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Upowszechnianie informacji o bhp 
za pomoc¹ elektronicznych baz danych 

Zajmowanie siê tak multidyscyplinarn¹ dziedzin¹ wiedzy, jak bezpieczeñstwo 
i higiena pracy, wymaga dostêpu do najnowszych i wiarygodnych informacji. Rozwój 
technologii komputerowych i coraz szerszy dostêp do wiedzy, dziêki mediom elektro-
nicznym, znacznie u³atwia pozyskiwanie danych z tego zakresu. Jednocze�nie zalecana 
jest ostro¿no�æ: internetowe zasoby wiedzy obejmuj¹ wiele przedawnionych, nie�ci-
s³ych, czy wrêcz nieprawdziwych informacji, portale i witryny pojawiaj¹ siê i znikaj¹, dla-
tego te¿ wiarygodne informacje najlepiej jest pobieraæ ze �róde³ autoryzowanych przez 
powa¿ne, krajowe czy miêdzynarodowe stowarzyszenia, instytucje lub organizacje.

Za po�rednictwem Internetu udostêpnianych jest obecnie wiele tematycz-
nych baz specjalistycznych z dziedzin wiedzy powi¹zanych z problematyk¹ bhp, 
natomiast bardzo niewiele jest dostêpnych baz danych, zawieraj¹cych ogólne 
materia³y z tego zakresu. W niniejszym artykule omówiono najpowa¿niejsze z nich.

OSH-ROM
Przez wiele lat wa¿nym �ród³em informacji z zakresu bezpieczeñstwa i higie-

ny pracy by³a miêdzynarodowa baza danych OSH-ROM (Occupational Safety 
and Health on CD-ROM), która zawiera³a bazy: CISDOC, HSELINE, MHIDAS, 
RILOSH, NIOSHTIC i NIOSHTIC2, a tak¿e wybór rekordów dotycz¹cych bhp 
z bazy MEDLINE. By³a to jedyna tego rodzaju baza, prenumerowano j¹ w wielu 
krajach i wykorzystywano m.in. w pracach bibliotek i dzia³ów informacji. Wy-
dawcy zakoñczyli jej udostêpnianie w 2008 r.

CISDOC
CISDOC to miêdzynarodowa baza z zakresu bezpieczeñstwa i zdrowia 

w pracy, opracowywana w ramach tworzenia �róde³ informacji Miêdzyna-
rodowej Organizacji Pracy (ILO) przez Miêdzynarodowe Centrum Informacji 
o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy (CIS), (www.ilo.org/cis).

Prace zwi¹zane z baz¹ CISDOC rozpoczê³y siê w 1973 r. i prowadzone 
s¹ w ramach miêdzynarodowej wspó³pracy przez Miêdzynarodowe Centrum 
CIS, Krajowe Centra CIS z ró¿nych krajów i inne zwi¹zane z sieci¹ CIS instytu-
cje1. W 2005 r. ILO udostêpni³a wiele swych produktów w formie bezp³atnej, 
w tym – w ramach witryny Miêdzynarodowego Centrum CIS. Dziêki temu obieg 
zawartych w bazie informacji, w tym – polskich, osi¹gn¹³ skalê �wiatow¹. Baza 
zawiera ponad 70 tys. opisów bibliograficznych dokumentów z ca³ego �wiata, 
dotycz¹cych bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy oraz dziedzin pokrewnych 
i jest uzupe³niana na bie¿¹co: o ksi¹¿ki, artyku³y z czasopism, przepisy prawne, 
regulacje, dyrektywy, raporty z badañ naukowych i dzia³alno�ci instytucji, 
karty charakterystyk substancji chemicznych, materia³y szkoleniowe, normy, 
materia³y audiowizualne. Zapewnia to jej przewagê merytoryczn¹ w stosunku 
np. do innych baz danych, które w wielu przypadkach obejmuj¹ jedynie artyku³y 
z czasopism.

