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Wstêp
Artyku³ ten stanowi kontynuacjê cyklu 

opracowañ na temat internetowych źróde³ 
informacji o zapewnianiu bezpieczeñstwa 
i dobrego zdrowia pracowników, o ergono-
mii, in¿ynierii środowiska pracy i wielu innych 
tematach pokrewnych.

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³-
nocnej do problematyki bezpieczeñstwa 
i dobrego zdrowia w pracy przywi¹zuje siê 
wielk¹ wagê i wiele instytucji na poziomie 
lokalnym i krajowym prowadzi prace zwi¹zane 
z ochron¹ cz³owieka w procesie pracy. Jedn¹ 
z nich jest National Institute for Occupational 
Safety and Health – NIOSH (Krajowy Instytut 
Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy) [1].

Instytut ten pe³ni rolê rz¹dowej agencji 
federalnej, odpowiedzialnej za prowadzenie 
badañ i opracowywanie ekspertyz i reko-
mendacji dotycz¹cych ochrony pracownika 
przed zagro¿eniami, wypadkami i chorobami 
zawodowymi.

Instytut NIOSH jest jedn¹ z instytucji, funk-
cjonuj¹cych w ramach Ministerstwa Zdrowia 
i S³u¿b Socjalnych (United States Department 
of Health and Human Services – HHS) [2]. 
Organizacyjnie podlega on jednej z agend 
Ministerstwa: Centers for Disease Control and 
Prevention – CDC. Agenda ta zapewnia system 
nadzoru zdrowotnego w celu monitorowania 
i zapobiegania epidemiom chorób, wdra¿ania 
strategii prewencji oraz prowadzenia statystyki 
krajowej [3]. 

Omawiany Instytut zosta³ powo³any 
w 1970 r. ustaw¹ o bezpieczeñstwie i higienie 
pracy „Occupational Safety and Health Act of 
1970 – OSH ACT”. Ustaw¹ t¹ powo³ano tak¿e 
do ¿ycia dwie inne placówki rz¹dowe: Admi-
nistracjê Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy (Oc-
cupational Safety and Health Administration 
– OSHA), która podlega Ministerstwu Pracy 
USA i jest odpowiedzialna m.in. za opracowy-
wanie i wdra¿anie przepisów dotycz¹cych bez-
pieczeñstwa i higieny pracy [4] oraz Krajowy 

Komitet Doradczy ds. Bezpieczeñstwa i Higieny 
Pracy (National Advisory Committee on Occu-
pational Safety and Health – NACOSH), który 
udziela porad, konsultacji i zaleceñ ministrowi 
pracy oraz ministrowi zdrowia i s³u¿b socjal-
nych w zakresie spraw dotycz¹cych stosowania 
ustawy OSH ACT [5].

Wa¿n¹ instytucj¹ rz¹dow¹ zajmuj¹c¹ siê 
bezpieczeñstwem i higien¹ pracy jest tak¿e 
Ministerstwo Pracy (United States Department 
of Labor – DOL), które obejmuje opiek¹ osoby 
pracuj¹ce, poszukuj¹ce pracy i emerytów [6]. 
Ministerstwo to realizuje m.in. prace zwi¹zane 
ze zwiêkszaniem mo¿liwości korzystnego 
zatrudnienia, popraw¹ warunków pracy, 
problematyk¹ praw do emerytury i świadczeñ 
z tytu³u opieki zdrowotnej, pomocy w szukaniu 
pracy oraz pracowników.

Instytut NIOSH jest placówk¹ powo³an¹ 
w celu pomocy w zapewnianiu bezpiecznych 
i zdrowych warunków pracy. Zadanie to reali-
zuje dziêki pracom prowadzonym w zakresie 
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W ramach cyklu artyku³ów o internetowych źród³ach informacji dotycz¹cych problematyki bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy, w tej publikacji zapre-
zentowano zawartośæ merytoryczn¹ portalu amerykañskiego Krajowego Instytutu Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy (National Institute  for Occupational 
Safety and Heath – NIOSH).  Portal ten zawiera zarówno informacje dotycz¹ce dzia³alności i prowadzonych prac tego instytutu, jak te¿ daje dostêp do 
wielu innych wa¿nych informacji z zakresu bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy oraz dziedzin pokrewnych.

