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Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy (European 
Agency for Safety and Health at Work) wspiera 
dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy warunków 
pracy w Europie, poprzez gromadzenie, analizy 
i upowszechnianie informacji w tej dziedzinie. 
Jednym z celów strategicznych Agencji jest utwo-
rzenie wysokiej jakości źród³a informacji, dostêp-
nej w sieci Internet. Portal internetowy Agencji 
stanowiæ wiêc powinien wa¿ne, wyczerpuj¹ce 
źród³o informacji z dziedziny bezpieczeñstwa 
pracy w Europie, powszechnie dostêpne i przy-
jazne dla u¿ytkowników.

Portal internetowy Agencji 
Zasoby informacyjne portalu Europejskiej 

Agencji Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy 
(http://osha.europa.eu), tworzone s¹ przy 

wspó³udziale sieci informacyjnej pañstw eu-
ropejskich oraz pozaeuropejskich, instytucji 
i organizacji miêdzynarodowych. Sieæ europejsk¹ 
tworz¹ przede wszystkim krajowe punkty central-
ne, których witryny dostêpne s¹ z ka¿dej strony 
portalu Agencji (rys. 1.). 

W procesie gromadzenia informacji istotn¹ 
rolê odgrywaj¹ centra tematyczne Agencji, która 
wspó³pracuje tak¿e z innymi pañstwami oraz 
organizacjami miêdzynarodowymi, rozwijaj¹c 
sieæ miêdzynarodow¹. Ju¿ w 2004 r. Agencja 
wspó³pracowa³a z ponad 40 pañstwami oraz 
organizacjami miêdzynarodowymi, a w nastêp-
nych latach do³¹czy³y do sieci kolejne instytucje, 
rozszerzaj¹c zasiêg geograficzny portalu. Obecnie 
sieæ europejska rozszerzona jest o nastêpuj¹ce 
instytucje i organizacje:

• US OSHA – US Department of Labour, Occu-
pational Safety & Health Administration

• US NIOSH – The National Institute for Oc-
cupational Safety and Health

• KOSHA – Korean Occupational Safety and 
Health Agency

• JICOSH – Japan International Center for 
Occupational Safety and Health

• CCOHS – Canadian Centre for Occupational 
Health and Safety

•ASCC – The Australian Safety and Compen-
sation Council

• ILO – International Labour Office
• WHO – World Health Organization
• IOHA – International Occupational Hygiene 

Association. 
Wspó³praca z wieloma instytucjami i organi-

zacjami o zasiêgu europejskim oraz światowym 
w zakresie zapewnienia dostêpu do informacji 
rozszerza znacznie zasoby informacyjne portalu. 

Agencja odnotowuje od 2003 roku syste-
matyczny wzrost popularności portalu. Liczba 
subskrybentów biuletynu elektronicznego OSH 
mail wynosi³a w 2005 r. ok. 28 tys. osób [1, 2], 
a obecnie przekracza ju¿ 32 tys. Wraz z wpro-

mgr in¿. AGNIESZKA M£ODZKA-STYBEL
Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Pañstwowy Instytut Badawczy

Rys. 1. Portal Agencji z widocznym dostêpem do witryn krajowych punktów 
centralnych
Fig. 1. The Agency’s website with access to the websites of focal points

W artykule przedstawiono portal internetowy Europejskiej Agencji 
Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy. Jego tworzenie, utrzymywanie i rozwój 
jest jednym z celów strategicznych realizowanych przez Agencjê. W zwi¹z-
ku ze znacznym powiêkszaniem siê zasobów informacyjnych witryny, 
konieczne by³o podjêcie prac prowadz¹cych do poprawy skuteczności 
wyszukiwania informacji w portalu. Prace te realizowane s¹ przez Centrum 
Tematyczne – Środowisko Pracy i obejmuj¹ weryfikacjê tezaurusa Agencji, 
doskonalenie opisu rzeczowego poszczególnych stron portalu oraz inne 
prace zwi¹zane z utrzymywaniem i rozbudow¹ zasobów.

