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Zasoby informacyjne witryny internetowej
Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa 
i Zdrowia w Pracy

Witryna internetowa Europejskiej Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy stanowi 
wa¿ne narzêdzie upowszechniania informacji z dziedziny szeroko rozumianego 
bezpieczeñstwa pracy, prowadzi u¿ytkownika do europejskich oraz �wiatowych 
�róde³ informacji z tego obszaru. Portal wykorzystuje nowoczesne �rodki przekazu, 
zachêcaj¹ce u¿ytkowników do odwiedzania witryny.

Information resources of the European Agency for Safety and Health at Work 
website 
The Agency website is an important tool for promotion of widely understood occupa-
tional safety information, it leads its users to the European and world informational 
resources of the area. The portal utilizes modern promotional means, encouraging 
users to visiting the website. 

Wstêp
Znaczna czê�æ europejskich zasobów informacyjnych z dziedziny 

bezpieczeñstwa pracy udostêpniana jest w Internecie na stronach 
instytucji i organizacji zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹. Jedn¹ z nich jest 
Europejska Agencja Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy, która wspiera 
pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej w dzia³aniach prowadz¹cych do 
poprawy warunków pracy. Zadaniem Agencji jest gromadzenie, analiza 
i udostêpnianie informacji z zakresu bezpieczeñstwa pracy. Strategia 
UE w tej dziedzinie wyznacza Agencji g³ówn¹ rolê w jej realizacji [1]. 
Oprócz rozbudowy wszechstronnego systemu stron internetowych 
po�wiêconych bezpieczeñstwu i zdrowiu w pracy, Agencja prowadzi 
kampanie informacyjne i publikuje ró¿ne materia³y [2].

Krajowe punkty centralne, których funkcjê pe³ni¹ instytucje zajmuj¹ce 
siê bezpieczeñstwem pracy w poszczególnych pañstwach, koordynuj¹ 
i rozpowszechniaj¹ informacje Agencji w swoich krajach. Rolê polskie-
go Krajowego Punktu Centralnego pe³ni od 2000 r. Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Witryna 
Agencji (http://osha.europa.eu/pl/front-page/view) stanowi wa¿ne 
narzêdzie upowszechniania informacji z dziedziny szeroko pojmo-
wanego bezpieczeñstwa pracy; w jêzyku angielskim oraz wybrane 
t³umaczenia w jêzykach narodowych.

Informacje na temat 
nowych aspektów zagro¿eñ w �rodowisku pracy

W konsekwencji przemian spo³ecznych, gospodarczych i technolo-
gicznych powstaj¹ nowe zagro¿enia, zmienia siê tak¿e skala wystêpuj¹-
cych dotychczas. Konieczne jest wiêc przewidywanie zidentyfikowanych 
dotychczas zagro¿eñ oraz dostrzeganie nowych lub nasilaj¹cych siê 
zjawisk [3-6]. Wiarygodn¹ podstawê planowania i realizacji dzia³añ 

zmierzaj¹cych do poprawy warunków w zmieniaj¹cym siê �rodowisku 
pracy stanowi¹ zasoby informacyjne Europejskiego Obserwatorium 
Ryzyka (European Risk Observatory, ERO).

Strony internetowe ERO (http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/
front-page), funkcjonuj¹ce w ramach witryny Agencji, zamieszczaj¹ 
informacje dotycz¹ce nowych aspektów zagro¿eñ, gromadz¹ publikacje 
Agencji oraz innych instytucji europejskich i �wiatowych z tej dziedziny. 
Jednym z najbardziej aktualnych tematów jest problematyka zagro¿eñ 
wynikaj¹cych z ekspozycji pracownika na nanocz¹stki. Agencja udostêpnia 
najnowszy przegl¹d pi�miennictwa (Literature Review) dotycz¹cy tych za-
gadnieñ (rys. 1.). W opracowaniu tej strony uczestniczyli równie¿ eksperci 
polscy. Tekst, publikowany w witrynie Agencji w jêzyku angielskim, zawiera 
omówienie wielu aspektów tej problematyki na podstawie ponad 340 
pozycji pi�miennictwa o zasiêgu �wiatowym. Witryna zamieszcza tak¿e 
najnowsze informacje �wiatowe z tej dziedziny, na przyk³ad raport Organi-
zacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-
operation and Development, OECD) dotycz¹cy kwestii bezpieczeñstwa 
zwi¹zanych z nanomateria³ami, opublikowany w sierpniu br. [7].