Internet sources of OSH information
The portal  of the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), USA
This article – which is part of a series of articles on Internet sources of occupational safety and health (OSH) information –presents the content of the portal of the U.S. 
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). This portal contains information on the activities and projects of NIOSH; it also offers access to many other 
important data and information on OSH and other related disciplines.
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badañ, informacji, edukacji i szkolenia w tej 
dziedzinie.

G³ównymi celami strategicznymi Instytutu 
s¹:

• prowadzenie badañ w celu redukowania 
liczby wypadków i chorób zawodowych 

• promowanie bezpiecznych i zdrowych 
miejsc pracy poprzez interwencje, zalecenia 
i budowanie zdolności instytucjonalnej do pro-
wadzenia niezbêdnych dzia³añ.

Szerzej zadania Instytutu NIOSH zosta³y 
sformu³owane w akcie za³o¿ycielskim w na-
stêpuj¹cy sposób:

• opracowywanie rekomendacji dla norm 
dot. bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy

• wykonywanie wszystkich zadañ zleca-
nych przez Secretary of Health and Human 
Services, w tym – wykonywanie badañ, szko-
lenie i edukacja pracowników

• opracowywanie informacji nt. bez-
piecznych poziomów nara¿enia na materia³y 
toksyczne oraz niebezpieczne czynniki i sub-
stancje

• prowadzenie badañ naukowych w dzie-
dzinie nowych zjawisk zwi¹zanych z bezpie-
czeñstwem pracy

• prowadzenie w zak³adach pracy badañ 
(ocena zagro¿eñ zdrowia) w celu określania 
toksyczności materia³ów u¿ywanych na sta-
nowiskach pracy

• finansowanie badañ prowadzonych 
przez inne agencje rz¹dowe lub prywatne 
organizacje poprzez kontrakty, granty i inne 
formy finansowania.

Ten zakres zadañ w 1997 r. rozszerzono 
poprzez kolejny akt prawny (Federal Mine 
Safety and Health Amendments Act of 1977) 
o problematykê zwi¹zan¹ z przemys³em 
górniczym. 

Uwa¿a siê, ¿e NIOSH jest jedn¹ z wiod¹cych 
w kraju i na świecie instytucj¹ pomagaj¹c¹ 
w ochronie przed chorobami zawodowymi, 
uszkodzeniami cia³a, inwalidztwem czy wy-
padkami, w tym – śmiertelnymi, m.in. dziêki 
gromadzeniu informacji, prowadzeniu badañ 
naukowych i przekszta³caniu zgromadzonej 
informacji w produkty i us³ugi informacyjne.

Instytut NIOSH jest ogromn¹ instytucj¹ 
licz¹c¹ ponad 1400 specjalistów z wielu dzie-
dzin, zlokalizowan¹ w kilku miastach. G³ówna 
siedziba jest w Waszyngtonie, a laboratoria 
badawcze i biura znajduj¹ siê w Cincinnati, 
Morgantown, Pittsburgh, Spokane i Atlancie.

Organem doradczym Instytutu NIOSH 
jest Rada Naukowa (Board of Scientific Co-
unsellors). Instytut ten pe³ni tak¿e rolê Ame-
rykañskiego Krajowego Centrum Informacji 
o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy CIS, dzia³aj¹c 
w ramach jednego z najwiêkszych i najwa¿niej-
szych systemów informacji o bhp [7]. 

Instytut NIOSH jest jednym z najwiêkszych 
i najaktywniejszych Centrów CIS dzia³aj¹cych 
w sieci, nieodp³atnie udostêpnia wiele bardzo 
wa¿nych i przydatnych materia³ów informacyj-
nych, wydawnictw, baz danych, wspó³pracuje 
z innymi Centrami CIS w ró¿nych krajach [8]. 
Bardzo wa¿nym źród³em informacji nauko-
wych i praktycznych opracowywanym przez 
ten Instytut, w tym tak¿e przez bibliote-
ki i ośrodki informacji NIOSH, jest jego portal 
internetowy.