Improvement of access to information and the European Agency for 
Safety and Health at Work 
For the European Agency for Safety and Health at Work creation, main-
tenance and development of its website is a strategic goal. As a result of 
the significant increase in information resources on the website, improving 
the efficiency of searching became a necessity. The Topic Centre Work 
Environment verifies the Agency’s thesaurus, improves the description of 
the website’s content (metadata) and carries out other tasks connected 
with maintenance and development of information resources.
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wadzeniem technologii trzeciej generacji portalu 
Agencji, zastosowano nowe, lepsze narzêdzie po-
zwalaj¹ce na uzyskanie dok³adniejszych danych 
dotycz¹cych statystyk u¿ytkowników. Przyjêto 
ostrzejsze kryteria definiuj¹ce sesjê u¿ytkownika, 
dotycz¹ce m.in. czasu wizyty u¿ytkownika, wyeli-
minowano kilkakrotne zliczanie wizyt w sytuacji, 
gdy u¿ytkownik odwiedza³ ró¿ne dzia³y portalu, 
np. strony dotycz¹ce Obserwatorium ryzyka oraz 
kampanii Europejski Tydzieñ, stanowi¹ce odrêbne 
fragmenty portalu. Dane liczbowe, dotycz¹ce 
roku 2006 [3], przedstawiono na rys. 2.

Zastosowanie nowej metody monitorowania 
sesji u¿ytkowników spowodowa³o pozorny spa-
dek liczby wejśæ na strony portalu (w stosunku 
do lat poprzednich), jednak¿e znacznie podnios³o 
wiarygodnośæ danych, umo¿liwiaj¹c ich po-
g³êbion¹ analizê. Przyk³adowo, wyodrêbnienie 
z ogólnej liczby wejśæ wizyt na stronach pañstw 
cz³onkowskich UE (witryn krajowych punktów 
centralnych) oraz innych partnerów wskazuje 
na znaczny udzia³ tych stron w ogólnej liczbie 
odwiedzin. 

Pierwsze badanie u¿ytkowników portalu 
Agencji (OSHA online Survey) [4], przeprowadzo-
ne w 2005 r., zawiera³o ³¹cznie kilkanaście pytañ 
podzielonych na cztery grupy:

• wiek i p³eæ
• dane dot. organizacji/instytucji
• dane dot. wykorzystywania portalu (czas, 

czêstośæ, dodatkowe us³ugi
• ocena portalu (ogólna, przydatności 

informacji).
Przegl¹d dostarczy³ pierwszych informacji 

na temat u¿ytkowników portalu i ich opinii o jego 
zasobach. Na kwestionariusz rozpowszech-
niony w sieci Internet odpowiedzia³o ok. 7 tys. 
u¿ytkowników, przede wszystkim z pañstw UE. 
Okaza³o siê, ¿e znacz¹ca liczba u¿ytkowników 
(blisko 50%) to przedstawiciele przedsiê-

biorstw, przede wszystkim prywatnych. Ponad 
41% ankietowanych reprezentowa³o podmioty 
(przedsiêbiorstwa, instytucje, organizacje) za-
trudniaj¹ce mniej ni¿ 250 osób. Dane te wskazuj¹, 
¿e wa¿n¹ grup¹ odbiorców informacji s¹ ma³e 
i średnie przedsiêbiorstwa. Co wiêcej, ponad 64% 
respondentów potwierdzi³o, ¿e pozyskane infor-
macje s¹ dalej przekazywane i rozpowszechniane. 
Spośród udostêpnianych w sieci Internet przez 
Agencjê publikacji najbardziej popularny okaza³ 
siê biuletyn Fakty. 

Zdecydowana wiêkszośæ respondentów 
(ponad 90%) ocenia portal Agencji na 3 lub po-
wy¿ej w piêciostopniowej skali oceny. Wynik ten 
potwierdza siê tak¿e w grupie przedsiêbiorców 
prywatnych (rys. 3.), stanowi¹cych najliczniejsz¹ 
grupê u¿ytkowników informacji prezentowanej 
w portalu Agencji.

U¿ytkownicy portalu potwierdzaj¹ tak¿e 
du¿y stopieñ zgodności informacji zawartej 
w portalu z ich potrzebami. Ponad 87% ogó³u 
u¿ytkowników oceni³o tê zgodnośæ na 3 lub wy¿ej 
w piêciostopniowej skali oceny.

