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tworzeniu spo³eczeñstwa in-
formacyjnego niezbêdne s¹
nowoczesne �ród³a informa-

cji, które u³atwiaj¹ i przyspieszaj¹ dostêp
u¿ytkowników do danych.

Coraz wiêksz¹ rolê w rozpowszechnia-
niu lawinowo wzrastaj¹cej ilo�ci informa-
cji na �wiecie odgrywaj¹ komputerowe
bazy danych. S¹ one cennym �ród³em in-
formacji, wymagaj¹ jednak zapewnienia
dostêpu do komputera i umiejêtno�ci ich
wyszukiwania. Najczê�ciej s¹ wiêc wy-
korzystywane w o�rodkach informacji
i bibliotekach, gdzie u¿ytkownicy maj¹
zapewnione zarówno odpowiednie narzê-
dzia, jak i fachow¹ pomoc specjalisty ds.
informacji.

Bazy danych zwi¹zane bezpo�rednio
lub po�rednio z bezpieczeñstwem pracy
i ergonomi¹ mog¹ bardzo u³atwiæ pracê
zarówno teoretykom, jak te¿ praktykom
z tej dziedziny. Wiele z nich zawiera bo-
wiem informacje zwi¹zane z badaniami
naukowymi, np. opisy zakoñczonych prac
badawczych oraz konkretne informacje
praktyczne (np. wykazy producentów rê-
kawic ochronnych).

Bazy danych s¹ zamieszczane na ró¿-
nych no�nikach � pocz¹tkowo by³y do-
stêpne g³ównie na dyskietkach, jednak
obecnie najczê�ciej stosuje siê ma³y, prze-
no�ny i wygodny w u¿yciu dysk CD. Nie-
które firmy, d¹¿¹c do miniaturyzacji pro-
dukuj¹ te¿ prostok¹tne p³yty wielko�ci
ma³ej d³oni.

Szybki w ostatnich latach rozwój na-
rzêdzi informatycznych umo¿liwi³ wielu
instytucjom, szczególnie du¿ym bibliote-
kom naukowym, opracowywanie w³a-
snych zbiorów w formie baz danych
zautomatyzowanych katalogów biblio-
tecznych. Bazy danych sprzedawane s¹
przez producentów, udostêpniane
w o�rodkach informacji i bibliotekach in-
stytucji, które je opracowa³y albo zakupi-
³y jednorazowo lub w formie prenumera-
ty. W ostatnich latach coraz wiêcej baz da-
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nych, szczególnie zachodnich, podobnie
jak czasopism, udostêpnia siê bezp³atnie
lub odp³atnie przez internet na stronach
www ich twórców lub firm po�rednicz¹-
cych. Zasoby internetowe s¹ obecnie naj-
bogatszym �ród³em informacji w ka¿dej
dziedzinie.

Udostêpnianie informacji o posiada-
nych bazach danych jest niezbêdnym ele-
mentem dzia³alno�ci informacyjnej, gdy¿
umo¿liwia wykorzystanie tych baz przez
ró¿nych u¿ytkowników, daj¹c m.in. do-
stêp do �wiatowych obszernych zasobów
informacji, w tym do informacji z dziedzi-
ny bezpieczeñstwa i higieny pracy, ergo-
nomii, in¿ynierii �rodowiska, medycyny
pracy itp.

Pojêcie bazy danych jest ró¿nie defi-
niowane. Wed³ug S³ownika wspó³czesne-
go jêzyka polskiego [9] baza danych to
�zorganizowany zbiór informacji groma-
dzonych, porz¹dkowanych i wykorzysty-
wanych za pomoc¹ specjalnego progra-
mu komputerowego�. Baza danych musi
byæ zaopatrzona w program komputero-
wy do przetwarzania danych wed³ug za-
danego klucza, umo¿liwiaj¹cy wyszuki-
wanie zawartych informacji wg ró¿nych
kryteriów, np. w przypadku opisów lite-
ratury � wed³ug lat wydania czy autora.

W wydawnictwie Instytutu Informacji
Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
na temat w³asnych baz danych w Inter-
necie [8] definicja bazy danych brzmi:
�Baza danych to dobrze usystematyzowa-
ny zapis informacji o obiektach rzeczy-
wisto�ci, który pozwala na proste prze-
twarzanie zawartych w nich danych � mo-
dyfikowanie, dodawanie i usuwanie da-
nych oraz daje mo¿liwo�æ wyszukiwania
wed³ug wielu kryteriów�.

Bazy danych mo¿na klasyfikowaæ wg
ró¿nych kryteriów, ale s¹ one przede
wszystkim bibliograficzne (np. opisy do-
kumentów z danej dziedziny), faktogra-
ficzne (np. dane w tabelach) oraz pe³no-
tekstowe (np. teksty przepisów praw-

nych). Ostatnio powstaje coraz wiêcej baz
faktograficznych i pe³notekstowych, które
s¹ szczególnie cenne, gdy¿ od razu do-
starczaj¹ u¿ytkownikowi konkretnych
informacji. Do baz danych mo¿na te¿ za-
liczyæ zautomatyzowane katalogi biblio-
teczne, bêd¹ce cennym �ród³em informa-
cji o pi�miennictwie na okre�lone tema-
ty, w tym o bezpieczeñstwie pracy i dzie-
dzinach pokrewnych. Specjali�ci z ró¿-
nych dziedzin zaliczaj¹ te¿ do baz danych
u³atwiaj¹ce im wiele prac oprogramowa-
nie komputerowe, zawieraj¹ce bazy da-
nych.

