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Wstêp
Portal internetowy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pañstwowego 

Instytutu Badawczego (www.ciop.pl) pe³ni obecnie w Polsce rolê jednego 
z g³ównych róde³ upowszechniania wiedzy o bezpieczeñstwie i higienie 
pracy. Udostêpniane s¹ za jego po rednictwem zarówno wyniki prac badaw-
czych, jak i szczegó³owe opracowania adresowane do ró¿nych odbiorców, 
s³u¿¹ce doskonaleniu szeroko pojêtego rodowiska pracy oraz poprawie 
jego bezpieczeñstwa [1-5]. Zamieszczane s¹ tu nie tylko informacje, ale tak¿e 
internetowe bazy danych oraz interaktywne aplikacje wspomagaj¹ce pro-
wadzenie dzia³añ zwi¹zanych z popraw¹ bezpieczeñstwa i higieny pracy 
w przedsiêbiorstwach (dzia³aj¹ce w trybie on-line), [6-8]. Od ponad 5 lat 
portal cieszy siê nieustannie zainteresowaniem ok. 3 mln u¿ytkowników. 

Z uwagi na wieloaspektowo æ przekazywanej wiedzy, du¿¹ liczbê 
i ró¿norodno æ prezentowanych materia³ów informacyjnych oraz koniecz-
no æ sta³ej dba³o ci o aktualno æ i rzetelno æ przekazu merytorycznego, 
niezwykle istotna jest forma i techniki prezentowania informacji. Musz¹ one 
zapewniaæ przyjazne korzystanie. W celu u³atwienia dostêpu do tre ci zawar-
tych w portalu, znacznie zmodernizowany zosta³ jego wygl¹d, wyposa¿ono 
go tak¿e w nowe funkcje, których zadaniem jest zwiêkszenie przejrzysto ci 
i usprawnienie dostêpu, które omówiono w prezentowanym artykule.

Rozwój zasobów merytorycznych portalu 
powodem modernizacji jego funkcjonalno ci

W ramach dzia³alno ci naukowo-badawczej, rozwojowej i wdro¿enio-
wej Instytutu corocznie opracowywane s¹ nowe materia³y merytoryczne 
z zakresu bhp. Sposób i jako æ ich prezentacji w portalu Instytutu ma bardzo 
du¿e znaczenie, z uwagi na spo³eczn¹ wagê tej problematyki, dotycz¹cej 
kszta³towania i poprawy warunków pracy w przedsiêbiorstwach. Równie 
istotne jest upowszechnianie zasad kultury bezpieczeñstwa, czemu musi 
sprzyjaæ ³atwy dostêp do opracowañ oraz przyjazny i zrozumia³y sposób 
ich prezentacji.

W 2012 r. zasoby portalu zgromadzone zarówno pod g³ównym adresem, 
jak i w kilku mniejszych serwisach, emitowanych niezale¿nie w ró¿nych 
technikach, liczy³y ponad 6 tys. stron informacyjnych, prezentowanych w 12 
podstawowych dzia³ach tematycznych. Prezentowane informacje dotyczy³y 
zarówno dzia³alno ci i oferty Instytutu, jak i wielowymiarowych aspektów 
problematyki bezpieczeñstwa i ochrony cz³owieka w rodowisku pracy. 
By³y i s¹ ci¹gle dostêpne zarówno w plikach do pobrania, jak i w serwisach 
informacyjnych na stronach HTML.

Materia³y te cechuje du¿a ró¿norodno æ. S¹ pogrupowane wed³ug wielu 
ró¿nych kryteriów – tematu, przeznaczenia dla okre lonych u¿ytkowników, 
sektorów gospodarki, których dotycz¹, profilu u¿ytkowego (np. charakter 
informacyjny, instrukta¿owy, szkoleniowy). Spektrum poruszanych za-
gadnieñ jest szerokie – np. zagro¿enia wystêpuj¹ce w rodowisku pracy, 
podstawy prawne, techniczne, medyczne i organizacyjne ochrony cz³owieka 
w rodowisku pracy, charakterystyki metod eliminowania i minimalizacji 
zagro¿eñ, zarz¹dzanie bhp z uwzglêdnieniem oceny ryzyka zawodowego, 

zastosowanie ró¿nych metod prewencji wypadkowej, w tym rodków 
ochrony indywidualnej i zbiorowej.

