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¿ytkownicy sieci Internet od
12 czerwca 2003 r. mog¹ korzy-
staæ z nowej witryny, dedykowa-

nej w szczególno�ci polskim mikroprzed-
siêbiorstwom, zawieraj¹cej zestawy naj-
wa¿niejszych informacji z dziedziny bez-
pieczeñstwa i higieny pracy dla kilku sek-
torów gospodarki.*)

Dla wygody u¿ytkowników nowa wi-
tryna (rys. 1.) funkcjonuje pod dwoma
dedykowanymi adresami internetowymi:

http://www.bhpmikrofirma.pl
http://www.mikrofirmabhp.pl.

G³ównymi adresatami witryny s¹ pra-
codawcy i pracownicy polskich mikro-
przedsiêbiorstw, zatrudniaj¹cych do dzie-
wiêciu pracowników. Z uwagi na uniwer-
salno�æ publikowanych tam informacji,
witryna mo¿e byæ pomocna tak¿e dla
wiêkszych firm. Opracowano j¹, aby u³a-
twiæ pracodawcom w najmniejszych
i najliczniejszych w Polsce przedsiêbior-
stwach szybki i wygodny dostêp do pod-
stawowych, niezbêdnych � a co wa¿ne �
aktualnych informacji z dziedziny bezpie-
czeñstwa i ochrony zdrowia w �rodowi-
sku pracy.

Aby serwis móg³ jak najlepiej spe³-
niaæ praktyczne funkcje informacyjne,
by³ opracowywany w �cis³ej wspó³pra-

cy z najwa¿niejszymi instytucjami
wspieraj¹cymi dzia³alno�æ polskich mi-
kroprzedsiêbiorstw w dziedzinie bezpie-
czeñstwa i higieny pracy, a tak¿e bezpo-
�rednio z przedstawicielami zrzeszeñ
i w³a�cicielami polskich mikrofirm.
W jego opracowaniu brali czynny udzia³
m.in. przedstawiciele: Pañstwowej In-
spekcji Pracy, G³ównego Urzêdu Staty-
stycznego, Zak³adu Ubezpieczeñ Spo-
³ecznych, Zwi¹zku Rzemios³a Polskie-
go, Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczo�ci,  a tak¿e przedsiêbior-
cy prowadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹
w sektorach: budownictwa, przetwór-
stwa drewna, mechaniki pojazdowej oraz
przetwórstwa spo¿ywczego � piekarstwa
i cukiernictwa. Na podstawie szczegó³o-
wych i wnikliwych konsultacji ze �rodo-
wiskiem adresatów, materia³y informa-
cyjne opracowa³ interdyscyplinarny ze-
spó³ pracowników CIOP-PIB � specja-
listów w dziedzinie prawnych aspektów
bhp, techniki bezpieczeñstwa, ochrony
przeciwpo¿arowej, konsultantów
w dziedzinie ochrony zdrowia w �rodo-
wisku pracy oraz systemowego zarz¹-
dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pra-
cy w przedsiêbiorstwie.

Podstawowe za³o¿enia
Udostêpniony serwis powinien zre-

kompensowaæ brak na rynku materia³ów
samokszta³ceniowych z zakresu bhp, pro-
filowanych wed³ug poszczególnych
rodzajów dzia³alno�ci gospodarczej i dla-
tego zosta³ opracowany w formie zesta-
wów materia³ów informacyjno-populary-
zacyjnych. Dla wygody u¿ytkowników,
materia³y informacyjne, syntetyczne i sta-
rannie wyselekcjonowane, przedstawio-
no oddzielnie w odniesieniu do ró¿nych
sektorów gospodarki.

Zamieszczone informacje pozwalaj¹
pracodawcom zapoznaæ siê z kompletem
obowi¹zuj¹cych  przepisów prawnych

w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny
pracy (zamieszczono ich pe³ne teksty)
oraz samodzielnie oceniæ stan bezpieczeñ-
stwa pracy w zak³adzie. Materia³y zawie-
raj¹ omówienie podstawowych obowi¹z-
ków pracodawcy z zakresu bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy, a tak¿e nastêpstwa
niestosowania siê do obowi¹zuj¹cego
w tej dziedzinie prawa. Do³¹czane suk-
cesywnie listy kontrolne bhp udostêpniaj¹
wykazy potencjalnych zagro¿eñ, jakie
mog¹ wystêpowaæ w przedsiêbiorstwie
okre�lonego sektora oraz wskazuj¹ kon-
kretne propozycje metod ich eliminacji
lub ograniczania.