Opisy dokumentów w bazie CISDOC udostêpniane s¹ w jêzykach angielskim 
i francuskim oraz, czê�ciowo – w hiszpañskim. Opis ka¿dego dokumentu, 
oprócz danych bibliograficznych, zawiera streszczenie zawarto�ci dokumentu 
(abstrakt) i jego charakterystykê za pomoc¹ hase³ (deskryptorów) z Tezaurusa 
CIS – s³ownika tematycznego z zakresu bhp i dziedzin pokrewnych. Tezaurus 
CIS s³u¿y zarówno do wspierania wyszukiwania w bazie CISDOC, ale jest tak¿e 
udostêpniany osobno, jako baza danych CISTHES, umo¿liwiaj¹c zainteresowa-
nym m.in. zapoznanie siê z tematyk¹ bhp i dziedzin pokrewnych, porz¹dkowanie 
w³asnej wiedzy w tym zakresie, wykorzystywanie zawartego w tezaurusie 
s³ownictwa do tworzenia klasyfikacji w bibliotekach itp. (dostêp: http://www.
ilo.org/dyn/cisdoc/cisthes_search.ilostart? p_lang=e).

Coraz wiêcej opisów w bazie danych CISDOC zawiera równie¿ linki do pe³-
nych tekstów dokumentów w Internecie, a Krajowe Centra CIS (w tym Polskie 
Centrum CIS) mog¹ prenumerowaæ bazê CISDOC-TEXT z pe³nymi tekstami 
(do 150 stron) wszystkich dokumentów. Umo¿liwia to u¿ytkownikowi szybkie 
pozyskanie pe³nego tekstu dokumentu.

Baza jest szeroko dostêpna na stronach internetowych Centrum CIS 
w ramach portalu Miêdzynarodowej Organizacji Pracy, który jest jednym 
z najwa¿niejszych na �wiecie �róde³ wiarygodnych informacji o szerokiej pro-
blematyce ochrony cz³owieka w procesie pracy i z którego korzystaj¹ miliony 
osób na ca³ym �wiecie2. Od 2010 r. trwaj¹ prace nad powa¿nymi zmianami 
w zakresie jej tworzenia i u¿ytkowania, dotycz¹cymi zarówno systemu infor-
matycznego, jak i zdalnego wprowadzania danych przez upowa¿nione osoby 
z ró¿nych krajów. Polskie Krajowe Centrum CIS bierze udzia³ w tych pracach 
i zosta³o wybrane jako pierwsze pilota¿owe Centrum CIS, które testuje obecnie 
mo¿liwo�æ wprowadzania danych online i wspó³pracuje z Miêdzynarodowym 
Centrum CIS w zakresie usprawniania i tych prac.

Nowa wersja bazy CISDOC (rys. 1.) dostêpna jest pod adresem:
http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/docName--
-WCMS_112523/index.htm.

LEGOSH
Miêdzynarodowe Centrum CIS opracowuje tak¿e bazê danych LEGOSH 

(Legislative Texts on Occupational Safety and Health), obejmuj¹c¹ ponad 
4 800 przepisów prawnych, zwi¹zanych z tematyk¹ bezpieczeñstwa i zdrowia 
w pracy w ok. 140 krajach. Bazê mo¿na przegl¹daæ wg nazw krajów i organizacji 
oraz kategorii tematycznych. Planowana jest tak¿e jej szeroka aktualizacja, 
udoskonalenie i rozszerzenie (dostêp: http://www.ilo.org/safework/info/
databases/lang--en/WCMS_112575/index.htm). 
1 G. Sandi: CIS. 50 Years of History. International Labour Office, Genewa 2009
2 B. Szczepanowska Nowo�ci w portalu Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. 
„Bezpieczeñstwo Pracy”, 12 (471) 2010

Zajmowanie siê tak multidyscyplinarn¹ dziedzin¹ wiedzy, jak¹ jest bezpieczeñstwo i higiena 
pracy, wymaga dostêpu do miêdzynarodowych najnowszych i wiarygodnych informacji. 
Bardzo wa¿nym �ród³em informacji s¹ bazy danych, coraz czê�ciej opracowywane przez 
specjalistów z ró¿nych krajów. Za po�rednictwem Internetu udostêpnianych jest obecnie 
wiele tematycznych baz specjalistycznych z dziedzin wiedzy powi¹zanych z problematyk¹  
bhp, natomiast niewiele jest dostêpnych elektronicznych baz danych, zawieraj¹cych ogólne  
materia³y z tego zakresu. W artykule zaprezentowano kilka baz danych Miêdzynarodowej 
Organizacji Pracy, m.in. CISDOC, LEGOSH, ICSC, Encyklopediê BHP ILO, LABORDOC, a tak¿e 
wybrane bazy prenumerowane przez CIOP-PIB, np. OSHUPDATE i FIREINF. 
 

