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W artykule przedstawiono portal wiedzy o bhp prowadzony przez CIOP-PIB, który od wielu lat pe³ni
rolê g³ównego medium masowego upowszechniania wiedzy w zakresie bhp w Polsce. U¿ytkownicy
portalu mog¹ uzyskaæ na stronach internetowych Instytutu wsparcie w zakresie aplikacji bezporednio
wspomagaj¹cych prowadzenie dzia³añ w zakresie bhp, takich jak ocena ryzyka zawodowego, dobór
rodków ochrony indywidualnej, czy sporz¹dzanie dokumentacji powypadkowej albo metodyka prowadzenia szkoleñ. Portal jest stale udoskonalany i rozbudowywany, zarówno w aspekcie merytorycznym,
jak i technologicznym.
News on www.ciop.pl
This article introduces the Internet portal on OSH managed by CIOP-PIB – the main source of knowledge on OSH in Poland. Users can receive support in terms of applications offering direct assistance
in actions related to occupational safety and health, such as risk assessment, PPE selection, creation
of post-accident documentation or methodology of running training courses. The portal is constantly
updated and adjusted both in terms of its contents and its technology.

Wstêp
Jednym z celów zakoñczonego w 2010 r. I etapu programu wieloletniego
pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków pracy”, realizowanego w latach
2008-2010, by³o przygotowanie i upowszechnianie najnowszej wiedzy
z zakresu bezpieczeñstwa pracy i ergonomii. Podstawowym rodkiem
przekazu tych informacji jest portal internetowy Instytutu (http://www.
ciop.pl). W latach 2008-2010 zarejestrowano na nim ok. 9 mln odwiedzin,
podczas których u¿ytkownicy pobrali ponad 36 mln stron.
Statystyki te wiadcz¹ o tym, ¿e portal ciop.pl jest obecnie jednym
z najwa¿niejszych róde³ specjalistycznej wiedzy z zakresu bhp w polskiej
przestrzeni internetowej, porównywalnym z najwiêkszymi tego typu przedsiêwziêciami europejskimi. Nale¿y równie¿ do najczêciej odwiedzanych
w Polsce serwisów dotycz¹cych bhp (zgodnie z danymi dostêpnymi na stronie alexa.com), co niew¹tpliwie wiadczy o znaczeniu tego ród³a wiedzy.
Pozycja osi¹gniêta przez portal zobowi¹zuje go zatem do sta³ego utrzymywania wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych materia³ów i ci¹g³ej
ich aktualizacji, jak równie¿ do dba³oci o stan techniczny i dogodne warunki
u¿ytkowania, nad¹¿aj¹ce za szybkim rozwojem technologicznym Internetu.
W 2010 r. polepszona zosta³a jakoæ techniczna emisji i zmniejszony zosta³
czas ³adowania siê stron; odwie¿ona zosta³a równie¿ szata graficzna portalu.

(z 2,4 s do 1,4 s obecnie); szata graficzna strony g³ównej uzyska³a nowe
oblicze w listopadzie ub.r.
Dzia³ania natury technicznej stanowi³y bazê dla sukcesywnego wzbogacania zasobów merytorycznych portalu, a tak¿e aktualizacji materia³ów
udostêpnionych wczeniej. Utrzymuj¹c znan¹ i zaakceptowan¹ przez
u¿ytkowników strukturê portalu, rozwijano kilka najwiêkszych jego dzia³ów dystrybucyjnych, takich jak Problematyka, BHP Info czy Przepisy bhp,
udostêpniaj¹cych opracowania, artyku³y, podserwisy i inne informacje
w uk³adzie problemowym. Aby zapewniæ szybk¹ i skuteczn¹ aktualizacjê
publikowanych informacji i materia³ów opracowano, a nastêpnie wykorzystywano wiele nowych elementów oprogramowania struktury portalu,
u³atwiaj¹cych centralne zarz¹dzanie treci¹.
Wszystkie podjête dzia³ania mia³y na celu rozwój szybkich i skutecznych metod upowszechniania wiedzy. I tak – rozszerzano zakres tematyki
prezentowanej w dziale portalu BHP Info poprzez udostêpnianie nowych
serwisów tematycznych, dotycz¹cych aktualnych i poszukiwanych w Internecie zagadnieñ, opracowanych na potrzeby portalu przez specjalistów
z CIOP-PIB, prowadzono dzia³ prawny, publikuj¹cy informacje o nowych
aktach prawnych z zakresu bhp, uzupe³niano nowymi materia³ami dzia³
Problematyka, aktualizowano i rozwijano dzia³ udostêpniania interaktywnych aplikacji BHP on line, publikowano pe³ne archiwum miesiêcznika
„Bezpieczeñstwo Pracy”.