Na podstawie opinii zg³oszonych
wcze�niej przez przedstawicieli instytu-
cji wspó³pracuj¹cych, dokonano wybo-
ru kilku sektorów gospodarki, w odnie-
sieniu do których opracowano zestawy
informacyjne w pierwszej kolejno�ci
i obecnie ju¿ je udostêpniono. Jako kry-
terium wyboru przyjêto wska�nik czê-
sto�ci wystêpowania wypadków przy
pracy, ³¹cznie z wystêpowaniem zagro-
¿eñ zawodowych, a tak¿e liczebno�æ
podmiotów gospodarczych funkcjonuj¹-
cych w danym sektorze.

Bior¹c pod uwagê te kryteria, dotych-
czas opracowano podstrony odnosz¹ce siê
do  trzech sektorów:

� budownictwa
� przetwórstwa drewna
� mechaniki pojazdowej.
W dedykowanych serwisach informa-

cyjnych, w skrótowy i praktyczny sposób
u³atwiaj¹cy odszukanie najistotniejszych
informacji, przedstawiono:

� zestawienia oraz pe³ne teksty obo-
wi¹zuj¹cych aktów prawnych

� zestawienia obowi¹zków pracodaw-
ców zwi¹zanych z zapewnieniem bezpie-
czeñstwa i higieny pracy w firmie, zgod-
nie z obowi¹zuj¹cym prawem

� KALENDARZ roczny obowi¹zkowych
dzia³añ pracodawcy w dziedzinie bhp

� informacje niezbêdne do wywi¹zy-
wania siê z wymienionych obowi¹zków

dr in¿. MA£GORZATA SUCHECKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy
� Pañstwowy Instytut Badawczy

Serwis internetowy z dziedziny bhp
dla polskich mikroprzedsiêbiorstw

Publikacja opracowana na podstawie pro-
jektu pt. ��rodowisko pracy a rozszerzenie
Unii Europejskiej � Projekt wdro¿enia prak-
tycznego internetowej strony z praktyczny-
mi informacjami na temat �rodowiska pra-
cy dla mikroprzedsiêbiorstw w Polsce� re-
alizowanego przez Centralny Instytut
Ochrony Pracy � Pañstwowy Instytut Ba-
dawczy we wspó³pracy ze Szwedzkim Kra-
jowym Zarz¹dem Rynku Pracy AMS

*) Opisany serwis internetowy dla mikroprzedsiê-
biorstw opracowa³ zespó³ pracowników CIOP-PIB:
M. Dryga³a, A. D¹browski, M. D¹browski, A. Bier-
nacki, A. Sychowicz, A. Szczygielska, J. Gierasimiuk
oraz twórca ca³ego projektu �  B. Kêdzia
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� wybór praktycznych informacji oraz
pomocniczych list kontrolnych, u³atwia-
j¹cych ocenê ryzyka zawodowego na sta-
nowiskach pracy oraz minimalizowanie
lub eliminacjê zagro¿eñ zawodowych

� charakterystykê prac zwi¹zanych
z ka¿dym spo�ród tych sektorów dzia³al-
no�ci gospodarczej, ze szczególnym
uwzglêdnieniem rodzajów wystêpuj¹-
cych tam zagro¿eñ zawodowych, a tak¿e
praktyczne porady z dziedziny bhp.

W serwisach zamieszczono równie¿
informacje pomocnicze, u³atwiaj¹ce
kontakt z instytucjami wspieraj¹cymi
dzia³alno�æ mikroprzedsiêbiorstw, za-
pewniono dostêp do opublikowanych
w Internecie materia³ów uzupe³niaj¹-
cych z dziedziny bhp oraz do szerokiej
informacji o wydawnictwach i us³ugach,
np. szkoleniowych, doradczych, pomia-
rowych.

