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roblematyka bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy prezentowana jest w In-
ternecie bardzo szeroko. Poniewa¿

jest ona wyj¹tkowo wielotematyczna i po-
wi¹zana z innymi dziedzinami wiedzy, np.
chemi¹, fizyk¹, medycyn¹, psychologi¹,
socjologi¹, in¿ynieri¹ produkcji, informa-
cje z dziedziny ochrony cz³owieka w pro-
cesie pracy mo¿na znale�æ w wielu miej-
scach, co z jednej strony jest cenne, ale
z drugiej bardzo utrudnia poszukiwanie
odpowiednich materia³ów.

Rosn¹cy w ogromnym tempie zalew
informacji w Internecie (ok. 10 milionów
nowych stron tygodniowo) czêsto prak-
tycznie uniemo¿liwia u¿ytkownikowi
szybkie i trafne odszukanie potrzebnych
informacji. Dziêki zamieszczanym w ser-
wisach informacyjnych linkom mo¿na
szybko przechodziæ od jednych informa-
cji do innych, co jednak nie zawsze ozna-
cza mo¿liwo�æ znalezienia informacji
aktualnie poszukiwanej. Dlatego te¿ nie-
zbêdne s¹ narzêdzia, które pomagaj¹ opa-
nowaæ chaos informacyjny [1, 2].

Najd³u¿ej funkcjê tê pe³ni¹ w Interne-
cie wyszukiwarki. Pozwalaj¹ one pene-
trowaæ zasoby sieci w poszukiwaniu okre-
�lonych hase³ i mog¹ równie¿ porz¹dko-
waæ wyszukane informacje wg ró¿nych
kryteriów, np. stopnia ich przydatno�ci dla
u¿ytkownika. Zapewniaj¹ dostêp do in-
formacji ró¿nego typu, w tym � do wyso-
ko cenionych informacji audiowizual-
nych. Maj¹ one jednak wiele wad, np.
wyszukiwanie zbyt du¿ej liczby informa-
cji naraz, czêsto nie najlepszej jako�ci
i czê�ciowo ju¿ nieaktualnych, gdy¿ wie-
le stron w Internecie jest likwidowanych,
nieaktualizowanych czy zmienianych.
Czasem te¿ u¿ytkownicy bardzo ¿mud-
nie i czasoch³onnie musz¹ przegl¹daæ set-
ki wyszukanych stron, gubi¹c w koñcu tê
w³a�ciw¹.

W opanowaniu rosn¹cego chaosu in-
formacyjnego [1, 2] bardzo pomocne s¹
równie¿ portale i tematyczne witryny
internetowe, kieruj¹ce u¿ytkownika do

adresów sieciowych powi¹zanych bezpo-
�rednio z interesuj¹c¹ go problematyk¹.

Zarówno portale jak i bardziej zaawan-
sowane tematyczne witryny internetowe
zawieraj¹ oczywi�cie wyszukiwarki, dziê-
ki którym mo¿na penetrowaæ zasoby sie-
ci. S¹ one nastawione g³ównie na katalo-
gowanie informacji i udostêpnianie ich
wg wyselekcjonowanych grup tematycz-
nych. Dziêki temu umo¿liwiaj¹ one otrzy-
mywanie potrzebnych danych w zaciszu
w³asnego domu [3, 4, 5].

Informacje o �wiatowych osi¹gniê-
ciach w dziedzinie bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy zamieszczane s¹ w wielu
witrynach internetowych, zarówno obej-
muj¹cych jedynie tê tematykê, jak te¿ na
stronach dotycz¹cych innych dziedzin
wiedzy.

Przyk³adem witryny dotycz¹cej pro-
blematyki ochrony cz³owieka w procesie
pracy jest witryna zwi¹zana z miêdzyna-
rodowym systemem informacji o bezpie-
czeñstwie pracy CIS, zorganizowana
przez Miêdzynarodowe Centrum Infor-
macji o Bezpieczeñstwie i Higienie Pra-
cy CIS (International Occupational Safe-
ty and Health Centre CIS) w Genewie.

Centrum to zosta³o utworzone w 1959
roku przy Miêdzynarodowym Biurze Pra-
cy (International Labour Office, ILO), sta-
nowi¹cym Sekretariat Miêdzynarodowej
Organizacji Pracy (International Labour
Organization).