Nowoci wprowadzone na portalu w 2010 r.
Rok ubieg³y, podobnie jak 2 lata poprzednie, by³ kolejnym okresem
pracy nad wizerunkiem i zawartoci¹ portalu i zaowocowa³ modernizacj¹
oraz rozszerzeniem jego funkcjonalnoci, z jednoczesnym zachowaniem
przejrzystoci i estetyki interfejsu (rys. 1.). Dodatkowo wprowadzenie
wielu nowych elementów technicznych i optymalizacyjnych pozwoli³o
uzyskaæ lepsz¹ jakoæ techniczn¹ emisji i wiêksz¹ szybkoæ ³adowania stron
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Nowe tematy w dziale BHP Info
Kluczem do wyboru zagadnieñ omawianych w tym dziale s¹ kryteria
nowoci, powszechnoci lub popularnoci w wyszukiwarkach. Omawiane
tu problemy to m.in. choroby zawodowe, czynniki rakotwórcze i mutagenne,
nowa dyrektywa maszynowa, komputerowe stanowisko pracy, monitory
ekranowe, praca na wysokoci, praca biurowa, bezpieczeñstwo pracy

Rys. 2. Strona tytu³owa nowej czêci dzia³u BHP Info, dotycz¹cej nowej dyrektywy
maszynowej
Fig. 2. Title page of the new BHP Info section on the new machine directive

Rys. 1. Nowy uk³ad graficzny portalu CIOP-PIB wprowadzony w 2010 r.
Fig.1. New design of CIOP-PIB’s portal introduced in 2010

w rolnictwie indywidualnym, zagro¿enia biologiczne, problemy zawodowe
pracowników starszych, ubezpieczenie wypadkowe ZUS, telepraca, praca
zmianowa, przemoc w pracy, nara¿enia na promieniowanie optyczne,
owietlenie stanowisk pracy, obci¹¿enia miêniowo-szkieletowe, ochrona
pracy kobiet, rodki ochrony indywidualnej, praca osób niepe³nosprawnych,
emerytury pomostowe. Poszczególne serwisy tematyczne zawieraj¹ zarówno opracowania dotycz¹ce danego zagadnienia, jak i odniesienia do wielu
ró¿nych dodatkowych róde³ wiedzy na dany temat, artyku³ów, ksi¹¿ek,
aktów prawnych, internetowych serwisów zewnêtrznych itp.
Aby zachêciæ Czytelników do odwiedzenia tego dzia³u, przedstawiamy
kilka najnowszych opracowañ udostêpnionych w ubieg³ym roku. Warto
podkreliæ, ¿e wszystkie tematy s¹ aktualne, a co najwa¿niejsze – rzadko
wystêpuj¹ce w Internecie w postaci profesjonalnych opracowañ.
Nowa dyrektywa maszynowa
Jednym z pierwszych tematów, który omówiono na portalu CIOP-PIB
w 2010 r. by³a nowa dyrektywa maszynowa (2006/42/WE), dotycz¹ca
bezpieczeñstwa u¿ytkowania maszyn. By³o to jedno z zagadnieñ dominuj¹cych w minionym roku zarówno w obszarze legislacji zwi¹zanej z bhp, jak
i wynikaj¹cych z niej praktycznych zmian, wprowadzanych w rodowisku
pracy. W serwisie dotycz¹cym tej dyrektywy (rys. 2.) u¿ytkownik mo¿e znaleæ informacje, zestawienia aktów prawnych, publikacje oraz prezentacje
konferencyjne, dotycz¹ce procesu wdra¿ania na terenie Polski postanowieñ
nowej regulacji.
Przedstawiono tu szczegó³owo obecny polski i europejski stan prawny
z obszaru bezpieczeñstwa u¿ytkowania maszyn w rodowisku pracy,
z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych polskich aktów prawnych, dyrektyw
Unii Europejskiej oraz norm technicznych. Wskazano poza tym podstawowe zmiany, wnoszone przez dyrektywê maszynow¹, omówiono zakres
stosowania nowych aktów prawnych w celu zapewnienia zgodnoci
maszyn z now¹ dyrektyw¹, wyszczególniono oraz opatrzono komentarzem obowi¹zki producentów maszyn, a tak¿e scharakteryzowano relacjê
zasadniczych wymagañ bhp do norm zharmonizowanych, dotycz¹cych bhp
i ergonomii u¿ytkowania maszyn.