Struktura serwisu
Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami

opracowano strukturê serwisu, umo¿li-
wiaj¹c¹ prezentowanie w przejrzysty spo-
sób udostêpnianych informacji. Na rys. 2.
przedstawiono przyk³adowy schemat
podwitryny dedykowanej mikroprzedsiê-
biorstwom sektora budownictwa.

Informacje z dziedziny bezpieczeñ-
stwa i ochrony zdrowia w �rodowisku
pracy podzielono na osiem dzia³ów, któ-
re mo¿na ogólnie przypisaæ do dwóch
grup informacyjnych.

I GRUPA � dzia³y o tematyce uni-
wersalnej � znalaz³y siê tam informacje
przydatne dla wszystkich pracodawców,
bez wzglêdu na sektor gospodarki, wy-
magaj¹ce jedynie nieznacznego wypro-
filowania.

S¹ to nastêpuj¹ce dzia³y:
Obowi¹zki pracodawcy w zakresie

bhp � dzia³, w którym szczegó³owo omó-
wiono  najwa¿niejsze powinno�ci praco-
dawców w zakresie zapewnienia pracow-

nikom w³a�ciwych pomieszczeñ lub in-
nego typu miejsca pracy, maszyn i inne-
go wyposa¿enia stanowisk pracy zapew-
niaj¹cego bezpieczeñstwo, obowi¹zko-
wych �wiadczeñ zwi¹zanych z bezpie-
czeñstwem i higien¹ pracy, obejmuj¹cych
odpowiednie szkolenia i badania lekar-
skie, zapewnienie stosownej informacji
o zagro¿eniach zawodowych, dostarcze-
nie odpowiednich �rodków ochrony in-
dywidualnej oraz odzie¿y roboczej
(w miarê potrzeby), przys³uguj¹cych na-
pojów i posi³ków profilaktycznych oraz
odpowiedniej ochrony przeciwpo¿aro-
wej. W dziale tym omówiono równie¿ po-
stêpowanie powypadkowe oraz zwi¹za-
ne ze stwierdzeniem choroby zawodowej,
a tak¿e prawne konsekwencje niestoso-

wania siê do odpowiednich przepisów
prawa obowi¹zuj¹cych w dziedzinie bhp.

Rys. 1.

Rys. 2.
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Rys. 6.

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 3.
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KALENDARZ obowi¹zkowych dzia³añ
pracodawcy w zakresie bhp � dzia³ zawie-
raj¹cy harmonogram czynno�ci zwi¹za-
nych z bezpieczeñstwem i higien¹ pracy,
które w okre�lonych terminach musi pod-
j¹æ w ci¹gu roku ka¿dy pracodawca zgod-
nie z obowi¹zuj¹cym prawem, wraz z in-
formacjami o wymaganych dokumentach
(np. sprawozdanie Z-10, protokó³ powy-
padkowy i karta wypadku) oraz instytu-
cjach, do których musz¹ byæ one dostar-
czane, a tak¿e o okresie ich przechowy-
wania (rys. 3.).

Ocena ryzyka zawodowego � dzia³
zawieraj¹cy podstawowe informacje nt.
definicji ryzyka zawodowego oraz ogól-
nych metod jego szacowania i oceny,
zgodnych z odpowiednimi normami,
a tak¿e opis prostej metody szacowania
ryzyka zawodowego �w piêciu krokach�
na okre�lonym stanowisku pracy.

Instytucje � dzia³ gromadz¹cy odno-
�niki do serwisów internetowych instytu-
cji wspieraj¹cych mikroprzedsiêbiorstwa
w ró¿nych aspektach ich funkcjonowania,
w tym publikuj¹cych informacje przydat-
ne tak¿e w innych ni¿ bhp, obszarach ich
dzia³alno�ci.

Oferta � dzia³ zawieraj¹cy informacje
zwi¹zane z szeroko pojêt¹ ofert¹ us³ug
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy, np. szkoleniowych, pomiarowych,
doradczych, a tak¿e informacje o poda¿y
�rodków ochrony indywidualnej, wydaw-
nictw, programów komputerowych zwi¹-
zanych z bhp oraz narzêdzi dostêpnych
bezpo�rednio w sieci Internet, potrzeb-
nych np. do oceny ryzyka zawodowego,
doboru �rodków ochrony indywidualnej
czy identyfikowania niebezpiecznych
substancji chemicznych.