Ponad 10-letni okres gromadzenia zasobów 
informacyjnych przez Agencjê, oraz szybkie 
w ostatnich latach tempo ich rozbudowy, stwo-
rzy³y koniecznośæ podjêcia oddzielnych prac ukie-
runkowanych na utrzymywanie jakości zasobów 
oraz doskonalenie dostêpu do nich w strukturze 
portalu. Podstawowe potrzeby w tym zakresie 
obejmowa³y zmiany w strukturze serwisu, aktuali-
zacjê treści informacji oraz jej lokalizacji w portalu, 
aktualizacjê i uzupe³nianie linków, a tak¿e analizê 
zapytañ u¿ytkowników. 

Konieczne sta³o siê jednak tak¿e podjêcie 
pilnych dzia³añ zwi¹zanych z doskonaleniem 
opisu rzeczowego dotycz¹cego zawartości me-
rytorycznej poszczególnych stron portalu, tak aby 
zwiêkszyæ skutecznośæ wyszukiwania informacji 
w zasobach informacyjnych.

System zarz¹dzania treści¹ 
w portalu Agencji

Zastosowanie nowoczesnej technologii 
informacyjnej trzeciej generacji (3G) do utrzymy-
wania i rozbudowy portalu zapocz¹tkowa³o prace 
Agencji ukierunkowane na rozbudowê zasobów 
portalu, a tak¿e na doskonalenie procesów opisu 
dokumentacyjnego oraz wyszukiwania. Wielo-
jêzyczny portal, wyposa¿ony w wiele nowych 
funkcji, m.in. w tzw. system zarz¹dzania treści¹ 
(CMA – Content Management Application), 
umo¿liwi³ edycjê treści przez osoby uprawnione, 
bez konieczności posiadania specjalistycznych 
umiejêtności z zakresu projektowania stron in-
ternetowych. Zastosowanie systemu stworzy³o 
dogodne warunki dla prac, wykonywanych 
przez krajowe punkty centralne, a tak¿e dla 
innych projektów, realizowanych w zespo³ach 
miêdzynarodowych, zwi¹zanych z rozbudow¹ 
zasobów. Portal Agencji zdoby³ nagrodê Inter-
national Information Industry za „Innowacjê 
w zarz¹dzaniu treści¹”.

Funkcjonalne cechy systemu umo¿liwiaj¹, 
poza edycj¹ treści poszczególnych stron, wpro-
wadzanie zbioru metadanych, stanowi¹cych opis 
ich zawartości merytorycznej, istotnych z punktu 
widzenia wyszukiwania informacji oraz innych 
danych, przydatnych do zarz¹dzania stron¹, 
np. informuj¹cych o osobach pracuj¹cych nad 
dan¹ stron¹, prawach autorskich itp. Na rys. 4. 
(str. 24.) przedstawiono widok ekranu strony 
zapewniaj¹cej dostêp do przyk³adowej publika-
cji Agencji „Changing word of work” (Forum). 
Tryb edycyjny daje mo¿liwośæ wykorzystania 
dodatkowego paska nawigacji, wyró¿nionego 
kolorem zielonym. Po wybraniu opcji „W³aściwo-
ści” na ekranie pojawiaj¹ siê pola umo¿liwiaj¹ce 
wprowadzanie metadanych. 

Rys. 2. Statystyki u¿ytkowników portalu internetowego Agencji w 2006 r. (http://osha.
europa.eu), Źród³o: Sprawozdanie roczne 2006, Agencja [3]
Fig. 2. The Agency’s website users’ statistics in 2006 (http://osha.europa.eu), Source: 
Annual Report 2006, European Agency for Safety and Health at Work [3]

Rys. 3. Wyniki badania poziomu satysfakcji u¿ytkowników portalu Agencji, przedsiê-
biorcy prywatni (ok. 2 600 osób), Źród³o: OSHA online Survey [4]
Fig. 3. Results of research on website users’ satisfaction level, private entrepreneurs 
(approximately 2 600 people), Source: OSHA online Survey [4]
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Struktura metadanych dotycz¹cych treści 
publikacji zawiera m.in. nastêpuj¹ce elementy 
opisu:

• S³owa kluczowe. Lista s³ów kluczowych 
obejmuje takie ogólne kategorie tematyczne, 
jak prewencja wypadkowa, rolnictwo, budownic-
two, edukacja, ekonomiczne aspekty bhp itd. Lista 
ta zawiera dwadzieścia kilka ogólnych kategorii, 
uporz¹dkowanych alfabetycznie.