Rys. 3. Strona tytu³owa nowej czêci dzia³u BHP Info, dotycz¹cej czasu pracy kierowcy
Fig. 3. Title page of the new BHP Info section on drivers’ work time

Czas pracy kierowcy
Do najczêciej u¿ywanych s³ów kluczowych lub fraz, którymi pos³uguj¹
siê u¿ytkownicy portalu CIOP-PIB w poszukiwaniu informacji zwi¹zanych
z bhp nale¿¹ równie¿ has³a „transport” oraz „czas pracy kierowcy”. Has³o
„czas pracy kierowcy” wg danych z serwisu alexa.com jest tak¿e fraz¹,
która kieruje znacz¹c¹ liczbê u¿ytkowników Internetu do portalu CIOP-PIB
za porednictwem wyszukiwarki Google – dlatego sta³a siê ona kolejnym
tematem, rozwiniêtym w serwisie BHP Info. Zagadnienie to, z uwagi
na szczególny charakter pracy kierowcy zawodowego oraz z³o¿on¹ sytuacjê
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prawn¹ w tym zakresie, uwzglêdniono przede wszystkim w aspekcie legislacji
jako rozszerzony komentarz do postanowieñ obowi¹zuj¹cych w Polsce
aktów prawnych, których przestrzeganie jest bezwzglêdnie konieczne
w celu zachowania podstawowych zasad bhp w tym zawodzie. W serwisie
umieszczono zatem eksperckie opracowanie, w którym opisano szczegó³owo ustawê z 16 kwietnia 2004 r. [1], wdra¿aj¹c¹ do polskiego prawodawstwa
dyrektywê nr 2002/15/WE [2] oraz okrelono zasady stosowania norm
okrelonych w rozporz¹dzeniu (WE) nr 561/2006 [3], rozporz¹dzeniu
(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 [4] oraz umowie europejskiej (AETR), [5].
Serwis (rys. 3.) uzupe³niono artyku³ami dotycz¹cymi pracy kierowców
zawodowych i innych zagadnieñ zwi¹zanych z transportem drogowym,
a tak¿e po³¹czono odniesieniem z innym serwisem dotycz¹cym problematyki
transportu drogowego (w Serwisie dla mikroprzedsiêbiorstw).
Bhp operatora podnonikowych wózków jezdniowych
Kolejnym tematem, o który rozszerzono dzia³ portalu BHP Info, jest „Bhp
operatora podnonikowych wózków jezdniowych”. Z badañ przeprowadzonych w USA [6] wynika, ¿e powodem 80% wypadków przy pracy z udzia³em
podnonikowych wózków jezdniowych jest niewystarczaj¹ca widocznoæ
otoczenia przez operatora. Wed³ug danych PIP, w wypadkach zwi¹zanych
z u¿ytkowaniem podnonikowych wózków jezdniowych, w 2008 r. 34 osoby
by³y w Polsce ciê¿ko poszkodowane, w tym 8 ponios³o mieræ. Czêæ tych
wypadków by³o spowodowanych kolizj¹ wózka z osob¹ piesz¹ w wyniku
niewystarczaj¹cej widocznoci otoczenia przez operatora wózka.
Bior¹c to pod uwagê, w dziale BHP Info opracowano serwis internetowy
(rys. 4.). zawieraj¹cy poradnik dla operatorów podnonikowych wózków
jezdniowych (potocznie zwanych wid³owymi), wskazuj¹cy metody prawid³owego okrelania widocznoci przez operatora oraz ogólne zasady bezpieczeñstwa pracy z tego typu sprzêtem. Zgodnie z treci¹ poradnika, w serwisie
zamieszczono informacje ogólne nt. bezpieczeñstwa u¿ytkowania podnonikowych wózków jezdniowych, opisano przyczyny wypadków z udzia³em
tego typu sprzêtu, rodki prewencyjne (np. stosowanie ochronnego nakrycia
g³owy przez osoby piesze), a tak¿e metody w³aciwego okrelania widocznoci przez operatora wózka, a zw³aszcza obszaru niewidocznego – tzw.
strefy martwej: przedstawiono jej charakterystykê, parametry okrelaj¹ce
jej rozmiary oraz metody obliczania wartoci tych parametrów.