II GRUPA � dzia³y wymagaj¹ce do-
stosowania prezentowanych materia-
³ów do potrzeb informacyjnych kon-
kretnego sektora gospodarki, uwzglêd-
niaj¹cych specyfikê rozwi¹zañ prawnych,
wystêpuj¹cych tam zagro¿eñ zawodowych
zwi¹zanych z rodzajami wykonywanych
prac, a tak¿e szczegó³ow¹ charakterystyk¹
wystêpuj¹cego tam �rodowiska pracy.

S¹ to nastêpuj¹ce dzia³y:
Przepisy � dzia³ zawieraj¹cy wykazy

aktów prawnych obowi¹zuj¹cych zarów-
no powszechnie, jak i w okre�lonych sek-
torach gospodarki, z podzia³em na prze-
pisy ogólne, uregulowania szczegó³owe
i stosowne normy techniczne.

Zagro¿enia zawodowe �  jest to dzia³
opisuj¹cy poszczególne typy zagro¿eñ
zawodowych, charakterystycznych dla
danego sektora gospodarki, np. w budow-
nictwie, przetwórstwie drewna, mechani-
ce pojazdowej oraz zawieraj¹cy wska-
zówki pozwalaj¹ce je zmniejszaæ lub eli-
minowaæ.

Zasady bhp przy wykonywaniu ró¿-
nych prac,  np. budowlanych, charakte-
rystycznych dla okre�lonego sektora go-
spodarki; dzia³ zawiera zwiêz³e opisy ró¿-
nego rodzaju prac i zwi¹zanych z nimi
zagro¿eñ zawodowych oraz metod
zmniejszania lub eliminowania ryzyka
zawodowego.

Zawarto�æ serwisu
Jak ju¿ wspomniano, w serwisie za-

mieszczono szczegó³owe opracowania
dla sektorów: budownictwo, przetwór-
stwo drewna oraz mechanika pojazdowa.

Dla ka¿dego sektora, oprócz dedyko-
wanych zestawów obowi¹zuj¹cych prze-
pisów prawnych, zawarto w serwisie
krótk¹ informacjê ogóln¹ nt. najczê�ciej
wystêpuj¹cych tam zagro¿eñ zawodo-
wych oraz zestawy praktycznych rad,
dotycz¹cych dora�nych sposobów
zmniejszania ryzyka zawodowego, przed-
stawianych  na ogó³ w postaci list kon-
trolnych, wed³ug schematu: czynno�æ lub
zjawisko potencjalnie niebezpieczne �
dora�na metoda zmniejszenia ryzyka.

Umieszczono tam ponadto zestawy in-
formacji �ci�le zwi¹zanych z rodzajami
prac typowych i najczê�ciej spotykanych
w danym sektorze, opisano wystêpuj¹ce
tam zagro¿enia zawodowe oraz szczegó-
³owe regu³y postêpowania, zgodne z za-
sadami bhp.

Budownictwo

W serwisie dedykowanym budownic-
twu omówiono zagro¿enia zawodowe
i uci¹¿liwo�ci oraz rodzaje prac charak-
terystycznych dla tego sektora i zwi¹za-
ne z nimi potencjalne zagro¿enia wraz ze
wskazaniami dotycz¹cymi ich zmniejsza-
nia lub eliminowania (rys. 4.).
Zagro¿enia zawodowe i uci¹¿liwo�ci