Istniej¹ bazy opracowywane przez jed-
n¹ instytucjê w danym kraju lub przez
grupê pokrewnych instytucji, ale coraz
czê�ciej powstaj¹ miêdzynarodowe bazy,
które sk³adaj¹ siê z kilku podbaz opraco-
wanych w ró¿nych krajach. W czasach
globalizacji s¹ one cennym �ród³em in-
formacji, gdy¿ daj¹ bardzo dobry przegl¹d
pi�miennictwa ogólno�wiatowego, a przy
coraz bardziej powszechnej znajomo�ci
jêzyków obcych, szczególnie jêzyka an-
gielskiego, dostêp do informacji o doku-
mentach czy danych z innych krajów jest
bardzo potrzebny. Informacje zawarte
w takich bazach danych mog¹ np. uchro-
niæ przed dublowaniem badañ nauko-
wych. Zalewaj¹ca �wiat informacja wy-
maga uporz¹dkowania, a tworzenie baz
danych mo¿e byæ prób¹ pewnego ich
usystematyzowania i udostêpnienia u¿yt-
kownikom tego, co ich naprawdê intere-
suje.

W Polsce potrzeba korzystania z infor-
macji zawartych w bazach jest docenia-
na i wiele instytucji, w miarê posiadanych
funduszy prenumeruje zagraniczne i miê-
dzynarodowe bazy danych. Jest to jednak
bardzo kosztowne. Czê�ciowo fundusze
uzyskiwane s¹ z Komitetu Badañ Nauko-
wych, czê�ciowo za� instytucje same za-
kupuj¹ bazy. Ostatnio � ze wzglêdu na
problemy finansowe � wiele instytucji
rezygnuje jednak z niektórych baz da-
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nych. Dlatego wa¿na jest informacja o
tym, w których instytucjach znajduj¹ siê
okre�lone bazy danych lub kto je opraco-
wa³ i sprzedaje. Takie informacje najszyb-
ciej mo¿na znale�æ na stronach interneto-
wych tych instytucji lub w ich publika-
cjach, w czasopismach naukowych, rekla-
mach, ulotkach promuj¹cych itp. �ród³em
informacji o istniej¹cych bazach s¹ te¿
konferencje, kursy itp. Coraz czê�ciej wy-
dawnictwa s¹ publikowane zarówno
w formie papierowej jak i elektronicznej
na dyskietkach lub na p³ytach CD. Na no-
�nikach elektronicznych s¹ te¿ zamiesz-
czane dodatki do wydawnictw.

 W Polsce nie opracowano dotychczas
zbyt wielu komputerowych baz danych
z dziedziny bezpieczeñstwa pracy i ergo-
nomii, ale tematyka ta jest bardzo szero-
ka i ³¹czy siê z wieloma innymi dziedzi-
nami wiedzy, jak medycyna, chemia, fi-
zyka, psychologia, socjologia itp. Dlate-
go te¿ specjali�ci z dziedziny bezpieczeñ-
stwa pracy korzystaj¹ z wielu pokrew-
nych tematycznie baz danych, w których
wspó³wystêpuj¹ zagadnienia zwi¹zane
z ochron¹ cz³owieka w procesie pracy.
Czêsto te¿ osobom zainteresownym opra-
cowywaniem metod zapewniania bez-
piecznych warunków pracy potrzebne s¹
informacje spoza tej dziedziny i wykorzy-
stuj¹ bazy z zakresu chemii, fizyki itp.

Opisanie wszystkich baz danych
z dziedziny bezpieczeñstwa pracy i dzie-
dzin pokrewnych opracowanych w Pol-
sce lub zagranic¹ i udostêpnianych przez
ró¿ne instytucje znacznie przekroczy³o-
by ramy jednego artyku³u, dlatego skon-

centrowano siê na kilku przyk³adach. Dla
potrzeb przedstawionego tu przegl¹du
przyjêto szersze pojêcie bazy danych,
obejmuj¹ce równie¿ programy kompute-
rowe zawieraj¹ce bazy danych czy bazy
zawieraj¹ce teksty ksi¹¿ek lub czasopism.

Bazy danych
tworzone w CIOP

Centralny Instytut Ochrony Pracy
(CIOP) � http://www.ciop.pl; e-mail:
oinip@ciop.pl � jest przyk³adem instytu-
cji, która docenia rolê baz danych jako
�róde³ informacji. O�rodek Informacji
Naukowej i Dokumentacji CIOP udostêp-
nia bazy danych opracowane przez Insty-
tut oraz inne bazy polskie i zagraniczne.

CIOP opracowa³ wiele baz danych oraz
programów komputerowych, które posia-
daj¹ wbudowane bazy danych, pomocne
w ich dzia³aniu.