Spo�ród opracowañ Agencji na temat nowych aspektów zagro¿eñ 
w �rodowisku pracy na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ raporty, przegl¹dy 
literatury oraz biuletyny „Fakty”, prezentuj¹ce prognozy eksperckie 
w odniesieniu do:

• zagro¿eñ psychospo³ecznych (Report – Expert forecast on emerg-
ing psychosocial risks related to occupational safety and health) oraz 
biuletyn “Fakty” nr 74

• zagro¿eñ chemicznych (Report – Expert forecast on emerging 
chemical risks related to occupational safety and health) oraz biuletyn 
„Fakty” nr 84

Rys. 1. Strony internetowe Europejskiego Obserwatorium Ryzyka – przyk³ady
Fig. 1. The website of the European Risk Observatory – examples
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• zagro¿eñ fizycznych (Report – Expert forecast on emerging physical 
risks related to occupational safety and health) 

• zagro¿eñ biologicznych (Prognoza ekspercka dotycz¹ca nowo powsta-
j¹cych czynników ryzyka zawodowego) oraz biuletyn „Fakty” nr 68

• innych, dotycz¹cych m.in. chorób skóry zwi¹zanych z prac¹, zagro-
¿enia ha³asem, m³odych pracowników, pracowników-emigrantów.

Raporty, udostêpniane w jêzyku angielskim, adresowane s¹ przede 
wszystkim do decydentów, ekspertów i praktyków. Prezentuj¹ wyniki 
badañ, dostarczaj¹c argumentów w debacie po�wiêconej bezpieczeñ-
stwu pracy, prowadzonej przez w³adze krajowe i UE, zwi¹zki zawodowe 
i ekspertów. Kolejnym raportom towarzysz¹ czêsto biuletyny „Fakty”, 
o tej samej lub zbli¿onej tematyce, opracowane w przystêpnej formie 
streszczenia adresowanego do szerokiego grona odbiorców. S¹ one suk-
cesywnie t³umaczone na wszystkie jêzyki urzêdowe UE. Publikacje ERO, 
dotycz¹ce przede wszystkim nowych aspektów zagro¿eñ w �rodowisku 
pracy, stanowi¹ istotn¹ czê�æ ostatnio wydawanych publikacji Agencji. 

Wszystkie publikacje Agencji mo¿na pobieraæ nieodp³atnie z witryny 
internetowej lub zakupiæ wydane drukiem za po�rednictwem sieci Inter-
net w ksiêgarni, gdzie znale�æ mo¿na publikacje wydawane przez insty-
tucje unijne (http://bookshop.europa.eu/eubookshop/index.action). 

Publikacje Agencji s¹ popularyzowane w �rodowiskach u¿ytkowników 
krajowych w ramach dzia³añ polskiego Krajowego Punktu Centralnego. 
S¹ one dostêpne tak¿e w wersjach drukowanych w bibliotece CIOP-PIB 
(http://aleph.ciop.pl/ALEPH). 

Popularyzacja problematyki bezpieczeñstwa
Organizacja zasobów informacyjnych witryny Agencji dostosowywa-

na jest do potrzeb u¿ytkowników. Poza dzia³em Publikacje, sukcesywnie 
rozszerzane s¹ dzia³y: Tematy, Sektory, Grupy, w których gromadzone 
s¹ informacje reprezentuj¹ce poszczególne kategorie. Agencja doskonali 
dostêp do zasobów, m.in. przez tworzenie tzw. punktów dostêpu (Single 
Entry Points) do wybranych zagadnieñ z dziedziny bezpieczeñstwa pracy, 
w celu zwiêkszenia efektywno�ci wyszukiwania informacji. 