Portal NIOSH
Z dzia³aniami Instytutu NIOSH naj³atwiej 

zapoznaæ siê poprzez portal (www.cdc.
gov/niosh) [1]. Stanowi on nie tylko źród³o 
informacji o pracach prowadzonych w ramach 
tej instytucji, ale tak¿e udostêpnia wiele danych 
i informacji dotycz¹cych wszelkich aspektów 
problematyki bezpieczeñstwa i zdrowia w pra-
cy oraz dziedzin pokrewnych. Mog¹ one sta-
nowiæ pomoc w pracach zarówno teoretyków 
jak i praktyków z tego zakresu.

Wa¿nym atutem tego portalu jest fakt, 
¿e jest on dostêpny w jêzyku angielskim, a tak-
¿e w jêzyku hiszpañskim (przy zmniejszonym 
zakresie zawartych w nim informacji).

Strony internetowe portalu s¹ skonstru-
owane w bardzo prosty, przejrzysty sposób, 
nie s¹ prze³adowane treści¹ czy ilustracjami. 
Struktura portalu opiera siê na bardzo wielu od-
nośnikach, przez co jest czytelny i klarowny.

Charakterystyczn¹ cech¹ tego portalu 
jest te¿ zapewnienie dostêpu do tych samych 
informacji z wielu stron, co jest wygodne 
dla u¿ytkowników. Stanowi¹ one odnośniki 
do wa¿nego amerykañskiego źród³a informacji 
o bezpieczeñstwie i zdrowiu w pracy w USA 
i na świecie – portalu CDC, zawieraj¹cego wiele 
wiarygodnych i najnowszych informacji z oma-
wianej dziedziny (www.cdc.gov) [3]. 

Wa¿n¹ cech¹ portalu CDC, który wart 
jest osobnego omówienia, jest zamieszczenie 
niektórych materia³ów na poszczególne tematy 
w 10 jêzykach, które najczêściej s¹ u¿ywane 
w USA. Strony zawieraj¹ tak¿e linki do portali 
m.in. Ministerstwa Zdrowia i S³u¿b Socjalnych 
USA (Department of Health and Human Servi-
ces) (www.hhs.gov) [2] oraz do portalu rz¹du 
amerykañskiego (www.usa.gov/) [9].

Druga powtarzaj¹ca siê na wielu stronach 
portalu Instytutu NIOSH (rys. 1.) grupa infor-
macji to nazwa i symbole Instytutu wraz z od-
nośnikami do: strony z wyszukiwark¹ (Search 
NIOSH), strony g³ównej Instytutu (NIOSH 
Home), strony zawieraj¹cej wykaz tematów 
omawianych w portalu (NIOSH Topics), indek-
su alfabetycznego hase³ w portalu (Site Index), 
baz danych i źróde³ informacji (Databases and 
Information Resources), produktów (NIOSH 
Products) oraz strony z danymi kontaktowymi 
(Contact us).

Strona g³ówna portalu NIOSH (www.cdc.
gov/niosh), bardzo przejrzysta i krótka, zaj-
muj¹ca jedynie pó³ strony, zawiera odnośniki 

Rys. 1. Strona g³ówna portalu Instytutu NIOSH
Fig. 1.  Homepage of the NIOSH website
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do innych stron, pogrupowane w nastêpuj¹cy 
sposób: Źród³a informacji (Information Re-
sources), Programy (Programs), W centrum 
uwagi (Spotlights), G³ówne zasoby informacji 
(Key Resources), Szybkie linki (Quick Links).

W ramach dzia³u: Źród³a informacji w ra-
mach poddzia³u: Co nowego zamieszczono 
wykaz wszystkich dokumentów z lat 2004 – 
2007 w uk³adzie wg miesiêcy. 

Udostêpniono tu tak¿e osobny link do opra-
cowywanej przez NIOSH bazy danych NIO-
SHTIC 2, która obejmuje bibliograficzne infor-
macje na tematy zwi¹zane z problematyk¹ 
bhp: m.in. publikacje, wa¿ne raporty i artyku³y 
z czasopism, finansowanych w pe³ni lub czê-
ściowo przez NIOSH.

Kolejny wykaz obejmuje dane zgrupowane 
wg kategorii tematycznych. 

1.  Wydawnictwa typu alertowego, zawiera-
j¹ce informacje o najnowszych zagro¿eniach, 
chorobach, wypadkach śmiertelnych. 