W�ród pozycji opracowanych przez
CIOP i udostêpnianych w wiêkszo�ci wy-
padków komercyjnie mo¿na wymieniæ:

STER
� Komputerowy System Rejestracji
Zagro¿eñ i Oceny Ryzyka Zawodowego

System ten stanowi wielofunkcyjne,
nowoczesne narzêdzie wspomagaj¹ce
kompleksowo wiêkszo�æ dzia³añ, które s¹
zwi¹zane z zarz¹dzaniem bezpieczeñ-
stwem i higien¹ pracy w przedsiêbior-
stwie. Jest on przeznaczony zarówno dla
pracodawców, jak i dla pracowników
s³u¿b bhp oraz zak³adowych laboratoriów
pomiarowych. System STER zawiera piêæ
modu³ów, które s¹ przystosowane do pra-
cy z jedn¹ centraln¹ baz¹ danych. Modu³
RYZYKO umo¿liwia rejestracjê zagro¿eñ
i chorób zawodowych oraz dokumento-
wanie pomiarów czynników szkodliwych
i ocenê ryzyka zawodowego. Modu³
WYPADKI umo¿liwia rejestracjê i doku-
mentowanie wypadków przy pracy. Mo-
du³ BHP umo¿liwia ewidencjê indywidu-
alnych danych pracowników, zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy. Mo-
du³ DOBÓR umo¿liwia dobór �rodków
ochrony indywidualnej, stosownie do za-
gro¿eñ zawodowych wystêpuj¹cych na
stanowiskach pracy. Modu³ ADMINI-

STRACJA umo¿liwia sterowanie dostê-
pem do ka¿dego z modu³ów systemu oraz
wprowadzanie danych o przedsiêbior-
stwie, jego strukturze i zatrudnieniu,
a tak¿e wprowadzanie danych o stanowi-
skach pracy i administrowanie nimi. Sys-
tem STER otrzyma³ nagrodê Grand Prix
G³ównego Inspektora Pracy na Targach
SAWO�97 oraz I nagrodê w Ogólnopol-
skim Konkursie Poprawy Warunków Pra-
cy w 1998 roku.

Modu³ DOBÓR
Komputerowego Systemu STER,
wspomagaj¹cy dobór
�rodków ochrony indywidualnej

Modu³ ten mo¿e funkcjonowaæ rów-
nie¿ jako niezale¿ny program. Umo¿liwia
dobór wszystkich grup �rodków ochrony
indywidualnej w zwi¹zku z wystêpowa-
niem na stanowiskach pracy nastêpuj¹-
cych czynników szkodliwych: chemicz-
nych, py³ów, biologicznych, mechanicz-
nych, termicznych, promieniowania
optycznego, drgañ mechanicznych, ha³a-
su, promieniowania elektromagnetyczne-
go, pr¹du elektrycznego. Nowoczesne
metody doboru s¹ zgodne z wymagania-
mi dyrektyw Unii Europejskiej. Modu³
DOBÓR otrzyma³ nagrodê drugiego stop-
nia w Ogólnopolskim Konkursie Popra-
wy Warunków Pracy w 1999 roku.

Karty charakterystyk
substancji niebezpiecznych

Karty te s¹ podstawowym �ród³em in-
formacji o niebezpiecznych w³a�ciwo-
�ciach poszczególnych substancji che-
micznych, rodzaju i rozmiarach stwarza-
nego przez nie zagro¿enia dla ludzi i �ro-
dowiska naturalnego oraz o zasadach po-
stêpowania z nimi w ró¿nych sytuacjach.
Obecna wersja bazy obejmuje 374 karty
i jest okresowo aktualizowana. Baza ta
otrzyma³a w 1999 roku nagrodê Grand
Prix na XI Miêdzynarodowych Targach
SAWO�99.

INFOCHRON � �rodki Ochrony
Indywidualnej. Informator

Baza ta dostarcza informacji o rodza-
jach wzorów �rodków ochrony indywi-
dualnej posiadaj¹cych upowa¿nienie do
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oznaczania znakiem bezpieczeñstwa oraz
stanowi podstawê do dokonywania pra-
wid³owego doboru �rodków ochrony in-
dywidualnej i ich w³a�ciwego stosowania
na stanowiskach pracy. Zosta³a ona opra-
cowana w wersji elektronicznej w celu
u³atwienia dokonywania doboru �rodków
ochrony indywidualnej. W bazie znajdu-
je siê ponad 1650 kart wszystkich wzo-
rów �rodków ochrony indywidualnej po-
siadaj¹cych upowa¿nienie do oznaczania
znakiem bezpieczeñstwa. Obejmuje ona
równie¿ wykaz wzorów wraz z adresami
ich producentów i dystrybutorów.

INFONORM � baza danych
o normach z zakresu bezpieczeñstwa
pracy i ergonomii

Jest to baza danych o normach z tego
zakresu, zawieraj¹ca dane bibliograficz-
ne o normach i projektach norm miêdzy-
narodowych (ISO i IEC), europejskich
(EN) i polskich (PN).

Funkcjonuje ona równie¿ w wersji in-
ternetowej w systemie komputerowym
SINDBAD.