Agencja gromadzi i udostêpnia na stronie g³ównej witryny (http://
osha.europa.eu/pl/front-page/view) informacje na temat wa¿nych 
wydarzeñ w dziedzinie bezpieczeñstwa pracy i dziedzin pokrewnych 
w skali �wiatowej: konferencji i seminariów, warsztatów, spotkañ, 
nowych publikacji. S¹ one podzielone na dwie g³ówne kategorie: 
Nadchodz¹ce wydarzenia oraz Aktualno�ci. Kategoria Nadchodz¹ce 
wydarzenia obejmuje obecnie okres do wrze�nia 2010 r. i zawiera 
informacje o ponad 40 zaplanowanych konferencjach, seminariach 
i innych wydarzeniach. Sekcja Aktualno�ci prezentuje pozosta³e wa¿ne 
wydarzenia, na przyk³ad informacje o ukazaniu siê publikacji, bie¿¹ce 
og³oszenia Agencji i zawiera dane od 2004 r. 

Portal wykorzystuje nowoczesne �rodki przekazu: filmy, quizy, 
bogat¹ grafikê, która zachêca u¿ytkowników do odwiedzania witryny. 
Strony prezentuj¹ce popularne filmy z serii Napo (rys. 2.), nale¿¹ce 
do najczê�ciej odwiedzanych, s¹ przygotowywane z wykorzystaniem 
grafiki komputerowej, ukazuj¹ postaci w �wiecie pracy, które musz¹ siê 
zmierzyæ z kwestiami bezpieczeñstwa. G³ówna postaæ, Napo, oraz jego 
towarzysze wyra¿aj¹ swoje opinie i emocje bez u¿ycia s³ów, postaci s¹ 
„neutralne” kulturowo – co u³atwia identyfikowanie siê z bohaterem, 
niezale¿nie od jêzyka, kraju pochodzenia czy kultury. Atrakcyjne postaci, 
zabawne historie oraz humor u³atwiaj¹ wykorzystywanie filmów do 
popularyzacji kwestii bezpieczeñstwa pracy. 

Witryna Agencji zachêca tak¿e do udzia³u w kolejnych inicjatywach 
zwi¹zanych z popularyzacj¹ tematyki bezpieczeñstwa. Jedn¹ z nich jest 
Europejski Konkurs Fotograficzny (http://www.osha-photocompeti-
tion.eu/home_pl.html), na który zg³oszono ponad 1600 prac z krajów 
UE. Trzy nagrody s¹ przyznawane przez jury, a wszyscy odwiedzaj¹cy 
stronê konkursu zostali zaproszeni do wziêcia udzia³u w g³osowaniu 
internetowym.

Rys. 3. Strona zawieraj¹ca linki do polskich instytucji i organizacji
Fig. 3. The international list contains links to Polish institutions and organizations

Rys. 4. Strona �wiatowych instytucji i organizacji – przyk³adowe wyniki wyszukiwania 
informacji z zakresu oceny ryzyka zawodowego (Risk assessment)
Fig. 4. Samples of information search results for risk assessment area on the world 
institutions and organizations’ websites

Rys. 2. Strona prezentuj¹ca filmy z serii Napo
Fig. 2. Popular films Napo, accessible at the Agency website

Wyszukiwanie informacji 
Agencja systematycznie doskonali procedury wyszukiwania informa-

cji w witrynie internetowej. Obecnie, poza mo¿liwo�ci¹ wyszukiwania 
tekstowego (przez wpisanie szukanej frazy w pole wyszukiwania), 
dostêpna jest tak¿e funkcja wykorzystywania w tym celu wielojêzycz-
nego Tezaurusa Agencji. Dodatkow¹ mo¿liwo�æ stanowi uruchomione 
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W wyszukiwaniu globalnym miêdzynarodowa lista (http://osha.
europa.eu/en/osha_searchurls_used) zawiera obecnie ponad 160 
linków, w tym tak¿e do polskich instytucji (rys. 3.), takich jak: 
• Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej (http://www.mpips.gov.pl/)
• Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy 
(http://www.ciop.pl/)
• Instytut Medycyny Pracy (http://www.imp.lodz.pl/)
• Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia �rodowiskowego (http://www.
imp.sosnowiec.pl/).