U¿ytkowane dotychczas oprogramowanie powodowa³o jednak, 
¿e konstrukcja portalu z up³ywem czasu zaczê³a wykazywaæ niedostatki 
w sposobie prezentacji tre ci, co utrudnia³o u¿ytkownikom pe³ne korzystanie 
z informacji. Konieczne sta³o siê wiêc rozwi¹zanie takich podstawowych 
elementów nawigacyjnych, jak:

• wielopoziomowy system prezentacji stron, po³¹czony z ma³¹ liczb¹ 
poziomów bezpo rednio widocznych dla u¿ytkownika

• bezpo rednia widoczno æ jedynie dwóch poziomów menu, utrudnia-
j¹ca zapoznawanie siê z tre ci¹ portalu „ukryt¹” w g³êbszych poziomach 
prezentacji

• ograniczone mo¿liwo ci prezentowania informacji z jednego poziomu 
nawigacyjnego, zwi¹zane z wykorzystaniem tylko jednego schematu (trój-
kolumnowego) standardowej strony prezentacyjnej.

Dostosowanie portalu zarówno do skali i ró¿norodno ci, a tak¿e 
dynamicznego wzrostu zasobów informacyjnych, jak i potrzeb wielu zró¿-
nicowanych grup potencjalnych u¿ytkowników sta³o siê wiêc priorytetem.

Nowe funkcje prezentacyjne portalu Instytutu
Nowy wygl¹d portalu CIOP-PIB zosta³ dostosowany do wymogów 

przejrzystej i przyjaznej prezentacji jego powiêkszaj¹cej siê zawarto ci. 
Nowa wersja zawiera:

• dwa du¿e dzia³y dystrybucyjne materia³ów informacyjnych w zakresie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy – zatytu³owane: „Problematyka” (26 pod-
serwisów) oraz „BHP-Info” (ponad 45 podserwisów)

• odrêbny serwis prawny, prezentuj¹cy zestawienia aktów prawnych 
z obszarów tematycznych zwi¹zanych z bhp

• ponad 40 ró¿nych serwisów tematycznych z zakresu bhp, mono-
tematycznych (np. serwis nt. zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ 
pracy, baza wiedzy o zagro¿eniach chemicznych i py³owych „CHEMPY£”, 
serwis nt. przeciwdzia³ania powa¿nym awariom przemys³owym i in.) lub 
z³o¿onych z podserwisów (np. serwis „Bezpieczniej” czy „Serwis dla mikro-
przedsiêbiorstw” i in.), dotycz¹cych ró¿nych zagadnieñ lub adresowanych 
do ró¿nych grup pracowniczych czy sektorów gospodarki

• obszerny serwis dotycz¹cy dzia³alno ci komórek organizacyjnych 
Instytutu (w wersji polskiej i angielskiej)

• dzia³ „Wydarzenia”, dotycz¹cy ró¿nych obszarów dzia³alno ci 
merytorycznej i wdro¿eniowej Instytutu w zakresie upowszechniania zasad 
bhp, m.in. prezentuj¹cy spo³eczne kampanie informacyjne, przedsiêwziêcia 
upowszechniaj¹ce wiedzê (konferencje, seminaria, konkursy, pikniki nauko-
we i inne), a tak¿e wspó³pracy Instytutu z innymi organizacjami i instytucjami

• serwisy i archiwa wydawnictw ci¹g³ych i zwartych Instytutu, zawieraj¹ce 
materia³y merytoryczne w postaci pe³nych tekstów artyku³ów publikowa-
nych w periodykach wydawanych przez Instytut (pliki do ci¹gniêcia)

• serwis z ofert¹ Instytutu.
Jak ju¿ wspomniano, g³ównym za³o¿eniem modernizacyjnym by³o jak 

najlepsze pokazanie bogatej zawarto ci portalu oraz u³atwienie u¿ytkow-
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nikom dostêpu do wszystkich materia³ów. W tym celu zastosowano ³¹cznie 
kilka rodków technicznych:

1) „sp³aszczenie” struktury informacji portalu – zmniejszenie liczby 
poziomów prezentacji, przejawiaj¹ce siê udostêpnianiem na pojedynczych 
stronach tre ci uprzednio wymagaj¹cych zastosowania wielopoziomowej 
struktury prezentacji,

2) zastosowanie wielopoziomowej struktury menu g³ównego portalu 
(umieszczonej na wszystkich stronach portalu w pozycji horyzontalnej), 
zapewniaj¹cej na ka¿dej stronie portalu bezpo redni wgl¹d w pierwsze 
cztery poziomy prezentowanej informacji,

3) zastosowanie specjalizowanych komponentów prezentacyjnych – 
tzw. „ksi¹¿ek HTML”, dzia³aj¹cych podobnie, jak e-booki. Umo¿liwiaj¹ one 
intuicyjn¹ prezentacjê serwisów tematycznych (przedstawionych w postaci 
rozdzia³ów i wielopoziomowych podrozdzia³ów), z³o¿onych ze „spisu tre ci” 
oraz kolumny „prezentacji tre ci”, wyposa¿onych w intuicyjn¹ nawigacjê 
poprzez wielopoziomowe menu boczne, rozwijane w miarê potrzeby, 
udostêpniaj¹ce u¿ytkownikowi „w jednej p³aszczy nie prezentacyjnej” do-
woln¹ liczbê poziomów zag³êbienia tekstów (podobnie, jak ma to miejsce 
w przypadku „klasycznej” ksi¹¿ki),

4) zastosowanie specjalizowanych funkcji prezentacyjnych obs³ugu-
j¹cych du¿e dzia³y dystrybucyjne portalu (zawieraj¹ce ró¿ne materia³y 
– do ci¹gniêcia – w uk³adzie tematycznym),

5) zastosowanie specjalizowanych funkcji wyboru numerów wydaw-
nictw ci¹g³ych do prezentacji archiwów wydawnictw ci¹g³ych Instytutu oraz 
wydawnictwa zwarte, zarówno jako oferty Instytutu, jak i pozycji literatury 
uzupe³niaj¹cej prezentowan¹ tematykê.

Przyk³ady zastosowañ nowych funkcji 
oraz korzy ci wynikaj¹ce z ich implementacji

W nowej wersji portalu zastosowano nastêpuj¹ce niestosowane do-
tychczas funkcje:

• Czteropoziomowe menu g³ówne portalu, umieszczone w pozycji 
horyzontalnej na ka¿dej stronie nowego portalu, prowadz¹ce u¿ytkownika 
bezpo rednio do praktycznie ka¿dego dostêpnego w portalu materia³u 
informacyjnego. Schemat strony g³ównej portalu wraz z menu rozwijanym 
pokazano na rys. 1.

• Ogólne sp³aszczenie struktury informacyjnej w portalu, polegaj¹ce 
na unikaniu stosowania wielu poziomów serwisu w obszarach, w których 
nie jest to niezbêdne. Przyk³adem zastosowania „p³askiej struktury prezen-
tacyjnej” jest zamieszczenie na jednej stronie (rys. 2.) ca³ego, dotychczas 
wielopoziomowego serwisu prezentuj¹cego g³ówne informacje zawarte 
w dziale „O Instytucie” lub schematu prezentacyjnego dwóch dotychczas 
wielopoziomowych dzia³ów: „BHP w kraju” oraz „BHP za granic¹”, po³¹-
czonych w nowym portalu w jedn¹ stronê informacyjn¹, zatytu³owan¹ 
„Inicjatywy” (rys. 3.). £aduj¹c tylko jedn¹ stronê u¿ytkownik mo¿e zapoznaæ 
siê z ca³ym serwisem bez konieczno ci jej opuszczania.

• Zastosowanie struktury prezentacyjnej pe³ni¹cej funkcjê samodzielnego 
serwisu internetowego, wyposa¿onego w hierarchicznie rozwijane wielo-
poziomowe menu boczne – tzw. „ksi¹¿ki HTML”, umo¿liwiaj¹cej wygodne 
przedstawienie serwisów tematycznych o du¿ej liczbie poziomów tre ci 
(rozdzia³ów, podrozdzia³ów). Na rys. 4. i 5. zaprezentowano ich przyk³ady. 
Podstawowymi elementami „ksi¹¿ki” s¹ tu zawsze dwa elementy: spis tre ci 
(mo¿e byæ wielopoziomowy) oraz kolumna prezentacji tre ci.