Nauka o Pracy
� Bezpieczeñstwo, Higiena, Ergonomia

Jest to pakiet edukacyjny dla wy¿szych
uczelni, bêd¹cy interdyscyplinarnym,
monograficznym, nowoczesnym materia-
³em dydaktycznym, opartym na najnow-
szych osi¹gniêciach nauk technicznych,
biologicznych i spo³ecznych.

Pakiet ten opracowano w wersji mul-
timedialnej na p³ytach CD-ROM, interne-
towej na serwerze oraz drukowanej w po-
staci 8 podrêczników � odrêbnych mo-
du³ów tematycznych. Materia³ meryto-
ryczny jest przygotowany dla profilu
kszta³cenia technicznego � nauki �cis³e,
przyrodniczo-medycznego oraz humani-
styczno-spo³ecznego. Pakiet ten otrzyma³
nagrodê Grand Prix na Targach SAWO�01.

Bezpieczeñstwo i Ochrona Cz³owieka
w �rodowisku Pracy

Jest to wersja multimedialna na p³y-
tach CD oraz internetowa materia³u dy-
daktycznego w zakresie studium pody-
plomowego pt. �Bezpieczeñstwo i Ochro-
na Cz³owieka w �rodowisku Pracy�. W sk³ad

pakietu wchodz¹ 22 modu³y tematyczne.
Formy opracowania multimedialnego
materia³ów umo¿liwiaj¹ ich bezpo�rednie
wykorzystanie oraz jako merytorycznych
materia³ów dydaktycznych, dostosowa-
nych do prowadzenia studiów podyplo-
mowych metod¹ edukacji na odleg³o�æ
w �rodowisku programowym Learning-
Space lub z p³yt CD.

SMOK � Baza wiedzy dotycz¹ca ha³asu

Baza ta stanowi integraln¹ czê�æ strony
internetowej CIOP i jest przeznaczona dla
wszystkich zainteresowanych zagadnienia-
mi walki z ha³asem. Obejmuje ona m.in.
informacje dotycz¹ce wykonywania po-
miarów i oceny ha³asu, teksty norm, roz-
porz¹dzeñ i definicji, katalog �rodków
ochrony indywidualnej przed ha³asem, pi-
�miennictwo dotycz¹ce tej tematyki oraz
programy tworz¹ce u¿yteczne narzêdzia
dla potrzeb edukacyjnych oraz przy roz-
wi¹zywaniu konkretnych problemów.

DOBOS 3 � Program Doboru
Ochronników S³uchu

Program ten wspomaga dobór ochron-
ników s³uchu do wielko�ci charakteryzu-
j¹cych ha³as na stanowiskach pracy, zgod-
nie z wymaganiami normy PN-EN
458:2000. DOBOS 3 umo¿liwia dobór
ochronników s³uchu trzema metodami
(dok³adna, HML, SNR), okre�lenie wyma-
ganego zakresu poziomu d�wiêku A pod
ochronnikami s³uchu, archiwizacjê (w pli-
kach) danych pomiarowych i informacji
dotycz¹cych stanowisk pracy oraz two-
rzenie, drukowanie i archiwizacjê rapor-
tów z doboru.

STREFA � program komputerowy
Ha³as w Halach Przemys³owych

Program ten jest przeznaczony do pro-
gnozowania ha³asu w halach przemys³o-
wych. Umo¿liwia wyznaczanie map ha-
³asu i stref zagro¿onych ha³asem, okre�la-
nie zagro¿enia ha³asem na stanowiskach
pracy, projektowanie zabezpieczeñ prze-
ciwha³asowych oraz weryfikacjê projek-
tów zabezpieczeñ przeciwha³asowych.
Program uwzglêdnia m.in. ró¿ne kszta³ty
hal przemys³owych, kierunkowe �ród³a
ha³asu, kabiny dla obs³ugi.

SINDBAD � komputerowy System
Integracji Dowolnych Baz Danych

System ten udostêpnia bazy danych
zawieraj¹ce zbiory informacji z dziedzin
zwi¹zanych z bhp i jest przystosowany do
do³¹czania kolejnych baz danych oraz
rozbudowy istniej¹cych zasobów. Obec-
nie zawiera on nastêpuj¹ce bazy zawie-
raj¹ce dane z zakresu bezpieczeñstwa pra-
cy i ergonomii: NORMY (baza dokumen-
tów normalizacyjnych), OCHRONY (baza
wzorów �rodków ochrony indywidualnej
posiadaj¹cych certyfikat uprawniaj¹cy do
oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeñ-
stwa �B�), PATENTY (wykaz patentów),
WZORY (wykaz wzorów u¿ytkowych),
CZYNNIKI (wykaz czynników szkodli-
wych wraz z odpowiednimi warto�ciami
NDN lub NDS).