Opracowana przez Agencjê lista instytucji i organizacji wyselekcjo-
nowanych do celów wyszukiwania globalnego to przede wszystkim 
podmioty powi¹zane terytorialnie i funkcjonalnie z Uni¹ Europejsk¹, 
a wiêc: Komisja Europejska, Europejskie Biuro Statystyczne EUROSTAT, 
Europejska Fundacja Poprawy Warunków Pracy i ¯ycia (Dublin). Spo-
�ród instytucji i organizacji o szerszym ni¿ UE zasiêgu funkcjonowania 
wymienione s¹ m.in. �wiatowa Organizacja Zdrowia (World Health 
Organization) i Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (International 
Labour Office). Wiele z nich aktywnie wspó³pracuje z Agencj¹.

Na rys. 4. przedstawiono przyk³adowe wyniki wyszukiwania informa-
cji z zakresu oceny ryzyka zawodowego (Risk assessment) na stronach 
�wiatowych instytucji i organizacji.

Zgodnie ze statystykami witryny Agencji, jedn¹ z najczê�ciej wy-
szukiwanych przez u¿ytkowników fraz jest w³a�nie „ocena ryzyka 
zawodowego”. Czêste wykorzystywanie tej frazy: ponad 2200 razy 
w okresie styczeñ – wrzesieñ 2009 w polskiej wersji jêzykowej (przy 
ponad 920 wyszukiwaniach w angielskiej wersji jêzykowej), potwierdza 
zainteresowanie t¹ tematyk¹ w Polsce i jest zapewne w du¿ym stopniu 
efektem dzia³añ, realizowanych w latach 2008-2009 w ramach kampanii 
informacyjnej na rzecz oceny ryzyka zawodowego, której krajow¹ edycjê 
organizowa³ polski Krajowy Punkt Centralny (CIOP-PIB).

Wyszukiwanie w zasobach �wiatowych mo¿e byæ szczególnie przy-
datne w przypadku informacji dotycz¹cych aktualnej sytuacji �wiatowej, 
której skutki dotycz¹ tak¿e Polski. Jako przyk³ad wskazaæ mo¿na obecny 
kryzys ekonomiczny, którego skutki dotykaj¹ w znacznym stopniu 
pracy i jej warunków. Na rys. 5. przedstawiono widok ekranu bêd¹cego 
wynikiem wyszukiwania informacji na temat kryzysu �wiatowego – wi-
tryny Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, sekcji dotycz¹cej aktualnego 
kryzysu oraz jego skutków w odniesieniu do zatrudnienia (https://
www.ilo.org/public/english/support/lib/financialcrisis/featurestories/
story12.htm).

U¿ytkownicy witryny Agencji
Liczba odwiedzin witryny od ponad roku wynosi powy¿ej 250 tys. 

miesiêcznie i podlega okresowym zmianom (rys. 6.). Najwiêksza liczba 
wizyt (do 400 tys./miesi¹c)  przypada zazwyczaj jesieni¹ (wrzesieñ, 
pa�dziernik, listopad), prawdopodobnie w zwi¹zku z kulminacj¹ eu-
ropejskich kampanii informacyjnych, koordynowanych przez Agencjê 
w krajach cz³onkowskich UE. W badanym okresie na wysokim poziomie 
utrzymywa³a siê równie¿ liczba pobranych stron (rys. 7.), wykazuj¹ca 
niewielk¹ tendencjê wzrostow¹. Liczba ta podlega analogicznym zmia-
nom cyklicznym. Obserwowany trend wskazywaæ mo¿e na zwiêkszanie 
siê, w d³u¿szym czasie, liczby pobranych stron odpowiadaj¹cych kolej-
nym wizytom u¿ytkowników informacji. 