Ma ono za zadanie gromadzenie i roz-
powszechnianie na skalê �wiatow¹ infor-
macji i pi�miennictwa na temat bezpie-
czeñstwa pracy, medycyny pracy, ergo-
nomii, zagro¿eñ zawodowych i wielu
dziedzin pokrewnych. Centrum to opra-
cowuje ró¿ne wydawnictwa informacyj-
ne, komputerowe bazy danych, prowadzi
us³ugi informacyjne oraz prace nad En-
cyklopedi¹ ILO. Centrum CIS organizu-
je szkolenia i konferencje oraz bierze
udzia³ w ró¿nych projektach miêdzyna-
rodowych. Bardzo wa¿n¹ sfer¹ dzia³alno-
�ci Miêdzynarodowego Centrum CIS jest

wspó³praca i rozwijanie miêdzynarodo-
wej sieci Centrów CIS. Obecnie na
wszystkich kontynentach w 100 krajach
dzia³a 135 Krajowych i Wspó³pracuj¹-
cych Centrów CIS. Sieæ ta rozpowszech-
nia informacje o ochronie cz³owieka
w procesie pracy na terenie w³asnego kra-
ju, równie¿ na podstawie materia³ów
z CIS, oraz udostêpnia krajowe informa-
cje dla u¿ytkowników zagranicznych.
Centra CIS prowadz¹ aktywn¹ wspó³pra-
cê z Miêdzynarodowym Centrum oraz
innymi Centrami, wymieniaj¹c informa-
cje i materia³y [6].

W Polsce rolê Krajowego Centrum
CIS pe³ni od 1960 r., a wiêc prawie od
pocz¹tku istnienia Miêdzynarodowego
Centrum CIS (1959), Centralny Instytut
Ochrony Pracy � Pañstwowy Instytut
Badawczy. Centrum to gromadzi, opra-
cowuje, udostêpnia i rozpowszechnia
materia³y i informacje, uzyskane z Miê-
dzynarodowego Centrum CIS oraz z sie-
ci Centrów CIS, jak równie¿ informacje
o ich dzia³alno�ci. S¹ one rozpowszech-
niane w�ród polskich u¿ytkowników
w ró¿nych formach, m.in. w formie dru-
kowanej oraz elektronicznej przez e-mail.

S¹ one równie¿ udostêpniane na miej-
scu w Instytucie oraz wypo¿yczane przez
Bibliotekê. Polskie Centrum prowadzi
dzia³alno�æ informacyjn¹, wykorzystuj¹c
m.in. uzyskane z sieci CIS  publikacje
i bazy danych oraz zasoby Internetu. Na
ich podstawie opracowywane s¹  zesta-
wy literatury na okre�lone tematy.

Miêdzynarodowe �ród³a informacji
o bezpieczeñstwie pracy � witryna  internetowa

Miêdzynarodowego Centrum Informacji CIS



BEZPIECZEÑSTWO PRACY 7-8/2003

22

Rys. 1.  Strona g³ówna Miêdzynarodowego Centrum CIS Rys. 2.  Mapa witryny Miêdzynarodowego Centrum CIS

Krajowe Centrum wykorzystuje rów-
nie¿ system informacji CIS do miêdzy-
narodowego rozpowszechniania informa-
cji o polskim pi�miennictwie i osi¹gniê-
ciach w dziedzinie bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy, ergonomii oraz  tematów
pokrewnych.  Opracowywane s¹ opisy
polskich wydawnictw (ksi¹¿ki, artyku³y,
raporty, filmy, bazy danych itp.), które
zamieszczane s¹ przez Miêdzynarodowe
Centrum CIS w Genewie w miêdzynaro-
dowych bazach danych i wydawnictwach
CIS. Do tych wydawnictw przekazywane
s¹ równie¿ krótkie informacje o polskich
wa¿nych wydarzeniach, konferencjach,
konkursach itp. Polskie Krajowe Centrum
CIS prowadzi równie¿ swoj¹ witrynê in-
ternetow¹ (www.ciop.pl/1567.html), za-
mieszczon¹ w ramach portalu internetowe-
go CIOP-PIB (www.ciop.pl). Polskie Cen-
trum CIS bierze aktywny udzia³ we wspó³-
pracy sieci Centrów CIS [7].

Zwi¹zane z systemem CIS portale i wi-
tryny internetowe, s¹ szybkim i wygod-
nym narzêdziem wyszukiwania potrzeb-
nych informacji z morza danych o bezpie-
czeñstwie pracy, znajduj¹cych siê na stro-
nach internetowych.

G³ówn¹ witryn¹ systemu informacji
CIS jest serwis internetowy utrzymywa-
ny przez Miêdzynarodowe Centrum In-
formacji  o Bezpieczeñstwie i Higienie
Pracy CIS w Genewie (www.ilo.org/cis).
Jest on zamieszczony w ramach portalu
Miêdzynarodowego Biura Pracy ILO
(www.ilo.org), na stronach dzia³u ILO:
�Programme on Safety, Health and the
Environment (SafeWork)�, którego czê-
�ci¹ jest to Centrum (rys. 1.)