Program komputerowy PodUlt

Program ten s³u¿y do szacowania ry-
zyka zwi¹zanego z nara¿eniem pracow-
ników na dzia³anie promieniowania nad-
fioletowego i podczerwonego na stanowi-
skach pracy. Jego podstaw¹ jest kompu-
terowa baza danych charakterystyk zagro-
¿enia promieniowaniem podczerwonym
w odniesieniu do ró¿nych procesów i sta-
nowisk pracy w przemy�le hutniczym
oraz promieniowaniem nadfioletowym
wystêpuj¹cym przy ró¿nego rodzaju tech-
nikach i parametrach spawania.

KRECIO � program komputerowy do
samooceny stopnia zmêczenia wzroku

Program ten s³u¿y do samooceny stop-
nia zmêczenia wzroku oraz warunków
pracy wzrokowej na stanowiskach pracy
z komputerem. Umo¿liwia on w dowol-
nej chwili podczas pracy sprawdzenie
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w sposób szacunkowy swojego zmêcze-
nia wzroku, ocenê warunków pracy wzro-
kowej oraz poprawienie tych warunków
zgodnie z zawartymi w programie dzia-
³aniami, jak równie¿ zrelaksowanie siê za
pomoc¹ krótkiej gry.

Centralny Instytut Ochrony Pracy
opracowa³ równie¿ program NEURO-
EYE � Uk³ad Sztucznych Sieci Neuro-
nowych do Analizy Sytuacji Niebez-
piecznych na Zautomatyzowanym Sta-
nowisku Pracy oraz program kompu-
terowy PBT-T (pakiet oprogramowa-
nia do analizy bezpieczeñstwa pracy
w t³oczniach) wraz z pakietem edukacyj-
nym Bezpieczeñstwo pracy w t³oczniach.

Przy wspó³pracy z innymi instytucja-
mi opracowano w CIOP tak¿e inne bazy
i programy: IMPOS � Program Doboru
Ochronników S³uchu dla Ha³asów Im-
pulsowych, Katalog Zabezpieczeñ
Przed Ha³asem Infrad�wiêkowym i Ni-
skoczêstotliwo�ciowym, program Baza
Danych 2000 � Materia³y, Wyroby
i Ustroje (budowlane, stosowane do
ochrony przed ha³asem i drganiami), pro-
gram komputerowy ErgoMES. Ergo-
nomiczna Metoda Oceny Obci¹¿enia
Uk³adu Ruchu.

W wyniku prac, które CIOP koordy-
nowa³ w ramach programu wieloletniego
(b. SPR-1) �Bezpieczeñstwo i ochrona
zdrowia cz³owieka w �rodowisku pracy�
zosta³y równie¿ opracowane przez Insty-
tut Ochrony �rodowiska: program kom-
puterowy INDOR (umo¿liwiaj¹cy szaco-
wanie ryzyka zwi¹zanego z instalacjami
stacjonarnymi i transportem niebezpiecz-

nych materia³ów w obszarach przemys³o-
wych) oraz System Informatyczny SY-
RENA (do rejestrowania i analizy danych
o obiektach niebezpiecznych). W ramach
tych prac powsta³ równie¿ w Instytucie
Energii Atomowej program Narzêdzia
Wspomagania Oceny Ryzyka Zwi¹za-
nego z Powa¿nymi Awariami Chemicz-
nymi.

Inne bazy danych
dostêpne w CIOP

W ramach bazy danych uzupe³nianej
w CIOP na bie¿¹co w systemie ALEPH
i obejmuj¹cej zbiory Biblioteki CIOP,
utrzymywana jest baza danych DOKEL,
opisuj¹ca posiadane przez CIOP doku-
menty elektroniczne. S¹ to zarówno bazy
danych i programy komputerowe opraco-
wane przez CIOP, jak równie¿ bazy po-
siadane przez Instytut � polskie i zagra-
niczne, zarówno archiwalne, jak te¿ po-
zycje najnowsze. Zbiór obejmuje bazy
z dziedziny bezpieczeñstwa pracy oraz
z dziedzin pokrewnych, przydatnych dla
pracowników Instytutu oraz dla u¿ytkow-
ników Biblioteki i innych zainteresowa-
nych t¹ tematyk¹.

Oprócz baz w³asnych CIOP posiada
równie¿ takie bazy, jak: prawnicza LEX
Alfa oraz LEX Polonica Prima, Multime-
dialny Katalog Biznesu, Firmy 99. Z baz
zagranicznych prenumerowana jest m.in.
jedna z najwa¿niejszych baz z dziedziny
bezpieczeñstwa pracy i ergonomii OSH-
ROM, obejmuj¹ca kilka baz danych zwi¹-
zanych z bezpieczeñstwem pracy (bazê
CISDOC/CISILO, opracowan¹ przez Miê-
dzynarodowe Centrum Informacji CIS,
bazy NIOSHTIC, HSELINE, MHIDAS, RI-
LOSH oraz fragment MEDLINE zwi¹za-
ny z bhp). S¹ tak¿e inne bazy Centrum
CIS, np. Occupational Safety and Health
in Agriculture, CHEMICAL SAFETY CD-
ROM oraz Your Health and Safety at Work.
Na posiadanym dysku z konferencji e-
OSHE WORLD CONFERENCE w Dubli-
nie w 2000 roku znajduj¹ siê fragmenty
28 baz danych, stanowi¹ce jednocze�nie
wykaz przydatnych w bhp �róde³ infor-
macji. W CIOP s¹ te¿ bazy innych zagra-
nicznych instytucji, np. JUSTIS CELEX,
obejmuj¹ca dyrektywy Unii Europejskiej,

Ergonomics Abstracts, Current Contents,
CHEM-BANK i kilka innych baz chemicz-
nych. Na p³ycie CD s¹ �Encyclopaedia
Britannica� oraz �Encyclopaedia of Oc-
cupational Health and Safety�, bêd¹ca
cennym kompendium wiedzy z zakresu
bezpieczeñstwa pracy, ergonomii i dzie-
dzin pokrewnych.