2. Wydawnictwa typu ”Criteria Documents”, 
opracowywane i polecane przez NIOSH.

3.  Wydawnictwa CIBs (Current Intelligence 
Bulletins), oceniaj¹ce nowe informacje o zagro-
¿eniach zawodowych. 

4. Bazy danych i inne źród³a informacji, 
w tym Karty Bezpieczeñstwa Chemicznego 
i NIOSH Guide to Chemical Hazards. 

5.  Wydawnictwa : ”Fact Sheets”, zawieraj¹-
ce informacje i rekomendacje z prowadzonych 
w Instytucie badañ dotycz¹cych wypadków 
i chorób zawodowych. 

6.  Wydawnictwa: ”FRNs (Federal Register 
Notices) zawieraj¹ce oficjalne dokumenty 
rz¹dowych agencji i organizacji. 

7.  Raporty i publikacje zwi¹zane z po¿ara-
mi i wynikaj¹cymi z nich wypadkami, w tym 
– śmiertelnymi.

8.  Wydawnictwa: ”HCs (Hazard Controls)”, 
krótkie materia³y, opisuj¹ce w przystêpny 
sposób techniki kontroli nara¿eñ zawodowych 
w poszczególnych przemys³ach i procesach. 

9.  Wydawnictwa typu HIDs (Hazard IDS), 
krótkie materia³y podsumowuj¹ce rezultaty 
badañ NIOSH na konkretnych stanowiskach 
w zak³adach pracy.

Na tej stronie portalu znajduj¹ siê tak¿e: 
dane o wynikach badañ zagro¿eñ w miejscach 
pracy; wykaz publikacji zwi¹zanych z zagro-
¿eniami w kopalniach; podrêcznik metod 
analitycznych instytutu; teksty wydawnictw: 
”Press Releases” z podsumowaniami m.in. 
najwa¿niejszych konferencji, nowych wyda-
rzeñ w NIOSH; wykaz opracowanego przez 
Instytut softwaru; filmy wideo, wydawnictwa: 
”Workplace Solutions”, pisane przystêpnym 
jêzykiem porady w zakresie zastosowania 
wyników badañ Instytutu w praktyce bhp; 
wydawnictwa: ”Workplace Survey Reports”, 
zawieraj¹ce raporty z wizyt ekspertów Insty-
tutu w miejscach pracy.

Na stronie g³ównej Instytutu NIOSH w grupie 
linków do ró¿nych źróde³ informacji zamieszczo-
no tak¿e link do wydawnictwa: ”NIOSH eNews” 
i do stron w jêzyku hiszpañskim.

Druga du¿a grupa informacji, do których 
odsy³a strona g³ówna portalu NIOSH pt. 
”Programs”, obejmuje osiem linków, a ”NIOSH 
Program Portfolio” umo¿liwia dostêp do kolej-
nych ośmiu grup informacji. 

Pierwsza odsy³a do sektorowych progra-
mów NORA: ”NORA Sector Programs”. NORA 
(the National Occupational Research Agenda) 
powsta³a w 1996 r. i stanowi Krajowy Program 
z Zakresie Bezpieczeñstwa Pracy, w realizacji 
którego bierze udzia³ NIOSH i ok. 500 innych 
instytucji. Program jest realizowany w celu 
stymulowania badañ innowacyjnych i dosko-
nalenia dzia³añ praktycznych w miejscu pracy, 
a tak¿e w celu stworzenia ukierunkowanych 
dzia³añ w dziedzinie bhp w 21 priorytetowych 
obszarach. Zamieszczono tam wiele informacji 
o tym programie, a tak¿e dane dotycz¹ce 
prowadzonych badañ i innych prac w ramach 
programu NORA w podziale na sektory go-
spodarki: rolnictwo, leśnictwo i rybo³ówstwo; 
budownictwo; opieka zdrowotna i pomoc spo-
³eczna; produkcja; górnictwo; us³ugi; transport, 
sk³adowanie, zak³ady u¿yteczności publicznej; 
hurt i handel detaliczny (rys. 2.). 