International dissemination of information on OSH throughout electronic databases 
Dealing with such a multidisciplinary field of knowledge as occupational safety and health 
(OSH) requires access to the latest valuable international information. Databases, increasingly 
often developed by specialists from various countries, are among the most important sources of 
information. Currently many specialist subject databases on OSH-related disciplines are available 
on the Internet, but there are few electronic databases with general materials on this subject. This 
article briefly presents several databases of the International Labour Organization, e.g., CISDOC, 
LEGOSH, ICSC, ILO OSH Encyclopaedia and LABORDOC, as well as selected databases CIOP-PIB 
subscribes to, e.g., OSHUPDATE and  FIREINF.planned activities, out-of-date emergency plans and 
no detailed  major accident control procedures. 
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ICSC
Miêdzynarodowe Centrum CIS udostêpnia równie¿ bazê danych Interna-

tional Chemical Safety Cards (ICSC), (rys. 2.), zawieraj¹c¹ pe³ne teksty kart 
bezpieczeñstwa chemicznego, opracowywane w ramach miêdzynarodowego 
projektu prowadzonego przez �wiatow¹ Organizacjê Zdrowia (WHO) i Miê-
dzynarodow¹ Organizacjê Pracy (ILO) przy wspó³pracy Komisji Europejskiej.
W pracach bierze udzia³ miêdzynarodowa grupa ekspertów, tak¿e z Polski. Pro-
jekt jest prowadzony od 1980 r., a jego celem jest opracowywanie w przystêpny 
i zrozumia³y sposób �róde³ informacji, dziêki którym mo¿na upowszechniaæ 
wiarygodne dane o niebezpiecznych substancjach chemicznych, zagro¿eniach 
i sposobach ich unikania w miejscu pracy.

Karty zagro¿eñ dostêpne s¹ w jêzyku angielskim i w wielu jêzykach na-
rodowych. Obecnie jest ich ok. 1700, a ca³o�æ jest regularnie aktualizowana, 
z uwzglêdnieniem wyników najnowszych badañ naukowych (http://www.ilo.
org/safework/info/databases/lang--en/WCMS_113134/index.htm).

http://www.ilo.org/safework/info/databases/lang--en/WCMS_113329/
index.htm

Encyklopedia ILO wymaga³a aktualizacji i rozszerzenia zawarto�ci o nowe 
tematy – obecnie jest realizowany szeroko zakrojony miêdzynarodowy projekt, 
w ramach którego powstaje jej nowa wersja, znacznie rozszerzona i unowocze-
�niona (rys. 3.). Pi¹te wydanie bêdzie dostêpne tylko w formie elektronicznej, 
chocia¿ rozwa¿ane jest tak¿e opracowanie wersji na CD-ROM.

Nowa wersja encyklopedii jest opracowywana przez miêdzynarodowy zespó³ 
ekspertów z ró¿nych dziedzin wiedzy. Wa¿n¹ jej cech¹ jest powi¹zanie w formie 
elektronicznej z wieloma innymi �ród³ami informacji – w tym z bazami danych 
ILO, Centrum CIS i Dzia³u BHP „SafeWork” (www.ilo.org/safework), portalami 
ró¿nych instytucji i organizacji, forami u¿ytkowników itp. – a tak¿e fakt, ¿e bêdzie 
mo¿na aktualizowaæ zawarto�æ encyklopedii na bie¿¹co, on-line. Dziêki swym 
ogromnym zasobom witryna Encyklopedii ILO bêdzie wiêc stanowi³a swoist¹ 
„bramê” do danych i informacji z ca³ego �wiata, dotycz¹cych wielotematycznej 
problematyki zapewnienia cz³owiekowi bezpiecznej i zdrowiej pracy.Rys. 1. Strona internetowa nowej wersji bazy CISDOC Miêdzynarodowego Centrum CIS

Fig. 1. New CISDOC database website

Rys. 2. Baza danych kart bezpieczeñstwa chemicznego ICSC
Fig. 2. ICSC Chemical safety sheets database 

Rys. 3. Koncepcja miêdzynarodowego projektu nowej Encyklopedii ILO
Fig. 3. A sketch of an international design of a new ILO encyclopedia

Encyklopedia BHP – ILO
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy od pocz¹tku swego istnienia docenia³a 

potrzebê upowszechniania problematyki zdrowej, bezpiecznej i godnej pracy, 
m.in. w formie publikacji3. Encyklopedia „The ILO’s Encyclopaedia of Occupational 
Health and Safety” jest jednym z najwa¿niejszych wydawnictw, a jednocze�nie 
baz danych Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Zawiera ró¿norodne informacje 
z zakresu problematyki pracy cz³owieka, jego bezpieczeñstwa i zdrowia oraz 
wielu tematów pokrewnych.