Rys. 4. Strona tytu³owa nowej czêci dzia³u BHP Info, dotycz¹cej bhp operatora podnonikowych wózków jezdniowych
Fig. 4. Title page of the new BHP Info section on OSH for operators of fork-lift trucks
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Aspekty zdrowotne wykorzystania technik VR
W kolejnym serwisie dzia³u BHP Info (rys. 5.) poruszono problematykê
relatywnie now¹, zwi¹zan¹ z wykorzystywaniem przez cz³owieka sztucznie
wytwarzanego rodowiska – tzw. rzeczywistoci wirtualnej (ang. virtual reality
– VR).W zwi¹zku z gwa³townym rozwojem w ostatnich latach technik komputerowych oraz innowacyjnych technologii informatycznych, wytwarzanie rodowisk wirtualnych przeznaczonych do ró¿nych zastosowañ, np. szkoleniowych,
badawczych czy rozrywkowych nie stanowi obecnie problemu technicznego
i obejmuje coraz szerszy obszar tematyczny. Nie jest natomiast powszechnie
znany fakt, ¿e wykorzystanie technik VR mo¿e prowadziæ do negatywnych
skutków ubocznych poprzez niepo¿¹dany wp³yw na organizm cz³owieka.
Z uwagi na aktualnoæ tego zagadnienia, elementy ryzyka wystêpuj¹ce
w zastosowaniach rzeczywistoci wirtualnej oraz potencjalnie szerokie
grono internautów zainteresowanych tym problemem, serwis informacyjny na ten temat bêdzie w przysz³oci sukcesywnie uzupe³niany w miarê
postêpu badañ oraz pojawiania siê kolejnych opracowañ o praktycznym
znaczeniu dla u¿ytkowników technologii VR. W serwisie przedstawiono
opracowania dotycz¹ce badañ negatywnego wp³ywu VR na organizm
cz³owieka oraz aspektów zdrowotnych wykorzystywania technik VR
do ró¿nych celów. Uwzglêdniono najczêciej eksploatowane dotychczas
obszary wykorzystania technologii VR, ogóln¹ charakterystykê mo¿liwoci
wywierania negatywnego wp³ywu „zanurzenia” w rzeczywistoci wirtualnej na organizm ludzki, zarys dotychczasowych doniesieñ badawczych,
informacje nt. sugerowanych mechanizmów fizjologicznych powstawania
negatywnych nastêpstw u¿ytkowania VR, przyk³ady metodyki badañ oraz
uzyskane dotychczas wyniki badañ.