• Deskryptory z tezaurusa Agencji [5]. 
Obecnie Tezaurus zawiera ponad 1500 deskryp-
torów, oznaczonych kodem literowo-cyfrowym, 
wskazuj¹cym miejsce w hierarchii. Bezpośredni 
dostêp do wersji hierarchicznej, w której za-
znacza siê odpowiedni deskryptor, u³atwia 
wprowadzanie danych. Istnieje tak¿e mo¿liwośæ 
wykorzystywania wersji alfabetycznej, która 
dostêpna jest po wpisaniu pierwszych liter 
szukanego deskryptora. W zale¿ności od treści 
strony i „pokrycia” tej tematyki w Tezaurusie 
Agencji, ka¿dej stronie przyporz¹dkowuje siê 
najczêściej 3 – 5 deskryptorów. Przyk³adowo, dla 
publikacji Zmieniaj¹cy siê świat pracy wybrano 
deskryptory: 

– Zmieniaj¹cy siê świat pracy (04041C) 
– Ma³e i średnie przedsiêbiorstwa (01201D) 
– Rynek pracy (03521C) 
– Nowe technologie (04161D).
System automatycznie uzupe³nia kody litero-

wo-cyfrowe wybranych deskryptorów. Dodatko-
wo, system dostawia tak¿e kody deskryptorów 
znajduj¹cych siê „powy¿ej” danego deskryptora 
w hierarchii tezaurusa, ilustruj¹c jego po³o¿enie 
w hierarchii.

• Kod kraju. Lista pañstw podzielona 
jest na nastêpuj¹ce kategorie: kraje cz³onkowskie 
UE, pozosta³e kraje oraz organizacje miêdzynaro-
dowe. W zakresie ka¿dej kategorii wykaz pañstw 
lub organizacji uporz¹dkowany jest alfabetycz-
nie. Istnieje mo¿liwośæ zaznaczenia kilku opcji, 
np. krajów, których dotyczy publikacja, a tak¿e 
wyboru kategorii bardziej ogólnej, np. kraje 
cz³onkowskie UE.

• Kod sektora. Kody odzwierciedlaj¹ euro-
pejsk¹ klasyfikacjê sektorów gospodarki NACE 
[6]. Przyk³adowo, dla ww. publikacji wybrano 
sektory zwi¹zane z edukacj¹, ochron¹ zdrowia 
i pomoc¹ spo³eczn¹ oraz us³ugami. 

• Grupy adresatów informacji. Wyodrêb-
niono grupy potencjalnych adresatów: eksperci, 
kadra zarz¹dzaj¹ca i ich przedstawiciele, pra-
cownicy i ich reprezentanci, inspektorzy pracy, 
przedstawiciele rz¹du, studenci. 

• Numer CAS. Dotyczy on numeru identy-
fikacyjnego zwi¹zku chemicznego w bazie CAS 
Registry [7]. Pole wykorzystywane jest do opisu 
stron o tematyce zwi¹zanej np. z substancjami 
niebezpiecznymi.

Przygotowanie odpowiedniej struktury me-
tadanych by³o pierwszym krokiem w pracach, 
zwi¹zanych z doskonaleniem opisu zasobów in-
formacyjnych. Pola opisu wype³niane s¹ na bie¿¹-
co w pracach zwi¹zanych z tworzeniem nowych 
stron portalu. Ze wzglêdu na obszernośæ zaso-
bów, wprowadzenie danych opisuj¹cych strony 
utworzone w poprzedniej generacji portalu (2G) 
wymaga³o podjêcia oddzielnych prac, zwi¹zanych 
z uzupe³nianiem danych (metatagging). 