Po raz pierwszy Encyklopediê opublikowano w latach 1930-34. Jej kolejne 
wydania powstawa³y w latach 1971 i 1983, podobnie jak t³umaczenia ca³o�ci 
i fragmentów na ró¿ne jêzyki. Miêdzynarodowe Centrum CIS bra³o udzia³ 
w pracach nad pierwszymi wydaniami, a nastêpnie organizowa³o prace nad 
IV wydaniem anglojêzycznym Encyklopedii (1998 r.). Od 2005 r. Encyklopedia 
jest bezp³atnie dostêpna w formie elektronicznej na portalu ILO oraz witrynie 
Miêdzynarodowego Centrum CIS (www.ilo.org/cis). Tak¿e bezp³atnie udostêp-
niano IV anglojêzyczne wydanie Encyklopedii na CD-ROM w ramach produktu 
„SafeWork Bookshelf”. Z tekstem tego wydania Encyklopedii w jêzyku angiel-
skim, francuskim i hiszpañskim mo¿na zapoznaæ siê na stronie:
3 Miêdzynarodowa Organizacja Pracy. 90 lat istnienia. Informator, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Spo³ecznej, Warszawa 2009

Miêdzynarodowe Centrum CIS wraz z Dzia³em BHP „SafeWork” opracowuje 
i udostêpnia na swych stronach internetowych tak¿e inne bazy: Chemical Expo-
sure Limits – zbiór informacji o warto�ciach najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ 
(threshold limit values – TLVs) w ró¿nych krajach, Occupational Safety and Health 
Glossary (s³ownik hase³ z zakresu BHP w kilku jêzykach), Hazards Datasheets on 
Occupations – HDO (karty zagro¿eñ w poszczególnych zawodach, w opraco-
wywaniu których bra³ tak¿e udzia³ CIOP-PIB). Linki do tych baz s¹ zamieszczone 
stronach CIS i SafeWork (www.ilo.org/cis, www.ilo.org/safework).

Poszczególne dzia³y Miêdzynarodowego Biura Pracy opracowuj¹ równie¿ 
bazy danych, zwi¹zanych z ró¿nymi zagadnieniami, w których wystêpuje czê-
�ciowo tak¿e problematyka bezpieczeñstwa i higieny pracy. S¹ one bezp³atnie 
udostêpniane poprzez portal ILO, wiele z nich mo¿na znale�æ w wykazie na stronie 
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/resource/ilodatabases.htm.

LABORDOC
Baza ta jest opracowywana przez Bibliotekê G³ówn¹ Miêdzynarodowej 

Organizacji Pracy. Obejmuje ona opisy dokumentów gromadzonych w tej bi-
bliotece, a tak¿e w bibliotekach innych przedstawicielstw i biur ILO. Biblioteka 
ta gromadzi tak¿e wydawnictwa dotycz¹ce bhp, ale w znacznie mniejszym 
zakresie ni¿ Miêdzynarodowe Centrum CIS. Biblioteka posiada wszystkie wy-
dawnictwa opublikowane przez Miêdzynarodowe Biuro Pracy w Genewie i jego 
placówki, a tak¿e inne wydawnictwa zwi¹zane z tematyk¹ pracy opublikowane 
na ca³ym �wiecie. Baza zawiera wiele linków do pe³nych tekstów dokumentów.

Baza LABORDOC, prowadzona w jêzykach: angielskim, francuskim i hiszpañ-
skim i jest dostêpna pod adresem: http://labordoc.ilo.org/Towarzyszy bazie 
Tezaurus ILO, która porz¹dkuje tematykê i wspiera wyszukiwanie.