Rozwój serwisu dotycz¹cego przeciwdzia³ania
powa¿nym awariom przemys³owym
Oprócz przedstawionych powy¿ej du¿ych i zró¿nicowanych tematycznie
dzia³ów dystrybucyjnych portalu, takich jak Problematyka czy BHP Info, prowadzone s¹ równie¿ obszerne serwisy monotematyczne, przedstawiaj¹ce
przekrojowo okrelone zagadnienia.
Jednym z najwiêkszych i najbardziej kompleksowych serwisów udostêpnianych sukcesywnie od 2008 r. w portalu Instytutu jest przekrojowe

Rys. 5. Strona tytu³owa nowej czêci dzia³u BHP Info, prezentuj¹cej aspekty zdrowotne
wykorzystania technik VR
Fig. 5. Title page of the new BHP Info section on health issues related to VR techniques

opracowanie, dotycz¹ce przeciwdzia³ania powa¿nym awariom przemys³owym. Scharakteryzowano tu zarówno obowi¹zuj¹cy w Polsce stan prawny
dotycz¹cy powa¿nych awarii przemys³owych, jak i niezbêdne dzia³ania
i procedury zwi¹zane z zapobieganiem tego typu zdarzeniom.
W roku 2010 kontynuowano rozbudowê struktury i treci serwisu
dotycz¹cego przeciwdzia³ania powa¿nym awariom przemys³owym.
Wprowadzono materia³y informacyjne, odnosz¹ce siê do nastêpuj¹cych
grup tematycznych (rys. 6.):
• Raport o bezpieczeñstwie
• Efekt domina
• Procedury zwi¹zane z wprowadzaniem zmian w zak³adach kategorii
ZDR oraz ZZR
• Reagowanie na powa¿ne awarie
• Zg³aszanie powa¿nych awarii do GIO
• Informowanie spo³eczeñstwa
• Zagospodarowanie terenów
• Inspekcje, kontrole oraz nadzór
• Transgraniczne skutki awarii i wspó³praca miêdzynarodowa
• Odpowiedzialnoæ i sankcje w przypadku niewykonywania przepisów PO.

Dzia³ portalu BHP Online
Nies³abn¹cym zainteresowaniem u¿ytkowników cieszy siê interaktywny
dzia³ portalu BHP Online, zawieraj¹cy aplikacje internetowe wspomagaj¹ce
poprzez sieæ Internet prowadzenie ró¿nych dzia³añ z zakresu bhp. Zgodnie
z prowadzonymi w Instytucie statystykami wykorzystania portalu, dostêpna
tam aplikacja IRYS wspomagaj¹ca prowadzenie oceny ryzyka zawodowego
ma obecnie ponad 38 tys. zarejestrowanych u¿ytkowników, za z dokumentacji powypadkowej on line korzysta³o ju¿ ponad 52 tys. internautów.
Serwisy te s¹ na bie¿¹co aktualizowane pod wzglêdem prawnym oraz
merytorycznym, aby zawsze stanowi³y wsparcie zw³aszcza dla tych podmiotów, które na co dzieñ nie wykorzystuj¹ innych rodków wsparcia informatycznego w zakresie bhp. W roku 2010 zaktualizowano np. wspomniany
interaktywny serwis IRYS, umo¿liwiaj¹cy prowadzenie oceny ryzyka zawodowego poprzez sieæ Internet, zgodnie z treci¹ rozporz¹dzenia ministra
pracy i polityki spo³ecznej (zaktualizowano listê czynników chemicznych
i ich wartoci dopuszczalnych), [7].
W ubieg³ym roku udostêpniono tak¿e zaktualizowan¹ zawartoæ bazy
danych systemu SINDBAD, wprowadzaj¹c najnowsze dane o wydanych
przez Instytut certyfikatach dla 1309 rodków ochrony indywidualnej.
Informacje te mog¹ byæ pomocne zw³aszcza dla u¿ytkowników portalu
prowadz¹cych dobór OI.