Druga grupa danych obejmuje 15 progra-
mów miêdzysektorowych ”NIOSH Cross-Sec-
tor Programs”. S¹ to m.in. prace nad autory-
tatywnymi najwa¿niejszymi dokumentami 
NIOSH, np. Recommended Exposure Limits 
(Rels), Immediately Dangerous to Life and 
Health values (IDLH), certyfikaty respira-
torów, ilościowe metody oceny ryzyka. Kolej-
na grupa to programy zwi¹zane z: nowotwo-
rami, chorobami kr¹¿enia i reprodukcji; z ko-
munikacj¹ i rozpowszechnianiem informacji; 
przygotowaniem na nadzwyczajne wypadki 
i dzia³aniem po ich wyst¹pieniu; wspó³prac¹ 
globaln¹; ocen¹ zagro¿eñ zdrowia; ochron¹ 
przed utrat¹ s³uchu; przed chorobami skóry 
i chorobami immunologicznymi; uszkodzenia-
mi uk³adu miêśniowo-szkieletowego; techno-
logiami zwi¹zanymi z ochron¹ osobist¹; bada-
niami dawek promieniowania; chorób uk³adu 
oddechowego; wspieraniem programów 
szkolenia w zakresie ochrony pracy i zdrowia; 
traumatycznych wypadków; organizacji pracy 
i chorób zwi¹zanych ze stresem.

Kolejna grupa informacji, do których mo¿-
na dotrzeæ poprzez linki ze strony g³ównej, 
to wa¿ne grupy zagadnieñ koordynowanych 
przez NIOSH. S¹ to opisane programy zwi¹-
zane z: ekonomi¹, ocen¹ nara¿enia, kontrol¹ 
in¿yniersk¹, zdrowiem w pracy, pomoc¹ dla 
drobnego przemys³u, monitoringiem, oraz 
program ”Worklife Initiative”.

W ramach dzia³u: „Programy” druga grupa 
informacji to dane o programie NORA, a kolej-
nym – szeroko rozbudowany dzia³ dotycz¹cy 
respiratorów i technologii ochronnych. Nastêpny 

Rys. 2. Strona portalu NIOSH z informacjami o programie NORA
Fig. 2. Information on NORA on the NIOSH website

28

BEZPIECZEŃSTWO PRA CY 10/2007



dzia³ zawiera dane o ocenie zagro¿eñ w miejscu 
pracy (HHE), udostêpniony tak¿e w jêzyku 
hiszpañskim. Kolejna grupa informacji dotyczy 
dzia³añ NIOSH zwi¹zanych m.in. z nara¿eniem 
na promieniowanie w miejscu pracy. Strony 
zawieraj¹ opis dzia³añ w ramach programu: 
”NIOSH Office of Compensation Analysis 
and Suport” (OCAS). Ostatnie trzy grupy 
programów to: bezpieczeñstwo i zdrowie 
w górnictwie, ”Worklife Initiative” – rozpoczêty 
w 2004 r. szeroki program, wspieraj¹cy siê m.in. 
na dzia³aniach Centrów Doskona³ości, a tak¿e 
”r2p – Research to Practice” – nowa inicjatywa 
Instytutu NIOSH, maj¹ca na celu transfer wyni-
ków badañ naukowych, technologii i informacji 
do wysokoefektywnych praktyk prewencyjnych 
i produktów przyjêtych w miejscu pracy.

Na g³ównej stronie omawianego portalu, 
a tak¿e na wielu innych, zamieszczono dostêp 
do 2 wa¿nych źróde³ informacji, pozwalaj¹cych 
na szybkie dotarcie do konkretnych informacji 
tematycznych. Pierwsze z tych źróde³ to alfa-
betyczny indeks wszystkich stron zawartych 
w ramach portalu Instytutu NIOSH (NIOSH Site 
Index A-Z). Drugim wa¿nym narzêdziem wy-
szukiwania tematycznego jest grupa zak³adek 
na stronie g³ównej, a tak¿e na niektórych innych 
stronach. Pierwsza z nich informuje o zawartości 
merytorycznej tego serwisu. Zawiera w uk³adzie 
alfabetycznym has³a tematyczne, dla których 
mo¿na znaleźæ dane w ramach portalu, np. ben-
zen, nanotechnologia, azbest, bezpieczeñstwo 
elektryczne. Niektóre has³a pokrywaj¹ siê z ha-
s³ami w indeksie tematycznym. 