Bazy danych
dostêpne w innych instytucjach

Wiele baz danych zwi¹zanych bezpo-
�rednio lub po�rednio z bezpieczeñstwem
pracy posiadaj¹ te¿ inne instytuty nauko-
we, zwi¹zane z omawian¹ tematyk¹.
A oto niektóre z nich.

Instytut Medycyny Pracy (IMP)
w £odzi � http://www.imp.lodz.pl; e-mail:
impx@imp.lodz.pl:

� opracowuje na bie¿¹co w³asne bazy
danych: MEDIP (bibliografia zawarto-
�ci czasopism z zakresu medycyny pra-
cy), PUB (bibliografia publikacji pra-
cowników IMP), Nauka (bibliografia
prac doktorskich i habilitacyjnych pra-
cowników IMP), ITOX (baza danych
substancji toksycznych)

� udostêpnia bazy polskie: BAZ-
TECH (zawarto�æ polskich czasopism
technicznych, tworzona przez 20 biblio-
tek akademickich i o�rodków INTE)

 � udostêpnia bazy zagraniczne: Cur-
rent Contents with Abstracts (Life
Sciences), OSH-ROM, MEDLINE, TO-
XLINE, HSDB, IRIS, IDHO, Chemical
Health and Safety, HazDat Database,
INCHEM, ChemInfo oraz MSDS na dys-
ku CCINFO, Analytical Abstracts, JUC-
LID, IPCS.

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda
Chod�ki w Lublinie � http://www.imw.lu-
blin.pl; e-mail: library@galen.imw.lu-
blin.pl:

 � opracowuje na bie¿¹co katalog w³a-
snych zbiorów w systemie PROLIB

� udostêpnia bazê polsk¹: Polska Bi-
bliografia Lekarska

� udostêpnia bazy zagraniczne: ME-
DLINE, TOXLINE, Health-Star, EMBA-
SE, CURRENT CONTENS (Life Scien-
ces), EBSCOMED.

Interesuj¹ce nas bazy mo¿na te¿ zna-
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le�æ w innych instytucjach, np. w G³ów-
nym Urzêdzie Statystycznym czy Pañ-
stwowym Zak³adzie Higieny.

G³ówny Urz¹d Statystyczny (Cen-
tralna Biblioteka Statystyczna) w War-
szawie � http://www.cbr.gov.pl; e-mail:
k.kruk@stat.gov.pl:

� opracowuje w³asn¹ bazê danych
w systemie ALEPH, w tym bazê posia-
danych dokumentów elektronicznych

� planuje udostêpnianie baz polskich
i zagranicznych, w tym organizacji miê-
dzynarodowych, przewa¿nie roczników
statystycznych, w których s¹ m.in. informa-
cje zwi¹zane z bezpieczeñstwem pracy.

Pañstwowy Zak³ad Higieny. Instytut
Naukowo-Badawczy w Warszawie �
http://www.pzh.gov.pl; e-mail: bibliote-
ka@pzh.gov.pl:

� opracowuje bazê danych publikacji
PZH od 1999 r.

� udostêpnia bazy zagraniczne: FSTA
(Food Science and Technology Abs-
tracts), Pollution and Toxicology, Aqu-
aline, Official Journal of the European
Communities.

Bazy danych, które mog¹ byæ przydat-
ne dla osób interesuj¹cych siê dziedzina-
mi zwi¹zanymi z bezpieczeñstwem pra-
cy, posiadaj¹ równie¿ biblioteki nauko-
we, np.:

Biblioteka Sejmowa w Warszawie �
http://bs.sejm.gov.pl; e-mail: parlib
@bs.sejm.gov.pl:

� opracowuje na bie¿¹co bazê swych
dokumentów w systemie ALEPH

� udostêpnia ok. 40 baz danych, w tym
m.in.:

� bazy polskie, np.: LEX POLONICA
MAXIMA, LEX POLONICA � Orzecznic-
two S¹dów Polskich, LEX POLONICA
PRIMA, LEX Polskie Prawo i Orzecznic-
two, Podatki z komentarzami, Orzecznic-
two S¹du Najwy¿szego, Prawo Ochrony
�rodowiska Wspólnoty Europejskiej, Mo-
nitor Prawniczy, Monitor Podatkowy, Pra-
wo Polskie � skorowidz, Prawo Przedsiê-
biorcy � kompleksowy system informa-
cji, Teki Dworzaczka

� bazy zagraniczne, np.: (USA) Index
to Legal Periodicals and Books, United

States Code Annotated, (Unia Europejska)
EUROSTAT, JUSTIS CELEX, Justis Euro-
pean References SCAD, Prawo Ochrony
�rodowiska Wspólnoty Europejskiej,
(Wielka Brytania) Index to House of Com-
mons Parliamentary Papers, Justis Parlia-
ment, JUSTIS Eastern Europe, World De-
velopment Sources, Index to Foreign Le-
gal Periodicals.

