówiæ (odp³atnie) za pośrednictwem witryny. 
Polski Krajowy Punkt Centralny otrzymuje i prze-
kazuje raporty do Biblioteki CIOP-PIB, która je 
wprowadza do katalogu elektronicznego (www.
aleph.ciop.pl) i wypo¿ycza (rys. 2.). 

Polskie wersje jêzykowe raportów Agencji 
spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem uczest-
ników seminariów, szkoleñ i spotkañ, a tak¿e 
bibliotek objêtych dystrybucj¹ raportów – ze 

wzglêdu na zakres tematyczny, odnosz¹cy siê do 
aktualnych zagadnieñ bezpieczeñstwa i higieny 
pracy prezentowanych w kontekście europej-
skim, a tak¿e obszerne zestawienia bibliografii 
zamieszczanej w raportach. 

Inne dzia³y witryny internetowej 
i ich odnośniki

Zasoby witryny internetowej Agencji tylko 
w niewielkiej czêści s¹  t³umaczone na jêzyki 
narodowe. S¹ to przede wszystkim strony g³ówne 
poszczególnych dzia³ów witryny dotycz¹ce m.in. 
informacji na temat kampanii informacyjnych, 
Europejskiego Obserwatorium Ryzyka, wybra-
nych tematów, sektorów i grup priorytetowych 
w obszarze bezpieczeñstwa i higieny pracy, aktów 
prawnych, statystyki. Dalsze strony s¹ t³umaczo-
ne tylko czêściowo (lub wcale), co w praktyce 
znacznie ogranicza ich wykorzystywanie przez 
u¿ytkowników. Natomiast korzystne jest, ¿e 
wiele odnośników przekierowuje u¿ytkownika 
do stron internetowych utrzymywanych przez 
instytucje/organizacje UE, zawieraj¹cych doku-
menty dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy 
t³umaczone na jêzyki urzêdowe Unii.  Przyk³adem 
mo¿e byæ tu link do pe³nego tekstu europejskiej 
strategii w zakresie bezpieczeñstwa i higieny 
pracy, na lata 2007-2012, która zosta³a przet³u-
maczona na wszystkie jêzyki UE. Link do tekstu 
Strategii umieszczony jest w witrynie Agencji 
na stronie „Strategie w zakresie BHP” (http://
osha.europa.eu/pl/organisations/index_html/
osh_strategies).

We wszystkich jêzykach UE ukazuje siê 
tak¿e miesiêcznik OSH mail, dostêpny na 
stronie g³ównej Agencji oraz rozsy³any poczt¹ 
elektroniczn¹. Popularnośæ miesiêcznika jest 
coraz wiêksza, obecnie liczba subskrybentów 
wynosi ju¿ ponad 39 tys.

Podsumowanie
Obszerne zasoby informacyjne Agencji, 

odzwierciedlaj¹ aktualne, priorytetowe zagad-
nienia z dziedziny bezpieczeñstwa i higieny 
pracy. Krajowe punkty centralne upowszech-
niaj¹ publikacje Agencji, a tak¿e – na szczeblu 
krajowym w witrynie internetowej prezentuj¹ 
informacje uwzglêdniaj¹ce potrzeby informa-
cyjne i kontekst narodowy. Polski Krajowy Punkt 
Centralny upowszechnia dostêp do zasobów 
informacyjnych Agencji, w szczególności publi-
kowanych w jêzyku polskim. Staraniem Agencji 
oraz krajowego punktu centralnego liczba tych 
publikacji jest coraz wiêksza i obejmuje tak¿e 
opracowania wyników prac Agencji, udostêp-
niane w formie obszernych raportów. Dotycz¹ 
one zarówno zagro¿eñ w środowisku pracy, np. 
zagro¿eñ psychospo³ecznych, jak i zagadnieñ 
powi¹zanych ściśle z problematyk¹ spo³eczn¹, 
np. odpowiedzialności biznesu w kwestii bezpie-
czeñstwa, edukacji w zakresie bezpieczeñstwa, 
a tak¿e w aspekcie p³ci pracownika. W ostatnich 
latach systematycznie powiêksza siê tak¿e zbiór 
popularnych wydawnictw Fakty oraz artyku³ów 
w biuletynie E-Fakty, dostêpnych w jêzyku 
polskim. Witryna Agencji prezentuje wybrane 
informacje w jêzykach narodowych, a tak¿e prze-
kierowuje u¿ytkownika do ogólnych, europejskich 
źróde³ informacji z dziedziny bezpieczeñstwa 
pracy, udostêpnianych we wszystkich jêzykach 
urzêdowych UE. Popularyzacja tych zasobów 
informacyjnych w środowiskach krajowych ma 
du¿e znaczenie w kontekście zadañ, zwi¹zanych 
z popraw¹ bezpieczeñstwa i warunków pracy 
w Polsce.
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Publikacja przygotowana na podstawie wyni-
ków uzyskanych w ramach I etapu programu 
wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa 
i warunków pracy” dofinansowywanego 
w latach 2008-2010 w zakresie zadañ s³u¿b 
pañstwowych przez Ministerstwo Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej. G³ówny koordynator: Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut 
Badawczy.
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