Doskonalenie skuteczności 
wyszukiwania informacji 
w portalu Agencji

Prace prowadz¹ce do zwiêkszenia skuteczno-
ści wyszukiwania podjête zosta³y przez Centrum 
Tematyczne – Środowisko Pracy (Topic Centre 
– Work Environment), koordynowane przez 
Europejsk¹ Agencjê. Plan prac realizowanych 
w 2007 r. przez to Centrum, poza gromadze-
niem i analiz¹ danych w zakresie wybranych 
obszarów tematycznych bezpieczeñstwa pracy, 
dotyczy doskonalenia dostêpu do informacji 
na stronach internetowych Agencji [8]. Zakres 
prac, zaplanowanych do realizacji w ramach 
projektu obejmuje:

• Przegl¹d tezaurusa Agencji (angielskiej 
wersji jêzykowej) 

• Uzupe³nianie opisu rzeczowego stron 
internetowych zgodnie z przyjêt¹ struktur¹ 
informacji (metatagging), zawieraj¹c¹ m.in. 
deskryptory z tezaurusa Agencji

• Przegl¹d terminologii zwi¹zanej z bez-
pieczeñstwem pracy oraz materia³ów infor-
macyjnych dot. legislacji

• Aktualizacjê stron internetowych 
Agencji – m.in. w zakresie aktualizacji treści, 
wprowadzanie uzupe³nieñ, weryfikacjê 
i wybór najlepszej lokalizacji dla informacji 
w witrynie, aktualizacjê i uzupe³nianie lin-
ków, usuwanie powtórzeñ 

• Opracowanie artyku³ów tematycznych 
zwi¹zanych z tematyk¹ zapytañ u¿ytkow-
ników.

Prace podzielone s¹ na kilkanaście zadañ 
szczegó³owych, realizowanych w zespo³ach 
miêdzynarodowych w ramach zadañ Centrum 
i koordynowanych przez Agencjê. 

Na rys. 5. przedstawiono wersjê tezaurusa 
udostêpnion¹ u¿ytkownikom portalu. Wer-
sja hierarchiczna umo¿liwia wybór obszaru 
tematycznego wyszukiwania (przez wybór 
w³aściwych deskryptorów) oraz bezpośredni 
dostêp do zasobów odpowiadaj¹cych wybranym 
deskryptorom. 

Cykliczna aktualizacja tezaurusa jest ko-
nieczna do zapewnienia jego jakości. Przegl¹d 
aktualnej wersji tezaurusa Agencji ukierunkowany 
jest na identyfikacjê:

• brakuj¹cych wyra¿eñ, deskryptorów, a tak-
¿e odpowiadaj¹cych im askryptorów

• b³êdów, literówek, nieprawid³owych 
wyra¿eñ

• powtórzeñ, braków logiki w hierarchii, 
nieprawid³owych lokalizacji wyra¿enia w struk-
turze

• skrótów i innych wyra¿eñ wymagaj¹cych 
objaśnieñ.

Rys. 4. Przyk³adowa strona w trybie edycyjnym oraz widok pól umo¿liwiaj¹cych wprowadzanie metadanych (opcja W³aściwości)
Fig. 4. A sample website in the edition format and a view of the areas for introducing metadata (the Properties option)
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Źród³o danych do ewentualnych uzupe³nieñ 
stanowi¹ inne tezaurusy, przede wszystkim 
z dziedziny bezpieczeñstwa pracy oraz inne ze-
stawienia klasyfikacyjne, takie jak np. europejska 
klasyfikacja zawodów [11]. Wyniki prac utworz¹ 
kompleksowe zestawienie proponowanych 
zmian, do wprowadzenia w celu utworzenia 
nowej, zaktualizowanej wersji. Proces aktualizacji 
bêdzie musia³ obj¹æ równie¿ wszystkie wersje 
jêzykowe, a tak¿e deskryptory ju¿ zastosowane 
do indeksowania stron internetowych portalu. 