Pierwsza wersja witryny zosta³a opra-
cowana w 1996 roku i jej forma graficzna
odbiega nieco od rozwi¹zañ stosowanych

obecnie przy opracowywaniu stron inter-
netowych [8]. Poszczególne strony zosta-
³y opracowane w sposób  przejrzysty,  czy-
telny i wygodny dla u¿ytkownika.

Serwis ten promuje problematykê bez-
pieczeñstwa pracy na �wiecie, dzia³alno�æ
i produkty Miêdzynarodowego Centrum
CIS, Miêdzynarodowej Organizacji Pra-
cy, Miêdzynarodowego Biura Pracy, dzia-
³u SafeWork, instytucji, pe³ni¹cych rolê
Krajowych i Wspó³pracuj¹cych Centrów
CIS, a poprzez linki � wielu najwa¿niej-
szych instytucji, organizacji, stowarzy-
szeñ itp. na ca³ym �wiecie, zajmuj¹cych
siê szeroko pojêt¹ tematyk¹ bezpieczeñ-
stwa i zdrowia w pracy.

Spo�ród 135 Centrów, 30 jest zorgani-
zowanych w instytucjach europejskich,
przy czym czê�æ Centrów CIS pe³ni rów-
nie¿ rolê centrów innych miêdzynarodo-
wych systemów informacyjnych, np. Eu-
ropejskiej Agencji Bezpieczeñstwa
i Zdrowia w Pracy z Bilbao czy Miêdzy-
narodowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Tak wiêc witryna ta zapewnia dostêp do
�wiatowych, w tym równie¿ do europej-
skich informacji z omawianej dziedziny.

Omawiana witryna opracowana jest
w jêzykach: angielskim, hiszpañskim,
a czê�æ informacji tak¿e w jêzyku francu-
skim. Pierwsza strona witryny, oprócz
logo i nazwy zawiera krótk¹ informacjê
o misji Centrum, umo¿liwiaj¹c zapozna-
nie siê z jej dalszym opisem.

Mapa witryny jest prezentowana w for-
mie wykazu tematów (rys. 2.), a niedaw-
no zosta³a opracowana  graficznie w for-
mie wykresu.

Na tej stronie znajduj¹ siê odno�niki
do nastêpuj¹cych dzia³ów:

Kim jeste�my: misja, rola, zadania
Centrum CIS oraz jego historia, sieæ Kra-

jowych i Wspó³pracuj¹cych Centrów,
wspó³praca miêdzynarodowa, informacje
kontaktowe.

Produkty i us³ugi: przegl¹d baz da-
nych i rodzajów us³ug, cennik i informa-
cje dotycz¹ce zamawiania us³ug i wydaw-
nictw w podziale na kraje o wysokim oraz
�rednim i niskim dochodzie, wej�cia do
wersji on-line baz danych:

� CISDOC/CISILO i Encyklopedia
ILO (odp³atnie)

� baza danych instytucji zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem pracy oraz Centrów
CIS (w jêzyku angielskim, francuskim
i hiszpañskim)

�  prawnicza baza �Legislative Texts
on OSH� (LEGOSH) zawieraj¹ca prze-
pisy prawne poszczególnych krajów

� tezaurus (fragmenty wydawnictwa
CIS �Thesaurus on Occupational Safety
and Health�)

� glosariusz pojêæ z dziedziny bhp
w piêciu jêzykach

� karty charakterystyk substancji nie-
bezpiecznych

� karty zagro¿eñ w poszczególnych
zawodach (przyk³ad rys. 3.)

� wydawnictwa zwi¹zane z bhp
� katalog wydawnictw ILO dotycz¹-

cych bhp, zaopatrzony w indeks tema-
tyczny i  wersjê w pdf.

Karty dotycz¹ce zagro¿eñ w poszcze-
gólnych zawodach (w jêzyku angielskim,
rosyjskim i hiszpañskim) s¹ zaopatrzone
w obszerny wstêp i towarzyszy im pre-
zentacja w Power-Point. W ich opracowa-
niu bierze udzia³ równie¿ udzia³ CIOP-
PIB.

Kartom bezpieczeñstwa chemicznego
(jest ich ponad 1305), które zamieszczo-
ne s¹ w formacie pdf i html, towarzysz¹
m.in. opis miêdzynarodowego projektu
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oraz indeks alfabetyczny substancji che-
micznych.

Bezpieczeñstwo i higiena pracy na
�wiecie: pe³ne teksty konwencji i reko-
mendacji ILO, pe³ne teksty materia³ów
dotycz¹cych dobrych praktyk, systemy
zarz¹dzania bezpieczeñstwem pracy, baza
danych ILO LABORSTA zawieraj¹ca
krajowe statystyki dotycz¹ce pracy, pro-
gramy regionalne zwi¹zane z bhp.