G³ówna Biblioteka Pracy i Zabezpie-
czenia Spo³ecznego w Warszawie � http:
//www.gbpizs.gov.pl; e-mail: gbpizs@
gbpizs.mpips.gov.pl:

� opracowuje na bie¿¹co w systemie
TINLIB bazê danych w³asnych zbiorów,
zawieraj¹c¹ opisy ksi¹¿ek, raportów itp.,
jak równie¿ opisy wybranych artyku³ów
z czasopism polskich i zagranicznych

� udostêpnia bazy polskie: Lex Omega
� udostêpnia bazy zagraniczne:

EconLIT, ILOLEX, Justis Celex, Justis
Official Journal, PAIS.

Centralna Biblioteka Rolnicza
w Warszawie � http://www.cbr.edu.pl;
email: listy@cbr.edu.pl:

� opracowuje w³asne bazy: SIG¯
(system informacji o gospodarce ¿yw-
no�ciowej, tworzona we wspó³pracy
z jednostkami badawczo-naukowymi
i uczelniami rolniczymi), SIBROL (sys-
tem informacji o badaniach rolniczych,
tworzona we wspó³pracy z placówka-
mi naukowymi i uczelniami), InfoRol
(katalog polskich stron umo¿liwiaj¹-
cych dostêp do zasobów internetowych)

� udostêpnia bazy polskie: PARC (wy-
niki prowadzonych w kraju i zakoñczo-
nych prac naukowych z zakresu rolnic-
twa, przemys³u spo¿ywczego, le�nictwa
i drzewnictwa), POLINORM (fragment
z zakresu rolnictwa, le�nictwa i przemy-
s³u spo¿ywczego)

� udostêpnia bazy zagraniczne:
AGRIOCOLA, CAB Abstracts, FSTA,
AGRIS-FAO, Current Contents (seria
rolnictwo, biologia i nauki �rodowisko-
we), Current Contents Proceedings �
nauki biomedyczne, biologiczne i rol-
nicze, AGRISEARCH, z³o¿ona z 5 pod-
baz: AGREP, CRIS, ICAR, ARRIP, SIS.

W firmach wydawniczych dostêpne s¹
tak¿e inne bazy danych zawieraj¹ce np.
poradniki dla pracodawców i s³u¿b bhp,

dotycz¹ce oceny ryzyka zawodowego,
projektowania opisów pracy.

 Opracowywane s¹ równie¿ bardzo
specjalistyczne bazy danych z zakresu
bezpieczeñstwa pracy i ergonomii, np.
zwi¹zane z projektowaniem. Na przy-
k³ad w�ród polskich baz mo¿na wymie-
niæ: ARANGRAF, APOLIN, AGENT,
CONCADER, FANTOM. Za granic¹ po-
wsta³y np. ERGODATA, ANTHRPOS,
SAMMIE, OSKAR, ErgoSHAPE. W�ród
baz wspomagaj¹cych prace in¿ynierskie
mo¿na wymieniæ CAMDECH, Hyper-
MILL, CADlblech, AutoGEAR, A-
ELEC, ANSYS/AutoFEA. S¹ to g³ównie
pakiety oprogramowania, jednak mo¿-
na je uwa¿aæ za bazy danych w szer-
szym pojêciu, bowiem zawieraj¹ ró¿ne-
go rodzaju bazy.

Szczegó³owe informacje o wy¿ej wy-
mienionych bazach mo¿na znale�æ m.in.
w publikacjach zamieszczonych w za³¹-
czonym pi�miennictwie.

Informacje o opracowanych i prenu-
merowanych przez ró¿ne instytucje ba-
zach danych mo¿na uzyskaæ na ich stro-
nach internetowych, w informatorach
i ulotkach. Informacje o wielu u¿ytecz-
nych bazach danych dostêpnych w Pol-
sce mo¿na znale�æ równie¿ w informato-
rze wydanym przez Polsk¹ Fundacjê Upo-
wszechnienia Nauki ��wiatowe bazy da-
nych. Informator o bazach danych� oraz
w wydawnictwie �Wykaz czasopism na-
ukowych i innych no�ników informacji
naukowej importowanych do Polski
w 2000 roku�, wydawanym przez Komi-
tet Badañ Naukowych. Zawiera on m.in.
wykaz posiadanych przez polskie insty-
tucje baz danych, a w�ród nich bazy
z dziedziny bezpieczeñstwa pracy i dzie-
dzin pokrewnych.
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 Krótkie opisy polskich i zagranicz-
nych baz danych, zwi¹zanych z bezpie-
czeñstwem pracy, g³ównie z medycyn¹
pracy i chemi¹, zawiera wydawnictwo
Instytutu Medycyny Pracy: Higiena
pracy. T.2. Opisano w nim polskie bazy:
bazê Instytutu Medycyny Pracy MEDIP,
obejmuj¹c¹ pi�miennictwo biblioteki
IMP oraz bazê INCAR, zawieraj¹c¹ opi-
sy substancji chemicznych, w tym m.in.
u¿ywek i leków karcogennych. Opisa-
no tam równie¿ bazê ITOX, obejmuj¹-
c¹ karty leczenia ostrych zatruæ oraz
karty preparatów chemicznych, opraco-
wan¹ przez Krajowe Centrum Informa-
cji Toksykologicznej. Opisane równie¿
krótko bazy zagraniczne to: MEDLINE,
TOXLINE, CANCER, CANCERLIT, EM-
BASE, OSH-ROM, NIOSHTIC, CISDOC,
HSELINE, ANALYTICAL ABSTRACTS,
CHEM-BANK. W nim � RTECS, OHM-
TADS, CHRIS, HSDB, IRIS, wydawane
w ramach dysków CCINFO przez
CCOHS bazy: CHEMINFO, RIPP, IRPTC,
EINECS. Ponadto omówiono bazê CHIP,
TLVs, IUCLID, INHEM, COMPOUNDS,
MERCK, POISINDEX, TOMES PLUS,
z³o¿on¹ z 13 baz.

Z przedstawionych informacji wynika,
¿e w Polsce te same zagraniczne bazy
danych s¹ prenumerowane przez ró¿ne
instytucje. W celu obni¿enia kosztów na-
le¿a³oby rozwa¿yæ utworzenie jednego
centrum, które udostêpnia³oby on-line
wszystkim zainteresowanym instytucjom
zgromadzone tam bazy danych.

* * *
Liczba komputerowych baz danych

w Polsce i na �wiecie ci¹gle wzrasta, gdy¿
rozszerzaj¹ siê potrzeby u¿ytkowników
informacji, ilo�æ informacji podwaja siê
w szybkim tempie i istnieje coraz wiêk-
sza potrzeba zapanowania nad dostêpem
do zasobów informacyjnych z ró¿nych
dziedzin wiedzy.

�ród³a informacji, jakimi s¹ bazy da-
nych udostêpniane na dyskach CD,
a szczególnie na stronach www w inter-
necie, bêd¹ stanowi³y jeden z najprê¿niej
rozwijaj¹cych siê produktów informacyj-
nych, bardzo czêsto wykorzystywanych
przez studentów, uczestników szkoleñ
i kursów, teoretyków i praktyków bezpie-
czeñstwa pracy, pracowników inspekcji

pracy, lekarzy przemys³owych, psycho-
logów i socjologów pracy, in¿ynierów
oraz wielu innych specjalistów.
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STANOWISKO
Rady Ochrony Pracy

 w sprawie
wdra¿ania systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem

 i higien¹ pracy w ma³ych i �rednich przedsiêbiorstwach

Rada Ochrony Pracy po zapoznaniu siê na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2001
roku z dzia³aniami prowadzonymi na rzecz rozwoju i promocji systemowego zarz¹-
dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy w ma³ych i �rednich przedsiêbiorstwach
uwa¿a, i¿ ma ono istotny wp³yw na poprawê warunków pracy. Dzia³ania te powinny
u³atwiæ ma³ym i �rednim przedsiêbiorstwom dostosowanie siê do obowi¹zuj¹cych
wymagañ prawa oraz sprzyjaæ bêd¹ wdra¿aniu do praktyki postanowieñ Unii Euro-
pejskiej z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W celu promowania i wdra¿ania systemowego podej�cia do zarz¹dzania bhp, Rada
uwa¿a za niezbêdne:

1. Prowadzenie z szerszym wykorzystaniem mediów publicznych kampanii infor-
macyjnych dla pracodawców z ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw o korzy�ciach wyni-
kaj¹cych z systemowego zarz¹dzania bhp.

2. Opracowanie i upowszechnianie modelu systemu zarz¹dzania bhp w ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstwach uwzglêdniaj¹cego wytyczne Miêdzynarodowej Orga-
nizacji Pracy oraz polskich norm z serii 18000.

3. Zapewnienie ma³ym i �rednim przedsiêbiorstwom odpowiedniej jako�ci konsul-
tacji i us³ug szkoleniowych w zakresie bhp, w szczególno�ci przez certyfikacjê kom-
petencji o�rodków szkoleniowych.

4. Opracowanie i wprowadzenie systemu motywuj¹cego pracodawców ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstw do kreowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

5. Wykorzystanie do�wiadczeñ Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w zakresie
wdra¿ania systemów zarz¹dzania bhp oraz ich certyfikacji i promocji.

Maj¹c na uwadze rangê problemu w rozwoju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
Rada uwa¿a za w³a�ciwe przekazanie niniejszego stanowiska Prezesowi Rady Mini-
strów z sugesti¹ wykorzystania w bie¿¹cych pracach Rz¹du.

Poznañ, 27 lutego 2002 r.
Przewodnicz¹ca Rady Ochrony Pracy

     /-/ Bo¿ena Borys-Szopa