Agencja udostêpnia krajowym punktom centralnym informacje na 
temat udzia³u poszczególnych krajów w wybranych statystykach u¿yt-
kowania witryny. Dane te wskazuj¹ na relatywnie znaczny udzia³ polskich 
u¿ytkowników w wykorzystywaniu witryny. W pierwszej po³owie 2009 r. 
(dane do lipca br.) Polska znajdowa³a siê na 8. miejscu na li�cie krajów, 
reprezentowanych przez u¿ytkowników witryny (rys. 8., str. 26.). 

Uzupe³nieniem statystyk u¿ytkowników witryny, uzyskiwanych przez 
Agencjê z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania prze-
znaczonego do monitorowania witryny s¹, przeprowadzane okresowo, 

Rys. 5. Witryna Miêdzynarodowej Organizacji Pracy – sekcja dotycz¹ca aktualnego kryzysu 
gospodarczego i jego skutków dla kwestii zatrudnienia
Fig. 5. The International Labour Organization website – the section concerning current 
economic crisis and its results for employment issues

Rys. 6. Statystyki odwiedzin witryny Agencji 
Fig. 6. The Agency website statistics

Rys. 7. Statystyki witryny Agencji – liczba pobranych stron
Fig. 7. The Agency website statistics – the number of downloaded pages 

od niedawna wyszukiwanie nie tylko w zasobach witryny Agencji, ale 
tak¿e w zasobach �wiatowych – poprzez jednoczesne wyszukiwanie 
zbioru wyselekcjonowanych witryn internetowych reprezentuj¹cych 
europejskie oraz �wiatowe instytucje i organizacje. Jest to tzw. wyszu-
kiwanie globalne. U¿ytkownik mo¿e wiêc dokonaæ wyboru pomiêdzy 
wyszukiwaniem ograniczonym do zasobów witryny Agencji (EU-OSHA 
Search) lub wyszukiwaniem globalnym (OSH global serach).
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badania opinii u¿ytkowników (on-line surveys). Ostatnie takie badanie, 
w którym uzyskano opinie ponad 5500 u¿ytkowników, przeprowadzono 
w 2007 r. Wyniki badania wskazuj¹ na relatywnie wysoki poziom satys-
fakcji z u¿ytkowania witryny (ocena 3,56 w piêciostopniowej skali ocen). 
U¿ytkownicy najwy¿ej oceniali ³atwo�æ dostêpu do witryny, wskazywano 
jednak na konieczno�æ doskonalenia procedur wyszukiwania.

Monitorowanie statystyk u¿ytkowników oraz analiza wyników ba-
dania opinii s¹ wykorzystywane przez Agencjê do planowania i realizacji 
kolejnych zmian, maj¹cych na celu doskonalenie witryny. Dotycz¹ one 
zarówno aplikacji nowych technologii informacyjnych przeznaczonych 
do utrzymywania i rozwoju witryny, przyczyniaj¹cych siê m.in. do dosko-
nalenia mo¿liwo�ci funkcjonalnych w zakresie wyszukiwania informacji, 
jak i sukcesywnej rozbudowy zasobów poszczególnych dzia³ów witryny 
na podstawie  najnowszych wyników prac Agencji. 
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Publikacja przygotowana na podstawie wyników uzyskanych w ramach I etapu 
programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy” do-
finansowywanego w latach 2008-2010 w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. G³ówny koordynator: Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy.

Rys. 8. Statystyki witryny Agencji – udzia³ poszczególnych krajów
Fig. 8. Selected Agency website statistics by countries, represented by information 
users

Spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu (ang. Corporate Social Respon-
sibility – CSR) oznacza, ¿e „przedsiêbiorstwo dobrowolnie ³¹czy interes 
spo³eczny i dobro �rodowiska ze swoj¹ dzia³alno�ci¹ biznesow¹ i wspó³pra-
cuje z partnerami spo³ecznymi” (Komisja Europejska, 2001). Takie podej�cie 
oznacza, ¿e przedsiêbiorca uwzglêdnia w swojej dzia³alno�ci dobro innych, 
szczególnie najbli¿szego otoczenia. 

W zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy normy spo³ecznej odpo-
wiedzialno�ci biznesu odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ rolê w promowaniu bez-
pieczeñstwa pracy, gdy np. s¹ uwzglêdniane jako kryterium przy wyborze 
kooperantów. Promowanie bezpieczeñstwa pracy jako elementu kszta³to-
wania bezpiecznych warunków pracy nale¿y traktowaæ jak jedno z dzia³añ 
�wiadcz¹cych o poczuciu spo³ecznej odpowiedzialno�ci przedsiêbiorstwa 
w stosunku do wszystkich jego interesariuszy – m.in. pracowników, ich 
rodzin oraz wspó³pracowników i podwykonawców. 

W dniach 23-24 listopada 2009 r. w S³oku ko³o Be³chatowa odby³a siê 
XII konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, po�wiêcona spo³ecznej 
odpowiedzialno�ci biznesu w kontek�cie dzia³añ z zakresu bezpieczeñstwa 
i higieny pracy. Konferencja zosta³a zorganizowana we wspó³pracy z PGE 
Elektrowni¹ Be³chatów S.A., a jej sponsorem by³ Schenker Sp. z o.o. (wielo-
letni cz³onkowie Forum Liderów, posiadaj¹cy Z³ote Karty Lidera Bezpiecznej 
Pracy). Jej g³ównym celem by³o znalezienie i przeanalizowanie zwi¹zków 
miêdzy CSR a bezpieczeñstwem i higien¹ pracy na poziomie przedsiêbior-
stwa i jego otoczenia.

Przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do Forum Liderów wyró¿nia wysoki poziom 
kultury bezpieczeñstwa i sta³a dzia³alno�æ na rzecz poprawy warunków 
pracy. W programie konferencji znalaz³y siê nie tylko referaty merytorycz-
ne przedstawicieli Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pañstwowego 
Instytutu Badawczego, ale równie¿ wyst¹pienia samych liderów. W ten 
sposób teoretyczne wprowadzenie do tematu uzupe³ni³y przyk³ady 
z przedsiêbiorstw o ró¿nych profilach dzia³alno�ci, z ró¿nymi problemami 
i mo¿liwo�ciami dzia³ania. W opinii s³uchaczy wyst¹pienia przedstawicieli 
Schenker Sp. z o.o., PGE KWK Be³chatów S.A. oraz PKN Orlen S.A. dowiod³y 
doskona³ej znajomo�ci tematu CSR, a przedstawione przyk³ady dzia³añ 
stanowi³y wskazówki dla tych uczestników konferencji, którzy dotychczas 
nie spotkali siê z dzia³aniami z zakresu spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu, 
lub nie identyfikowali zwi¹zku pomiêdzy CSR a bezpieczeñstwem pracy. 

Pokazaniu tego zwi¹zku s³u¿y³y tak¿e warsztaty, podczas których uczest-
nicy konferencji, pracuj¹c w podziale na 5 zespo³ów tematycznych (przemys³ 
ciê¿ki, przemys³ chemiczny, energetyka, budownictwo i us³ugi/przemys³ 
lekki) poszukiwali m.in. takich dzia³añ z zakresu kszta³towania bezpiecznych 
i zdrowych warunków pracy, które mog³yby zostaæ wpisane w strategiê CSR 
przedsiêbiorstwa. Zg³oszone propozycje obejmowa³y m.in. rozbudowan¹ 
profilaktykê zdrowotn¹ (pakiet kardiologiczny, mammografiê, badania PSA 
czy profilaktykê osteoporozy), wczasy profilaktyczno-zdrowotne (dla osób 
pracuj¹cych w warunkach szkodliwych lub uci¹¿liwych, ofiar wypadków 

Wspólne przygotowywanie projektów dzia³añ przez cz³onków zespo³u tematycznego 
„Przemys³ chemiczny”
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