Rys. 6. Strona tytu³owa serwisu internetowego dotycz¹cego problematyki zapobiegania
powa¿nym awariom przemys³owym
Fig. 6. Title page of the website on preventing major industrial accidents

Serwis prawny w portalu CIOP-PIB
W ramach portalu Instytutu tradycyjnie funkcjonuje równie¿ specjalistyczny serwis, zawieraj¹cy informacje nt. aktów prawnych, obowi¹zuj¹cych
w zakresie bezpieczeñstwa pracy i ergonomii. Jest on wprawdzie jednym
z wielu serwisów o tej tematyce, dostêpnych w Internecie, jednak z uwagi
na dobór i sposób prezentacji wybranych aktów prawnych mo¿e s³u¿yæ
szczególn¹ pomoc¹ internautom poszukuj¹cym aktualnych rozwi¹zañ
prawnych w ró¿nych obszarach problematyki bhp.
Serwis prawny zawiera zestawienia opisów wybranych aktów prawnych
dotycz¹cych ró¿nych sektorów gospodarki, ró¿nych zagadnieñ bhp, ró¿nych
okresów wydania aktu, ³atwo dostêpn¹ informacjê nt. aktów zmieniaj¹cych
czy uchylonych, prezentowan¹ w bezporednim powi¹zaniu z aktami aktualnie obowi¹zuj¹cymi. Na bie¿¹co publikowane s¹ informacje o nowociach
prawnych z zakresu bhp, a tak¿e specjalistyczne komentarze dotycz¹ce
najwa¿niejszych aktów z tej dziedziny. Serwis zawiera równie¿ odniesienia
do pe³nych tekstów prezentowanych aktów prawnych oraz linki lub informacje
o innych serwisach legislacyjnych, w których mo¿na znaleæ nieodp³atnie
udostêpniane teksty ujednolicone poszukiwanych dokumentów.
Treci serwisu s¹ aktualizowane, uzupe³niane, a tak¿e kompletowane w prezentowanych zestawieniach tematycznych. U¿ytkownik poszukuj¹cy aktów
prawnych dotycz¹cych okrelonej problematyki mo¿e wiêc szybko znaleæ
interesuj¹c¹ informacjê. Jest równie¿ informowany o sukcesywnie wchodz¹cych
w ¿ycie nowociach. Ma poza tym dostêp do profesjonalnych interpretacji, zawartych w komentarzach oraz praktycznych przyk³adów stosowania prawa bhp.

Podsumowanie
Portal wiedzy o bhp prowadzony przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Pañstwowy Instytut Badawczy od wielu lat pe³ni rolê g³ównego medium
masowego upowszechniania wiedzy w zakresie bhp w Polsce. Rosn¹ca
liczba u¿ytkowników, a tak¿e bardzo du¿a liczba pobranych stron pozwalaj¹
przypuszczaæ, ¿e treci tu publikowane zaspokajaj¹ wiele potrzeb informacyjnych w zakresie bhp, a z kolei wzrost poziomu wiedzy u¿ytkowników
przyczynia siê do poprawy warunków pracy i kultury bezpieczeñstwa. Wielu
u¿ytkowników mo¿e uzyskaæ na stronach Instytutu wsparcie w zakresie
aplikacji bezporednio wspomagaj¹cych prowadzenie dzia³añ w zakresie
bhp, takich jak ocena ryzyka zawodowego, dobór rodków ochrony indywidualnej, czy sporz¹dzanie dokumentacji powypadkowej albo metodyka
prowadzenia szkoleñ. Portal jest stale udoskonalany i rozbudowywany,
zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i technologicznym.
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