Kolejna zak³adka prowadzi do wybranych 
hase³ tematycznych, obejmuj¹cych informacje 
o bezpieczeñstwie i zdrowiu w pracy w po-
szczególnych przemys³ach i zawodach, a na-
stêpne do: zagro¿eñ zawodowych i nara¿eñ 
na czynniki szkodliwe, chorób zawodowych, 
wypadków, zagro¿eñ chemicznych, bezpie-
czeñstwa i ochrony zdrowia, przygotowañ 
na nadzwyczajne wypadki i dzia³aniem 
po ich wyst¹pieniu, danych statystycznych. 
Do tych grup tematycznych zapewniono tak¿e 
dostêp z innych dzia³ów portalu.

Strona g³ówna portalu obejmuje tak¿e gru-
pê czêsto zmienianych linków w ramach dzia³u: 
„W centrum uwagi” (Spotlihgts). Na przyk³ad 
zawarto tu link do informacji o 28 kwietnia 
– Światowym Dniu Pamiêci Ofiar Wypadków 
przy Pracy i Chorób Zawodowych 2007, 
do danych statystycznych zwi¹zanych z prac¹, 
w tym z wypadkami, do raportu dotycz¹cego 
nanotechnologii, do źróde³ informacji zwi¹za-
nych z tragedi¹ 11 września w USA itp.

Na stronie g³ównej portalu udostêpniono 
tak¿e w dziale ”Key Resources” najwa¿niejsze 
materia³y NIOSH, np. ”Pocket Guide to Chemi-
cal Hazards”, ”Manual of Analytical Methods”, 

a tak¿e umieszczono tam linki do innych ma-
teria³ów informacyjnych.

Ostatnia grupa informacji to tzw. szybkie 
linki do stron na temat: NIOSH i kontaktów 
z t¹ instytucj¹, grantów, szkoleñ, konferencji, 
kontaktu ze znajduj¹cym siê w Cincinna-
ti repozytorium najwa¿niejszych politycznych 
dokumentów NIOSH (NIOSH Docket), a tak¿e 
do projektów dokumentów, które mo¿e 
komentowaæ ka¿da osoba, która wejdzie 
na portal. 

Na wielu stronach portalu umieszczono 
tak¿e link do stron zapewniaj¹cych dostêp 
do informacji o bazach danych, produktach 
i ró¿nych źród³ach informacji, opracowanych 
w tym Instytucie.

Portal NIOSH jest bardzo obszerny, wiele 
dzia³ów jest szeroko rozbudowanych. Do-
k³adniej mo¿na siê z nimi zapoznaæ wchodz¹c 
na poszczególne strony internetowe Instytutu: 
www.cdc.gov/niosh

Podsumowanie
£atwy i szybki dostêp do informacji za-

pewniaj¹ m.in. portale internetowe krajowych 
i miêdzynarodowych instytucji i organizacji, 
w szczególności instytucji rz¹dowych, które 
zawieraj¹ informacje sprawdzone i wiary-
godne, na których mo¿na siê oprzeæ. S¹ one 
na ogó³ czêsto aktualizowane, stanowiæ wiêc 
mog¹ wa¿ne źród³o informacji najnowszych 
i autorytatywnych.

Instytut NIOSH jest instytucj¹ rz¹dow¹, 
posiada du¿e fundusze na swoje prace, pro-
wadzi wiele badañ naukowych,  a ich wyniki, 
opracowania, materia³y i produkty NIOSH, 
mog¹ byæ u¿yteczne tak¿e dla polskich 
u¿ytkowników – studentów i wyk³adowców, 
teoretyków i praktyków w zakresie bezpie-
czeñstwa i dobrego zdrowia w pracy. 

PIŚMIENNICTWO
[1] Portal Instytutu NIOSH – http://www.cdc.gov/
niosh
[2] Portal Ministerstwa Zdrowia i S³u¿b Socjalnych 
– http://www.hhs.gov
[3] Portal agendy: Centra Zwalczania i Prewencji Chorób 
– http://www.cdc.gov
[4] Portal Administracji Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy 
– http://www.osha.gov
[5] Portal Krajowego Komitetu Doradczego ds. 
Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy – http://www.osha.
gov/dop/nacosh/nacosh.html.
[6] Portal Ministerstwa Pracy – http://www.dol.gov.
[7] Witryna Miêdzynarodowego Centrum CIS – http://
www.ilo.org/cis
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usa.gov/