� Czynniki zagro¿eñ zawodowych �
informacje ogólne

� Zagro¿enia mechaniczne
� Ha³as i drgania mechaniczne
� Pr¹d elektryczny
� Po¿ar
� Wybuch
� Uci¹¿liwo�ci
Dodatkowo zamieszczono informacje

nt. po¿¹danych dzia³añ profilaktycznych
Zasady bhp

� Roboty ziemne � wykopy
� Roboty dachowe i dekarskie
� Roboty murarskie i tynkarskie
� Roboty ciesielskie
� Roboty betonowe i ¿elbetonowe
� Roboty zbrojarskie
� Roboty wykoñczeniowe
� Roboty spawalnicze
� Roboty rozbiórkowe
� Roboty impregnacyjne i antykoro-

zyjne
� Roboty stolarskie
� Roboty przy nawierzchniach

(w przygotowaniu)
� Roboty malarskie
� Prace na wysoko�ci

Przetwórstwo drewna

W serwisie dedykowanym mikro-
przedsiêbiorstwom w sektorze przetwór-
stwa drewna, szczególn¹ uwagê zwróco-
no na zagro¿enia wynikaj¹ce z bardzo
rozpowszechnionego u¿ytkowania tam
potencjalnie niebezpiecznych maszyn
i urz¹dzeñ oraz narzêdzi rêcznych. Dla-
tego te¿ charakterystykê zagro¿eñ zawo-
dowych wystêpuj¹cych w tym sektorze
przedstawiono w podziale na czynno�ci
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zwi¹zane z obs³ug¹ najczê�ciej u¿ytkowa-
nych rodzajów maszyn i narzêdzi. Serwis
wzbogacono licznymi i bogato ilustrowa-
nymi opracowaniami instrukta¿owymi,
u³atwiaj¹cymi przyswojenie metod pra-
cy z takim sprzêtem, które zapewniaj¹
bezpieczeñstwo (rys. 5.).

W sektorze przetwórstwa drewna wy-
odrêbniono wiêc nastêpuj¹ce rodzaje za-
gro¿eñ zawodowych i zasady bhp przy
obs³udze urz¹dzeñ typowych w tym sek-
torze:

Zagro¿enia zawodowe
� Zagro¿enia � informacje ogólne
� Zagro¿enia mechaniczne zwi¹zane z:
  � maszynami
  � narzêdziami rêcznymi
  � �rodkami transportu i transportowa-

nymi materia³ami
� Ha³as
� Wibracje
� Mikroklimat
� O�wietlenie
� Zagro¿enia czynnikami chemiczny-

mi
� Uci¹¿liwo�ci i inne.

Zasady bhp przy obs³udze takich
maszyn, jak:

� pilarki tarczowe sto³owe i formato-
we (tarczówki i formatówki)

� pilarki tarczowe poprzeczne (kapów-
ki)

� przeno�ne pilarki ³añcuchowe
� narzêdzia rêczne z napêdem elek-

trycznym
� pilarki ta�mowe stolarskie, rozdziel-

cze i do k³ód (ta�mówki i traki ta�mowe)
� strugarki grubiarki (grubo�ciówki)

i strugarki wielostronne
� strugarki wyrówniarki (wyrówniarki)
� frezarki pionowe dolnowrzecionowe
� wiertarko-frezarki górnowrzeciono-

we
� tokarki
� szlifierki.
Dodatkowo okre�lono zasady doty-

cz¹ce uwzglêdniania elementów bezpie-
czeñstwa przy doborze narzêdzi do tych
maszyn, np. pi³ tarczowych, frezów i wa-
³ów no¿owych.

W ramach tego dzia³u opisano te¿ inne
czynno�ci, np. oklejanie obrze¿y, kleje-

nie, lakierowanie, monta¿ (z wykorzysta-
niem prostych narzêdzi rêcznych).

Mechanika pojazdowa
W czê�ci serwisu po�wiêconej mecha-

nice pojazdowej, podobnie jak w dziale
dedykowanym sektorowi budownictwa,
opisano zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo
metody wykonywania ró¿nego rodzaju
prac, a w tym z u¿yciem ró¿nego rodzaju
narzêdzi.