Rys. 1. Schemat strony g³ównej nowego portalu CIOP-PIB 
z funkcj¹ poziomego menu g³ównego (obecnego na ka¿dej 
stronie portalu)

Rys. 4. Przyk³ad prezentacji serwisu w postaci „ksi¹¿ki HTML” 
przedstawionej w szablonie 3-kolumnowym (zaznaczono 
„Spis tre ci”)

Rys. 5. Przyk³ad prezentacji serwisu w postaci „ksi¹¿ki HTML” 
przedstawionej w szablonie 2-kolumnowym

Rys. 6. Strona dzia³u „Problematyka”, na której zaimple-
mentowano mechanizm „grup tematycznych” (jedn¹ 
z nich zaznaczono), pozwalaj¹cych wy wietlaæ serwisy 
tematyczne w postaci „ksi¹¿ek HTML”

Rys. 2. Strona „O Instytucie”, bêd¹ca przyk³adem „sp³asz-
czenia” struktury prezentacji serwisu

Rys. 3. Strona „Inicjatywy”, na której udostêpniono infor-
macje z dwóch dotychczasowych serwisów „BHP w kraju” 
oraz „BHP za granic¹”

Rys 1 Schemat strony g³ównej nowego portalu CIOP PIB Rys 2 Strona O Instytucie” bêd¹ca przyk³adem sp³asz Rys 3 Strona Inicjatywy” na której udostêpniono infor

Rys 5 Przyk³ad prezentacji serwisu w postaci ksi¹¿ki HTML”
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• W du¿ych dzia³ach dystrybucyjnych portalu (zawieraj¹cych na ogó³ 
pliki PDF), przeznaczonych do udostêpniania materia³ów informacyjnych 
opracowywanych w CIOP-PIB, zastosowano koncepcjê po³¹czenia dwóch 
rodzajów funkcji – „grup tematycznych”, w których zgromadzone s¹ odno-
niki do ró¿nych tematów oraz wspomnianych „ksi¹¿ek HTML” (odrêbnych 

podserwisów) – przeznaczonych do obs³ugi ka¿dego z wybranych przez 
u¿ytkownika tematów. Na rys. 6. i 7. przedstawiono przyk³adowo sposób 
implementacji tych mechanizmów. Rys. 6. pokazuje stronê dzia³u „Proble-
matyka”, gdzie w lewej kolumnie w górnej czê ci prezentowany jest „spis 
tre ci” wybranej „ksi¹¿ki HTML” odpowiadaj¹cej wybranemu tematowi: 
„Powa¿ne awarie przemys³owe”.

W tej samej kolumnie z lewej strony, poni¿ej, umiejscowione s¹ kolejne 
„grupy tematyczne” (linki do innych dostêpnych w danym dziale „ksi¹¿ek”), 
np. „Czynniki zagro¿eñ zawodowych” (rys. 7.), z których u¿ytkownik mo¿e 
wybieraæ kolejne tematy do wy wietlenia. „Spis tre ci” aktualnie wy wietlanej 
„ksi¹¿ki HTML” wybranego tematu rozpoczyna siê zawsze w górnym lewym 
rogu strony, za  pole wy wietlania tre ci skojarzonej ze spisem umieszczone 
jest w rodkowej kolumnie.

• Wydawnictwa ci¹g³e Instytutu zaprezentowano za pomoc¹ „ksi¹¿ek 
HTML”, zapewniaj¹c mo¿liwo æ przegl¹dania streszczeñ tre ci wszyst-
kich dostêpnych numerów czasopisma oraz zawartych tam artyku³ów. 
Przegl¹danie archiwum wydawnictwa zapewniono za pomoc¹ wyboru 
okre lonego rocznika czasopisma oraz stosownego numeru w roczniku. 
Na rys. 8. przedstawiono now¹ wersjê serwisu miesiêcznika „Bezpieczeñ-
stwo Pracy. Nauka i Praktyka”. W prawej kolumnie zaznaczono funkcjê 
„Archiwum”, umo¿liwiaj¹c¹ wybór rocznika i numeru czasopisma, którego 
artyku³y wy wietlane s¹ w rodkowej kolumnie strony, wraz z mo¿liwo ci¹ 
pobrania pe³nej tre ci zawartej w za³¹czonych plikach PDF. Korzystaj¹c 
ze strony u¿ytkownik przez ca³y czas ma dostêp do wszystkich informacji 
o wydawnictwie oraz materia³ów do pobrania.