Dodatkowo, lista sugerowanych zmian w te-
zaurusie uzupe³niana bêdzie w wyniku prac zwi¹-
zanych z indeksowaniem stron (metatagging). 
Prace zwi¹zane z wprowadzaniem metadanych, 
w tym m.in. deskryptorów z tezaurusa Agencji, 
objê³y w 2007 r. znaczn¹ czêśæ stron w portalu 
Agencji, w tym m. in.:

• publikacje (Fact, Magazine, Report, Forum, 
Conference proceedings)

• strony dotycz¹ce zapytañ u¿ytkowników 
(FAQ)

• strony dotycz¹ce studiów przypadku (Case 
studies)

• materia³y informacyjne kampanii „Zdrowe 
i przyjazne miejsce pracy” (Healthy Workplace 
Initiative).

Dzia³ania te uzupe³niane s¹ przez prace 
zwi¹zane z przegl¹dem i „porz¹dkowaniem” 
terminologii. Źród³em wiarygodnej terminologii 
z dziedziny bezpieczeñstwa pracy s¹ dyrektywy 
UE oraz s³ownictwo stosowane przez miêdzyna-
rodowe organizacje (np. ILO), Komisjê Europej-
sk¹, agencje europejskie, w³adze oraz instytucje 
krajowe. Praca nad s³ownictwem obejmuje tak¿e 
zagadnienia definicyjne, zidentyfikowanie wia-
rygodnych źróde³, a tak¿e kwestie s³ownictwa 
nieformalnego (¿argonu) oraz akronimów, czêsto 
wykorzystywanych w praktyce.

Zadania, realizowane w ramach doskonalenia 
dostêpu do informacji, obejmuj¹ tak¿e przegl¹d 
zasobów informacyjnych dzia³u Akty prawne (Le-
gislation). Potrzeba weryfikacji i dalszej rozbudowy 

zasobów zwi¹zanych z zagadnieniami prawnymi 
wynika z du¿ego zainteresowania t¹ tematyk¹ 
ze strony u¿ytkowników. Obecnie dzia³ ten zawiera 
informacje o dyrektywach oraz innych aktach 
prawnych, zwi¹zanych z obszarem tematycznym 
bezpieczeñstwa pracy oraz dziedzin pokrewnych. 
Na rys. 6. przedstawiono widok ekranu dzia³u Akty 
prawne z przyk³adowym linkiem do bazy EUR-Lex 
(dyrektywa Rady 90/269/EEC dot. rêcznego 
przemieszczania ciê¿arów).

Przedmiotem zainteresowania Agencji s¹ tak-
¿e zapytania u¿ytkowników. S¹ one analizowane 
w grupach tematycznych, dotycz¹cych m.in. 
sektora opieki zdrowotnej, starzej¹cego siê spo³e-
czeñstwa (i pracowników), kwestii p³ci w aspekcie 
pracy, oraz nauczania bezpieczeñstwa pracy 
w ramach standardowych systemów edukacji.

Podsumowanie 
Prace realizowane przez Agencjê w 2007 r. 

w ramach doskonalenia dostêpu do informacji sta-
nowi¹ dobry przyk³ad kompleksowego podejścia 
do problemu zarz¹dzania zasobami informacyjnymi. 
S¹ one punktem wyjścia do dalszych dzia³añ, obej-
muj¹cych zarówno rozbudowê zasobów jak i dosko-
nalenie opisu rzeczowego treści stron w portalu oraz 
odpowiednich procedur wyszukiwawczych.

Znajomośæ podejścia Agencji do organizacji 
i zarz¹dzania zasobami informacyjnymi w portalu 
Agencji mo¿e byæ przydatna dla u¿ytkowników 
ze wzglêdu na praktyczne zwiêkszenie efektyw-
ności wyszukiwania, natomiast zakres prac wyod-
rêbnionych w oddzielnym projekcie Agencji mo¿e 
stanowiæ pewien model systematycznych dzia³añ 
w sytuacji obszernych i szybko narastaj¹cych 

zasobów informacyjnych oraz zró¿nicowanych 
potrzeb u¿ytkowników.
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Rys. 5. Tezaurus Agencji w wersji hierarchicznej – widok ekranu
Fig.5. The Agency’s thesaurus in the hierarchical version – a screenshot

Rys. 6. Dzia³ Akty prawne (Legislation) w portalu Agencji – dostêp do prawodawstwa 
europejskiego z dziedziny ochrony pracy
Fig. 6. The Legislation section in the Agency’s website – access to European legislation 
in the field of labour protection
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