Nowo�ci: konferencje, kursy, nowe
wydarzenia w dziedzinie bezpieczeñstwa
pracy na �wiecie.

U¿yteczne linki: alfabetyczny wykaz
ró¿nego typu �róde³ informacji (organi-
zacji, stowarzyszeñ, czasopism, bibliotek,
wydawnictw, internetowych wykazów
adresów zwi¹zanych z bhp itp.).

Przechodz¹c z g³ównej strony witry-
ny do dzia³u Partnerzy CIS, znajdujemy
opis sieci Centrów CIS wraz z odno�ni-
kami do bazy Krajowych i Wspó³pracu-
j¹cych Centrów CIS, drugiej wa¿nej wi-
tryny zwi¹zanej z systemem informacji
CIS � witryny internetowej wspólnej dla
Centrów CIS (www.ciscentres.com) oraz
wydawnictwa �CIS Newsletter�, opraco-
wywanego w Anglii przez Sheilê Pantry.

W dziale Nowo�ci zamieszczane s¹
na bie¿¹co w podziale na kolejne mie-
si¹ce opisy krajowych i miêdzynarodo-
wych konferencji, kursów, jak równie¿
informacje o wa¿nych wydarzeniach,
nowych wydawnictwach, bazach da-
nych, nagrodach, wydarzeniach zwi¹za-
nych z Centrami CIS, technologi¹ infor-
macyjn¹ itp.

W ramach omawianej witryny zamiesz-
czane s¹ równie¿ strony, po�wiêcone wa¿-
nym  aktualnym wydarzeniom, np. strona
dotycz¹ca  Europejskiego Tygodnia Bez-
pieczeñstwa i Zdrowia w Pracy (rys. 4.).

Twórcy omawianej witryny zapewnili
dodatkowo na ka¿dej kolejnej stronie od-
no�niki, umo¿liwiaj¹ce bezpo�rednie
przej�cie do dzia³ów: Mapa witryny, Bazy
danych, Co nowego w tej witrynie. Z ka¿-
dej strony jest mo¿liwo�æ wyszukiwania
informacji w ramach ca³ej witryny.

Ka¿da strona zawiera równie¿ odsy³a-
cze do g³ównych stron: ILO, SafeWork,
CIS, Protection. Zawiera równie¿ odsy-
³acze do wybranych stron portalu ILO
(G³ówna strona ILO, Mapa serwisu,
O ILO, Wyszukiwanie na stronach ILO,
Kontakt).

W ka¿dej witrynie internetowej bardzo
wa¿nym dzia³em s¹ linki do innych por-
tali i stron. Omawiana witryna odsy³a do
bardzo ró¿nych �róde³ informacji � insty-
tucji, stowarzyszeñ i federacji, portali
miêdzynarodowych projektów, bibliotek,
czasopism elektronicznych, centrów in-
formacji, baz linków z dziedziny bhp oraz
Centrów CIS, które na swoich witrynach
udostêpniaj¹ kolejne linki. Wszystko to
tworzy ogromn¹ mapê zasobów interne-
towych z dziedziny ochrony cz³owieka
w procesie pracy, zapewniaj¹c osobom
zainteresowanym dostêp do tysiêcy stron
informacji. Dlatego witryna ta jest godna
polecenia u¿ytkownikom Internetu.

Z miêdzynarodowym systemem infor-
macji o bezpieczeñstwie pracy i ergono-
mii CIS zwi¹zane s¹ portale i witryny in-
ternetowe instytucji pe³ni¹cych rolê Kra-
jowych i Wspó³pracuj¹cych Centrów CIS
na ca³ym �wiecie. Niektóre z nich, na
przyk³ad National Institute for Occupa-
tional Safety and Health (NIOSH) w USA
czy Canadian Centre for Occupational
Health and Safety (CCOHS) w Kanadzie
s¹ bardzo du¿ymi i prê¿nymi instytucja-
mi, których portale zapewniaj¹ szeroki

Rys. 3.  Wykaz kart zagro¿eñ w poszczególnych zawodach Rys. 4.  Strona dotycz¹ca Europejskiego Tygodnia Bezpieczeñstwa i Zdrowia w
Pracy

dostêp do �wiatowych zasobów z dziedzi-
ny bezpieczeñstwa pracy i dziedzin po-
krewnych.

Z systemem CIS zwi¹zana jest rów-
nie¿ witryna Polskiego Krajowego Cen-
trum CIS, która udostêpniana jest w ra-
mach portalu Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy � Pañstwowego Instytutu
Badawczego.

Jednak¿e ze wzglêdu na ograniczenie
³amów jednego artyku³u  portale te mog¹
byæ omówione w osobnych publikacjach.
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