W�ród wielu baz ILO mo¿na wymieniæ te¿ bazê LABORSTA, zawieraj¹c¹ 
ró¿norodne dane statystyczne zwi¹zane z prac¹ oraz NATLEX, obejmuj¹c¹ dane 
dotycz¹ce przepisów prawnych z wielu krajów na temat ró¿nych aspektów pracy, 
zatrudnienia, bezrobocia, p³ac itp. Obecnie rozwa¿ane jest scalenie jej z baz¹ 
LEGOSH Miêdzynarodowego Centrum CIS.

Wiarygodne i aktualne informacje o literaturze z zakresu bezpieczeñstwa 
i dobrego zdrowia w pracy mo¿na tak¿e znale�æ w produktach zwi¹zanej 
z miêdzynarodowym systemem CIS angielskiej firmy, zajmuj¹cej siê informacj¹ 
naukow¹ w zakresie bezpieczeñstwa pracy i konsultingiem z zakresu tej tema-
tyki – Sheila Pantry Associates Ltd. (www.sheilapantry.com). Firma ta od wielu 
lat organizuje m.in. szkolenia i konferencje z zakresu bezpieczeñstwa pracy, 
publikuje ksi¹¿ki i poradniki, wspó³dzia³a przy organizowaniu sieci Centrów 
CIS, publikuje e-wydawnictwo „CIS Newsletter”. W�ród jej produktów warto 
wymieniæ miêdzynarodow¹ bazê danych OSH UPDATE.
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Podczas 67. posiedzenia Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych Dopusz-
czalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w �rodowisku 
Pracy 28 pa�dziernika 2011 r. rozpatrywano uzasadnienie propozycji warto�ci 
dopuszczalnego stê¿enia (NDS) dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej, 
czyli dla kwarcu [14808-60-7] i krystobalitu [14464-46-1], które s¹ najbardziej 
rozpowszechnion¹ w �rodowisku pracy odmian¹ krystalicznej krzemionki.

Surowce krzemionkowe znajduj¹ wszechstronne zastosowanie do produkcji: 
materia³ów budowlanych, szk³a, ceramiki, krzemu i ¿elazokrzemu, zwi¹zków krze-
moorganicznych i wielu innych. Wed³ug GUS w Polsce zawodowo eksponowanych 
na py³y o dzia³aniu zw³ókniaj¹cym (g³ównie krystaliczn¹ krzemionkê) jest ponad 
50 tysiêcy osób. Mediana stê¿eñ respirabilnej frakcji py³ów zawieraj¹cych od 2 
do 50% krystalicznej krzemionki, obliczona na podstawie wyników oko³o 50 tys. 
pomiarów wykonanych w latach 2001-2005, by³a równa 0,56 mg/m3. Corocznie 
w Polsce stwierdza siê oko³o 100 nowych przypadków krzemowej pylicy p³uc. 
Wed³ug danych G³ównej Inspekcji Sanitarnej na stanowiskach pracy, na których 
wystêpowa³ py³ respirabilny zawieraj¹cy krystaliczn¹ krzemionkê powy¿ej 50%, 
a jego stê¿enie przekracza³o warto�æ NDS, w 2007 r. by³y zatrudnione 282 osoby, 
a w 2010 r. 49 osób (32 osoby – produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych, 
13 osób – produkcja metali, 2 osoby przy robotach zwi¹zanych z budow¹ obiektów, 
po 1 osobie – produkcja wyrobów z drewna oraz produkcja metalowych wyrobów 
gotowych). Analogicznie, na stanowiskach pracy, na których stwierdzono prze-
kroczenia NDS dla py³u respirabilnego zawieraj¹cego od 2 do 50% krystalicznej 
krzemionki w 2007 r. pracowa³y 8182 osoby, a w 2010 r. – 6598 osób. Najwiêksz¹ 
liczbê zatrudnionych nara¿onych powy¿ej warto�ci NDS na py³y zawieraj¹ce co naj-
mniej 2% krystalicznej krzemionki (z wy³¹czeniem py³ów wêglowych) notowano 
w kopalnictwie rud metali, przy produkcji metali i wyrobów z metali lub metalowych 
wyrobów gotowych, w budownictwie, przy produkcji wyrobów chemicznych.

Szkodliwe dzia³anie kwarcu i krystobalitu na organizm cz³owieka jest przede 
wszystkim zwi¹zane z d³ugotrwa³ym – najczê�ciej ponad 10-letnim – wdychaniem 
py³u, który mo¿e przedostawaæ siê do obszaru wymiany gazowej w p³ucach i tam 
toksycznie dzia³aæ na makrofagi, pneumocyty i inne komórki, wywo³uj¹c przewlek³¹ 
reakcjê zapaln¹, a nastêpnie zmiany zw³óknieniowe o charakterze guzkowym lub 
rozleg³ym. Innymi skutkami zdrowotnymi nara¿enia s¹: rak p³uc, choroby autoim-
munologiczne, bakteryjne i grzybicze powik³ania krzemicy, krzemica pozap³ucna 
oraz przewlek³e choroby nerek.

W badaniach epidemiologicznych osób nara¿onych na krystaliczn¹ krzemionkê 
wykazano, ¿e ryzyko rozwoju krzemicy jest proporcjonalne do dawki py³u i po oko³o 
40 latach nara¿enia wynosi: 2 � 3% w przypadku stê¿enia na poziomie 0,02 mg/m3,
5 ÷ 10%, gdy stê¿enie wynosi 0,05 mg/m3 i oko³o 20% dla stê¿eñ 0,1 ÷ 0,15 mg/m3.

Grupa Robocza Miêdzynarodowej Organizacji do Badañ nad Rakiem (IARC) 
na podstawie wyników badañ epidemiologicznych i do�wiadczalnych zaklasyfiko-
wa³a kwarc i krystobalit do grupy 1. – czynników rakotwórczych dla ludzi. Ryzyko 
wzglêdne rozwoju raka p³uc u nara¿onych na krystaliczn¹ krzemionkê najczê�ciej 
szacuje siê na poziomie 1,3 ÷ 1,4, przy czym u nara¿onych ze stwierdzon¹ krzemic¹ 
p³uc jest ono wyra�nie wiêksze i mie�ci siê w granicach 1,7 ÷ 2,4, natomiast u nara-
¿onych bez zmian radiologicznych w p³ucach wynosi 1,0 ÷ 1,2. Brak jednoznacznego 
potwierdzenia wzrostu ryzyka u nara¿onych bez zmian �wiadcz¹cych o rozwoju 
krzemicy powoduje, ¿e nie mo¿na rozstrzygn¹æ, czy nara¿enie na krystaliczn¹ 
krzemionkê jest bezpo�rednio czynnikiem ryzyka raka p³uc, czy te¿ rak jest wtórnym 
skutkiem procesów zw³óknieniowych.

Rakotwórcze dzia³anie kwarcu i krystobalitu zosta³o potwierdzone na pod-
stawie wyników badañ do�wiadczalnych na szczurach. W badaniach przeprowa-
dzonych z u¿yciem innych gatunków zwierz¹t nie uzyskano podobnych rezul-
tatów. Wyniki badañ genotoksycznego dzia³ania krystalicznej krzemionki tak¿e 
nie s¹ jednoznaczne.

Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Nara¿enia 
na Oddzia³ywanie Czynników Chemicznych w Pracy (Scientific Committee for 
Occupational Exposure Limits – SCOEL), dotychczas nie ustali³ warto�ci norma-
tywu dla Unii Europejskiej. Wobec braku mo¿liwo�ci ustalenia warto�ci progowej 
nara¿enia i uznaj¹c, ¿e ka¿de zmniejszenie nara¿enia bêdzie skutkowaæ redukcj¹ 
ryzyka zdrowotnego krzemicy i raka p³uc, SCOEL rekomenduje EU warto�æ 
OEL < 0,05 mg/m3.

Uwzglêdniaj¹c wyniki badañ epidemiologicznych dotycz¹cych zw³ókniaj¹cego 
dzia³ania kwarcu i krystobalitu oraz brak ustalenia poziomów NOAEL i/lub LOAEL, 
zaproponowano przyjêcie warto�ci NDS równej 0,05 mg/m3. Nara¿enie na takim 
poziomie nie gwarantuje wszystkim nara¿onym zawodowo na krzemionkê krysta-
liczn¹ przez oko³o 40 lat niepojawienia siê zmian w stanie ich zdrowia, ale nowa 
warto�æ NDS niew¹tpliwie przyczyni siê do znacznej poprawy warunków pracy. 
Warto�æ ta jest od 3 do 6 razy mniejsza od warto�ci obecnie obowi¹zuj¹cej dla 
py³ów respirabilnych zawieraj¹cych powy¿ej 50% krystalicznej krzemionki, oraz 

OSH UPDATE
Baza OSH UPDATE (rys. 4.) jest w pe³ni miêdzynarodowa, gdy¿ obejmuje 

obecnie 20 opracowywanych w ró¿nych krajach baz danych, zwi¹zanych z oma-
wian¹ tematyk¹. S¹ to zarówno krajowe, jak i opracowywane przez organizacje 
miêdzynarodowe, bazy danych. OSH UPDATE obejmuje tak¿e bazê CISDOC, 
w tym – polskie informacje w niej zawarte.

Baza zawiera ok. 820 tys. rekordów zawieraj¹cych opisy dokumentów. 
Zawiera te¿ ok. 69 tys. linków do pe³nych tekstów artyku³ów obejmuj¹cych 
190 tys. stron. Jest to obecnie prawdopodobnie najwiêksza baza danych 
zwi¹zana z problematyk¹ bezpieczeñstwa i higieny pracy. Jest baz¹ odp³atn¹, 
ale na tle cen dostêpu do innych miêdzynarodowych baz danych oraz bardzo 
du¿ej zawarto�ci informacji mo¿e stanowiæ cenne �ród³o informacji o bhp i dzie-
dzinach pokrewnych dla specjalistów bhp, pracowników naukowych, studentów, 
wyk³adowców oraz innych zainteresowanych. Istnieje mo¿liwo�æ tworzenia 
konsorcjum instytucji u¿ytkuj¹cych tê bazê, co mo¿e byæ wa¿ne dla krajowych 
bibliotek i o�rodków informacji z zakresu bezpieczeñstwa pracy. Baza dostêpna 
jest pod adresem www.oshupdate.com, a tak¿e w CIOP-PIB (w bibliotece), jako 
¿e jest prenumerowana jest przez O�rodek Informacji i Dokumentacji Instytutu, 
bêd¹cy jednocze�nie Polskim Krajowym Centrum CIS.

FIREINF
Prenumerowana i udostêpniana przez CIOP-PIB jest tak¿e druga miê-

dzynarodowa baza Sheili Pantry, obejmuj¹ca 20 baz danych – 7 baz danych 
pe³notekstowych oraz 13 baz bibliograficznych, zwi¹zanych z szerok¹ tematyk¹ 
zagro¿eñ i ochrony przed po¿arami. Baza FIREINF zawiera tak¿e wiele opisów do-
kumentów dotycz¹cych ogólnych problemów bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy.

Wa¿nym �ród³em informacji z omawianej tematyki jest tak¿e prowadzony 
przez firmê od 1996 r. portal OSHWORLD, zawieraj¹cy m.in. setki linków do no-
wo�ci, artyku³ów, baz danych, instytucji z zakresu bhp (dostêp: http://www.
sheilapantry.com/oshworld/).

Rys. 4. Baza danych OSH UPDATE
Fig. 4. OSH UPDATE database

Podsumowanie
Jak wynika z przedstawionej charakterystyki przyk³adowych �róde³ informacji 

zwi¹zanych z CIS, bazy danych z zakresu bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy, 
podobnie jak bazy dotycz¹ce innych dziedzin wiedzy, s¹ obecnie czêsto opra-
cowywane przez zespo³y miêdzynarodowe i zawieraj¹ zestawy baz danych 
z ró¿nych krajów. Korzystanie z tych baz daje u¿ytkownikom szybki dostêp 
do potrzebnych im informacji ze �wiata. Coraz szerzej te¿ bazy danych udo-
stêpniaj¹ linki do pe³nych tekstów dokumentów – korzystanie z nich wspiera 
prace specjalistów z zakresu bezpieczeñstwa pracy i innych zainteresowanych 
t¹ tematyk¹, u³atwia rozwój wspó³pracy miêdzynarodowej, wspomaga dzia-
³ania w zakresie upowszechniania problematyki bezpiecznej i zdrowej pracy, 
i przyczynia siê do rozwoju kultury bezpieczeñstwa.

Przy rosn¹cych wymaganiach odbiorców informacji dostêpno�æ rzetelnej, 
specjalistycznej wiedzy jest bardzo wa¿na, tak¿e ze w zglêdu na du¿¹ liczbê 
dyscyplin, zwi¹zanych z problematyk¹ bhp.
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