• Wiele typów informacji udostêpnianych w portalu zgromadzono w po-
staci dedykowanych systemów „baz danych”. Do pokazywania tego typu 
informacji przeznaczono specjalizowany komponent prezentacyjny (rys. 
9.). Umo¿liwia on przegl¹danie zawarto ci dowolnych materia³ów zgroma-
dzonych w „bazie” (np. informacji o wydarzeniach, zamówieniach publicz-
nych, komentarzach do przepisów prawnych, odpowiedziach na pytania 
natury prawnej z zakresu bhp itp.) w konwencji dwukolumnowej: „has³a” 
uszeregowane w postaci listy, prezentowane s¹ w lewej kolumnie strony, 
natomiast „omówienie wybranego has³a” – w prawej. Dodatkowe dane 
na temat mo¿liwych do wyboru zakresów prezentowanej informacji mo¿na 
ustalaæ za pomoc¹ grup przycisków umieszczonych w górnej czê ci strony. 
Opisany mechanizm pozwala praktycznie na jednej stronie zademonstrowaæ 
u¿ytkownikowi zawarto æ tematyczn¹ ca³ej „bazy” dotycz¹cej okre lonego 
problemu oraz w prosty sposób wybraæ szczegó³owe, potrzebne informacje.

Podsumowanie
Nowe funkcje prezentacji tre ci w unowocze nionej wersji portalu umo¿-

liwiaj¹ ³atwiejsze wykorzystanie jego zasobów oraz odszukanie interesuj¹cej 
u¿ytkownika informacji, a tak¿e szybkie zapoznanie siê z ca³¹ dostêpn¹ 
zawarto ci¹ i tematyk¹ poszczególnych dzia³ów.

Wiêkszo æ bogatych zasobów portalu jest przedstawiona w kilku bez-
po rednio widocznych poziomach menu, za  wszystkie wydzielone serwisy 
tematyczne maj¹ „ksi¹¿kowe” w³asne „spisy tre ci”, daj¹ce u¿ytkownikowi 
natychmiastowy wgl¹d w zawarto æ oraz objêto æ danego opracowania.

Dedykowane funkcje „archiwów” oraz struktur prezentuj¹cych tre ci za-
warte w specjalizowanych „bazach danych” pozwalaj¹ zarówno na szybkie 
zapoznanie siê z zawarto ci¹ udostêpnianej „bazy”, jak równie¿ na ³atwy 
wybór tej informacji, któr¹ aktualnie zainteresowany jest u¿ytkownik.

Reasumuj¹c – wszystkie nowe funkcje prezentacyjne, zastosowane w zmo-
dernizowanej wersji portalu CIOP-PIB s³u¿¹ wygodzie u¿ytkownika i zapewnieniu 
mu pe³nych informacji w szybki i przyjazny sposób. Forma jest przejrzysta, 
a nawigacja prosta. Zmniejszenie technicznych barier prezentacyjnych, a tak¿e 
zastosowanie dziesiêciokrotnie szybszego ³¹cza internetowego powinny w per-
spektywie znacznie zwiêkszyæ kr¹g u¿ytkowników portalu.
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Rys. 7. Strona dzia³u „BHP-Info”, na której równie¿ zaimple-
mentowano mechanizm „grup tematycznych”

Rys. 8. Wersja serwisu miesiêcznika „Bezpieczeñstwo Pracy. 
Nauka i Praktyka” jako przyk³ad wykorzystania szablonu 
przeznaczonego do prezentacji wydawnictw ci¹g³ych 
(w prawej kolumnie zaznaczono komponent realizuj¹cy 
obs³ugê dostêpu do archiwum)

Rys. 9. Strona pokazuj¹ca sposób prezentowania infor-
macji zgromadzonych w „systemach baz danych” portalu, 
na przyk³adzie zebranych w ci¹gu kilku lat odpowiedzi 
na pytania prawne zwi¹zane z bhp

Rys 8 Wersja serwisu miesiêcznika Bezpieczeñstwo Pracy Rys 9 Strona pokazuj¹ca sposób prezentowania infor