W dziale Zasady bhp przy wykony-
waniu ró¿nego rodzaju prac zawarto in-
formacje o najwa¿niejszych zasadach za-
pewnienia bezpieczeñstwa pracowników
przy wykonywaniu ró¿nego rodzaju prac
zwi¹zanych z obs³ug¹ i napraw¹ pojaz-
dów mechanicznych oraz pos³ugiwaniem
siê okre�lonym sprzêtem  (rys. 6.). S¹ to:

cowanych i na ogó³ zajêtych innymi pro-
blemami pracodawców w bardzo ma³ych
przedsiêbiorstwach. Starano siê w synte-
tyczny sposób przedstawiæ najwa¿niejsze
zagadnienia zwi¹zane z kszta³towaniem
warunków pracy zapewniaj¹cych bezpie-
czeñstwo i ochronê zdrowia w konkret-
nych sytuacjach wystêpuj¹cych na okre-
�lonych stanowiskach pracy oraz dostar-
czyæ wielu gotowych recept prowadz¹-
cych do zmniejszenia zagro¿eñ zawodo-
wych i eliminacji potencjalnych przyczyn
wypadków. Za³¹czone wykazy i teksty
aktów prawnych, zawsze dostêpne, po-
winny stanowiæ dobre �ród³o informacji
o prawach i obowi¹zkach pracodawcy
i pracownika w �rodowisku pracy.

Dla wygody u¿ytkowników w serwi-
sie zamieszczono tak¿e podstawowe in-

Rozwój serwisu
Planowany rozwój serwisu dla mikro-

przedsiêbiorstw obejmuje doskonalenie
i aktualizacjê obecnie prezentowanych
tam tre�ci oraz stopniowe rozszerzanie
jego zawarto�ci o zbiory informacji prze-
znaczone dla kolejnych sektorów gospo-
darki. Systematycznie mog¹ byæ tak¿e
wzbogacane informacje dotycz¹ce ofer-
ty ró¿nego rodzaju produktów i us³ug
zwi¹zanych z bhp, a tak¿e dodatkowych,
nieodp³atnych �róde³ informacji zwi¹za-
nych z t¹ problematyk¹. Bardzo wa¿na dla
u¿ytkowników jest równie¿ bie¿¹ca ak-
tualizacja udostêpnionych w serwisie
zbiorów aktów prawnych, stanowi¹cych
podrêczn¹ pomoc dla pracodawcy.

* 
* *

Serwis internetowy z dziedziny bez-
pieczeñstwa i higieny pracy dla mikro-
przedsiêbiorstw opracowano w konwen-
cji uniwersalnego podrêcznika dla zapra-

formacje z zakresu identyfikacji i oceny
ryzyka zawodowego, pozwalaj¹ce samo-
dzielnie dokonaæ identyfikacji zagro¿eñ
zawodowych na okre�lonych stanowi-
skach, oszacowaæ zwi¹zane z nimi ryzy-
ko zawodowe, a tak¿e, w miarê mo¿liwo-
�ci, podj¹æ okre�lone �rodki zaradcze
w celu zmniejszenia lub wyeliminowania
zagro¿enia. Za³¹czony KALENDARZ obo-
wi¹zków pracodawcy w zakresie bhp
pozwala przewidzieæ wszystkie koniecz-
ne dzia³ania, które nale¿y podj¹æ w ci¹gu
roku, a za³¹czone wzory obowi¹zuj¹cych
dokumentów u³atwiaj¹ prawid³owe wy-
pe³nianie poszczególnych czynno�ci.
Wszelkie uwagi i propozycje, dotycz¹ce
zarówno samego serwisu jak i innych za-
gadnieñ zwi¹zanych z bhp, u¿ytkownicy
mog¹ zamieszczaæ on-line na udostêpnio-
nym forum dyskusyjnym. Bezpo�rednio
z poziomu serwisu istnieje równie¿ mo¿-
liwo�æ zadania pytania skierowanego do
eksperta w dziedzinie bhp.

� prace spawalnicze
� wulkanizacja i bie¿nikowanie
� prace blacharskie
� prace lakiernicze
� diagnostyka samochodowa
� elektrotechnika samochodowa

� magazynowanie materia³ów
� naprawy bie¿¹ce i gwarancyjne pojazdów
� mycie pojazdów

� sprzêt spawalniczy
� sprzêt do serwisu kó³
� sprzêt hydrauliczny
� narzêdzia rêczne
� sprzêt pomiarowy
� narzêdzia rêczne o napêdzie elektrycznym

i pneumatycznym
� sprzêt do prac na wysoko�ci
� sprzêt do transportu wewnêtrznego

   �


