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Wstêp
Artyku³ ten stanowi kontynuacjê cyklu 

opracowañ na temat miêdzynarodowych 
internetowych źróde³ informacji o bezpie-
czeñstwie i ochronie zdrowia cz³owieka 
w pracy.

Dziêki szybkiemu rozwojowi Internetu 
liczba elektronicznych źróde³ dotycz¹cych 
tej tematyki jest coraz bogatsza, nie zawsze 
jednak idzie to w parze z jakości¹ i wiary-
godności¹ danych. Korzystaj¹c z danych 

internetowych, nale¿y zawsze staraæ siê, 
na ile to mo¿liwe, o zweryfikowanie czy po-
twierdzenie w innych zasobach informacji 
wybranych danych, gdy¿ czêsto nie s¹ one 
aktualizowane, mog¹ byæ myl¹ce, nieścis³e, 
tylko wycinkowe, nie daj¹ce pe³nego obrazu 
zagadnienia, a czasem wrêcz fa³szywe.

Dlatego przy poszukiwaniu informacji 
dobrze jest opieraæ siê na danych opraco-
wanych przez godnych polecenia twórców 
i autorów.

S¹ nimi m.in. instytucje miêdzynarodowe. 
Jedn¹ z nich jest Miêdzynarodowa Orga-
nizacja Pracy – MOP (International Labour 
Organization – ILO) wraz z dzia³aj¹cym 
w jej imieniu – Miêdzynarodowym Biurem 
Pracy w Genewie.

ILO oferuje bardzo obszerny portal 
internetowy, obejmuj¹cy zagadnienia zwi¹-
zane z prac¹ cz³owieka, a tak¿e wieloma 
dziedzinami pokrewnymi [1]. W  jego ramach 
utrzymywana jest m.in. witryna zwi¹zana 
z tematyk¹ bezpieczeñstwa pracy, sta-
nowi¹ca bardzo cenne źród³o informacji 
dotycz¹cych tych zagadnieñ. Jeden z dzia³ów 
Miêdzynarodowego Biura Pracy – SafeWork 
– realizuje program ILO pod t¹ sam¹ nazw¹ 
(SafeWork), którego prace zmierzaj¹ do:

– stworzenia globalnej świadomości skali 
i konsekwencji wypadków, urazów i chorób 
zwi¹zanych z prac¹

– przedstawienia na forum miêdzynaro-
dowym problemów zdrowia i bezpieczeñ-
stwa pracowników. 

Witryna SafeWork
Jednym z najwa¿niejszych zadañ wi-

tryny SafeWork (www.ilo.org/safework) 
jest miêdzynarodowe upowszechnianie 
wiedzy o bezpieczeñstwie pracy i dziedzi-
nach pokrewnych, a tak¿e – m.in. przez 
odnośniki do innych stron ILO – upowszech-
nianie wiedzy o najnowszych osi¹gniêciach, 
wydawnictwach i projektach tej organizacji 
w omawianej dziedzinie [2].

Witryna ta zawiera wiele u¿ytecznych 
informacji z dziedziny bezpieczeñstwa pracy, 
medycyny pracy, ergonomii, in¿ynierii środo-
wiska, psychologii i socjologii pracy i wielu 
dziedzin pokrewnych, zarówno w aspekcie 
teoretycznym jak i praktycznym.
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W ramach kontynuacji prezentowania internetowych źróde³ informacji o bezpieczeñstwie 
i zdrowiu w pracy, w artykule przedstawiono zawartośæ zamieszczonej w ramach portalu 
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy witryny programu SafeWork, realizowanego przez 
dzia³ ILO o tej samej nazwie. Witryna ta obejmuje informacje zwi¹zane z bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy, ergonomi¹, wypadkami i chorobami zawodowymi, ró¿nymi rodzajami 
zagro¿eñ zawodowych w sektorach gospodarki oraz w sektorze nieformalnym, a tak¿e 
z wieloma innymi zagadnieniami zwi¹zanymi z ochron¹ cz³owieka w procesie pracy. 

INTERNET SOURCES OF OSH INFORMATION
SafeWork – ILO’s website on occupational safety and heath 
Continuing the presentation of Internet sources with information on OSH, the SafeWork 
programme website, part of the ILO portal, is described. It contains information on oc-
cupational safety and health, ergonomics, occupational accidents and diseases, different 
kinds of occupational hazards in the economy and informal sectors. The website also covers 
many other problems connected with protecting human in the work process.
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Do witryny dzia³u SafeWork mo¿na 
dotrzeæ ze strony g³ównej portalu Miêdzy-
narodowej Organizacji Pracy (rys. 1.), pod 
adresem http://www.ilo.org/safework.

Portal Miêdzynarodowej Organizacji 
Pracy, w ramach którego zamieszczona 
jest witryna SafeWork, opracowuje wiele 
niezale¿nych placówek ILO zlokalizowanych 
w ró¿nych krajach i dlatego informacje 
s¹ tworzone w ró¿nych formach i na zró¿-
nicowanych zasadach, co mo¿e prowadziæ 
do pewnej niespójności czy powtórzeñ. 
Od 2003 r. prowadzone s¹ prace nad now¹ 
form¹ tego portalu. 

Na rys. 2. zamieszczono widok strony 
g³ównej witryny SafeWork, stanowi¹cej 
jednocześnie mapê tej witryny.

W ramach materia³ów dostêpnych 
przez odnośnik dotycz¹cy zintegrowanego 
podejścia do dzia³añ zwi¹zanych z normali-
zacj¹ w zakresie bezpieczeñstwa i zdrowia 
w pracy (Integrated Approach to Standard-
-Related Activities in the Area of OSH; New 
Global Strategy, Resolution, Conclusions and 
Raport) w pasku górnym zamieszczono 
dostêpne w trzech jêzykach informacje 
dotycz¹ce problemów bezpieczeñstwa 
pracy – raporty  z 93. sesji Miêdzynarodowej 
Konferencji Pracy (2005 r.) pt. Promotional 
framework for occupational safety and 
health. Przez ten odnośnik mo¿emy tak¿e 
dotrzeæ do dokumentu dotycz¹cego glo-
balnej strategii ILO zwi¹zanej z problema-
tyk¹ bezpieczeñstwa pracy, opublikowanego 
po 91. sesji Miêdzynarodowej Konferencji 
Pracy (Global Strategy on Occupational 
Safety and Heath. Conclusions adopted 
by the International Conference at the 91th 
Session, 2003). 

Poprzez odnośnik dotycz¹cy 93. sesji 
Miêdzynarodowej Konferencji Pracy (Inter-
national Labour Conference. 95rd Session, 
2006. Promotional Framework for Occupa-
tional Safety and Health), która odby³a siê 
w czerwcu br., mo¿na zapoznaæ siê m.in. 
z raportami przygotowanymi na tê sesjê, 
dotycz¹cymi bezpieczeñstwa i zdrowia 
w pracy.

Na tej stronie SafeWork zamieszczono 
tak¿e odnośniki do najnowszych wyda-
rzeñ w dziedzinie bezpieczeñstwa pracy 
na świecie, informacje o miêdzynarodowych 
konferencjach i kongresach, a tak¿e linki 
do portali  krajowych i miêdzynarodowych 
instytucji. Wszystkie te informacje opra-
cowuje funkcjonuj¹ce w ramach dzia³u 
SafeWork Miêdzynarodowe Centrum Infor-
macji o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy CIS, 
do którego witryny prowadz¹ te linki. 

Rys. 1.  Strona g³ówna  portalu Miêdzynarodowej Organizacji Pracy – ILO 
Fig.  1.  The homepage of the International Labour Organization – ILO

Rys. 2.  Strona g³ówna witryny SafeWork
Fig. 2.  The homepage of the SafeWork website
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W dolnym pasku g³ównej strony witryny 
SafeWork zamieszczono graficzne odnośniki   
źróde³ informacji ILO do: 

– witryny Miêdzynarodowego Centrum 
CIS (www.ilo.org.cis), do portalu sieci krajo-
wych i wspó³pracuj¹cych centrów CIS (www.
ciscentres.org), do opracowywanej przez 
Miêdzynarodowe Centrum CIS miêdzynaro-
dowej bazy danych obejmuj¹cej dokumenty 
prawne zwi¹zane z bezpieczeñstwem pracy 
LEGOSH. Baza ta zawiera ponad 3500 doku-
mentów prawnych z ponad 140 krajów.

– podwitryny SafeWork, obejmuj¹cej 
zagadnienia zwi¹zane z psychospo³ecz-
nymi problemami w pracy SOLVE (stres, 
nikotynizm, alkohol, narkotyki, HIV/AIDS, 
psychiczna i fizyczna przemoc) 

–  informacji zwi¹zanych ze Światowym 
Kongresem Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy. 

–  tekstów wydawnictw dotycz¹cych 
systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem 
i higien¹ pracy, opublikowanych przez ILO 
oraz inne instytucje, np. ILO OSH-MS Guide-
lines (ILO-OSH 2001)

 – stron zawieraj¹cych filmy video nagra-
ne podczas ró¿nych wydarzeñ zwi¹zanych 
z dzia³alności¹ ILO, np. podczas obchodów 
w ró¿nych latach Światowego Dnia Bezpie-
czeñstwa i Zdrowia w Pracy. 

W czêści g³ównej omawianej witryny 
SafeWork znajduj¹ siê odnośniki do pod-
witryn i stron internetowych w uk³adzie 
tematycznym.

Dokumenty strategiczne  (Policy Documents)
Pierwsz¹ grupê stanowi¹ odnośniki 

do najwa¿niejszych dokumentów i wypo-
wiedzi dyrektora generalnego ILO Juana So-
mavii na temat problemów bezpieczeñstwa 
pracy i zadañ ILO, w tym dzia³u SafeWork, 
tekstów dokumentów z trzech kolejnych 
Światowych Kongresów Bezpieczeñstwa 
i Zdrowia w Pracy, danych o celach, strategii 
i wynikach dzia³ania SafeWork, raportu 
i innych materia³ów zwi¹zanych z miêdzy-
regionalnymi konsultacjami nt.  programu 
dzia³ania ILO SafeWork  w 1999 r., a tak¿e  
dokumentu „Global strategy on OSH. 
Conclusions adopted by the ILC 91”, który 
zawiera charakterystykê g³ównych dzia³añ 
MOP w dziedzinie bezpieczeñstwa i zdrowia 
w pracy, ustalonych przez   Miêdzynarodow¹ 
Konferencjê Pracy w 2003 r. 

Obszary dzia³ania (Areas of Action)
Obszern¹ grupê zagadnieñ, do opisów  

których s¹ odnośniki na stronie g³ównej Sa-
feWork,  obejmuje dzia³: „Obszary dzia³ania” 
(Areas of Action).

W poddziale „Accident and Disease Infor-
mation” zamieszczono dokumenty dotycz¹-
ce ochrony cz³owieka przed wypadkami przy 
pracy i chorobami zawodowymi. S¹ to m.in. 
artyku³y z czasopism fachowych, prezen-
tacje, raporty, materia³y zawieraj¹ce dane 
statystyczne, a tak¿e wykaz wydawnictw 
ILO zawi¹zanych z tymi problemami. 

W grupie tematów zwi¹zanych z prac¹ 
niebezpieczn¹ (Hazardous Work) znajduj¹ 
siê m.in.:

• informacje nt. bezpieczeñstwa pracy 
w takich najbardziej niebezpiecznych sek-
torach, jak:

– rolnictwo
– przemys³ wydobywczy
– budownictwo
– rybo³ówstwo
– z³omowanie statków
– sektor nieformalny
• karty zagro¿eñ w poszczególnych 

zawodach
• inne zagro¿enia (sector-independent; 

zagro¿enia nie zwi¹zane z poszczególnymi 
sektorami gospodarki):

– substancje chemiczne
– promieniowanie
– po¿ary
– py³y, w³ókna, zanieczyszczenia po-

wietrza
– ha³as, wibracja
– zagro¿enia ergonomiczne.
Na przyk³ad w dziale dotycz¹cym rolnic-

twa zamieszczono m.in.: programy dzia³añ, 
konwencje i rekomendacje oraz normy 
ILO, karty informacyjne w kilku jêzykach, 

link do bazy danych „OSH in Agriculture, 
Forestry and Livestock Reading”, materia³y 
edukacyjne, raporty, poradniki techniczne 
i inne wydawnictwa ILO.

Natomiast w dziale dotycz¹cym górnic-
twa mo¿na zapoznaæ siê z wydawnictwami 
ILO na temat bezpieczeñstwa pracy w tym 
sektorze gospodarki.

Kolejny du¿y dzia³ informacji dotyczy za-
gro¿eñ zawodowych (Sector-Independent). 
W obszernym dziale dotycz¹cym zagro¿eñ 
chemicznych zapewniono dostêp m.in. 
do oko³o 1530 pozycji zbioru Miêdzynaro-
dowych Kart Bezpieczeñstwa Chemiczne-
go (International Chemical Safety Cards 
– ICSCs). Karty te opracowywane s¹ przez 
miêdzynarodow¹ grupê instytucji. W pracach 
tych bierze udzia³ polski Instytut Medycyny 
Pracy im. prof. J. Nofera w £odzi. Karty za-
gro¿eñ s¹ obecnie dostêpne w 17 jêzykach. S¹ 
tutaj tak¿e teksty dokumentów Unii Europej-
skiej powi¹zane z tymi kartami. W dziale tym 
zamieszczono równie¿ inne dokumenty ILO 
np. zwi¹zane z zagro¿eniami chemicznymi, 
m.in. konwencje, rekomendacje, wytyczne 
postêpowania, prezentacje, dane o Miê-
dzynarodowym Programie Bezpieczeñstwa 
Chemicznego (IPCS) i innych programach 
miêdzynarodowych, symbole bezpieczeñ-
stwa chemicznego Unii Europejskiej i Na-
rodów Zjednoczonych, system klasyfikacji 
GHS, a tak¿e podrêczniki ILO i bazy danych, 
np. Chemical Safety CD-ROM. Zapewniono 
tak¿e dostêp do wykazu wydawnictw ILO 
zwi¹zanych z t¹ tematyk¹. 

Rys. 3.  Strona witryny SafeWork zawieraj¹ca informacje o zagro¿eniach chemicznych
Fig. 3. The SafeWork website with information on chemical hazards 
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W czerwcu 2006 r. dzia³ dotycz¹cy za-
gro¿eñ chemicznych uzupe³niono o dane 
dotycz¹ce najwy¿szych dopuszczalnych 
stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy.

Przyk³ad strony witryny SafeWork zawie-
raj¹cej informacje zwi¹zane z zagro¿eniami 
chemicznymi przedstawia rys. 3 (str. 11.).

W kolejnych dzia³ach zamieszczono teksty 
raportów, najwa¿niejszych wydawnictw ILO 
zwi¹zanych z danym zagro¿eniem, konwen-
cje, rekomendacje, materia³y z konferencji, 
podrêczniki i poradniki, a tak¿e umo¿liwiono 
dostêp do innych wydawnictw ILO. Kolejne 
dzia³y obejmuj¹ materia³y dotycz¹ce po¿a-
rów, wentylacji w pomieszczeniach pracy, 
ha³asu i wibracji oraz ergonomii.

Z omawianej strony zagro¿eñ w pracy 
witryny SafeWork mo¿na tak¿e przejśæ do  
kolejnego  katalogu u¿ytecznych danych 
opracowanych przez MOP we wspó³pracy 
z innymi instytucjami, w tym Centralnym 
Instytutem Ochrony Pracy – Pañstwowym 
Instytutem Badawczym (CIOP-PIB). S¹ to karty 
bezpieczeñstwa w wybranych zawodach (Ha-
zard Datasheets on Occupations) i obejmuj¹ 
m.in. dane o podstawowych zagro¿eniach 
zwi¹zanych z danym zawodem oraz sugestie 
dotycz¹ce sposobów i środków ochrony przed 
tymi zagro¿eniami. Obecnie s¹ one dostêpne 
w jêzyku angielskim i rosyjskim. 

Kolejn¹ grup¹ informacji zawartych w dziale 
„Obszary dzia³ania ILO ” s¹ materia³y dotycz¹ce 
bezpieczeñstwa chemicznego. Obejmuj¹ one 
m.in. opracowany w czerwcu 2006 r. dzia³ 
dotycz¹cy nowej metody kontroli niebezpiecz-
nych substancji chemicznych w pracy (tzw. 
control binding). Zawarto w nim informacje 
o tej metodzie, artyku³y, materia³y z konferen-
cji, prezentacje, a tak¿e odnośniki do danych 
innych instytucji.  W dziale tym mo¿na tak¿e 
znaleźæ materia³y zwi¹zane z systemem klasyfi-
kacji i znakowania substancji chemicznych (The 
Globally Harmonized System for the Classifica-
tion and Labelling of Chemicals – GHS).

W obszernym dziale dotycz¹cym zdrowia 
w pracy (Occupational Health) zamiesz-
czono m.in. materia³y dotycz¹ce ochrony 
ludzi przed chorobami – ptasi¹ gryp¹ (Avian 
Influenza), SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndrome), azbestoz¹, pylic¹ krzemow¹. 
S¹ te¿ materia³y o: ILO International Classi-
fication of Radiographs of Pneumoconioses, 
raporty z konferencji, badañ, a tak¿e kon-
wencje, rekomendacje i wydawnictwa ILO 
zwi¹zane z t¹ tematyk¹.

Wiele nowych informacji zawiera dzia³ 
dotycz¹cy zdrowia w pracy – dobrostanu 
pracownika (Workers’ Well-Being). S¹ tam 
dane o samym pojêciu „workers’ well-being”, 

o programie realizowanym przez SafeWork, 
zwi¹zanym z promocj¹ zdrowia i dobro-
stanem pracowników, a tak¿e materia³y 
dotycz¹ce zagro¿eñ zwi¹zanych z u¿ywkami 
i alkoholem, paleniem papierosów, stresem, 
HIV/AIDS i przemoc¹ w pracy. 

Kolejne dzia³y to: Gender Issues, który 
udostêpnia materia³y zwi¹zane z p³ci¹ 
pracowników (odnośnik do podwitryny ILO 
opracowywanej przez Biuro ds. P³ci – Bureau 
for Gender Equality) oraz Labour Inspection, 
dzia³ który zawiera informacje zwi¹zane 
z dzia³alności¹ inspekcji pracy. 

Zasoby informacyjne (Resources)
Ostatnia du¿a grupa materia³ów to zaso-

by informacyjne, które umo¿liwiaj¹ poszuki-
wanie informacji zwi¹zanych z bezpieczeñ-
stwem i zdrowiem w pracy.

Zapewniono tu dostêp do kilkunastu grup 
informacji: 

– normy  (Standards):  udostêpniono 
tutaj teksty konwencji i rekomendacji ILO, 
wśród których ok. 70 dotyczy bezpieczeñ-
stwa pracy oraz wytycznych postêpowania 
(codes of practice), opracowywanych przez 
ILO od 1950 r. dla poszczególnych dzia³ów 
gospodarki i konkretnych zawodów, a tak¿e  
materia³y z sesji 289. Rady Zarz¹dzaj¹cej 
(Governing Body) ILO z 2004 r. i z posiedzeñ 
poszczególnych komitetów, a tak¿e z 90. 
Miêdzynarodowej Konferencji Pracy 

–  teksty materia³ów szkoleniowych dla 
wyk³adowców kursów organizowanych 
przez organizacje  pracodawców i pracow-
ników, a tak¿e instytucje szkoleniowe 

–  przepisy prawne (Legislative Texts)  
udostêpnione  w formie bibliograficznej 
bazy danych LEGOSH, zawieraj¹cej ponad 
3500 przepisów prawnych zwi¹zanych 
z bezpieczeñstwem pracy, opracowanych 
w ok. 140 krajach i instytucjach miêdzyna-
rodowych.

Przez odnośniki w kolejnych poddzia-
³ach udostêpniono teksty ró¿nego typu 
opracowañ MOP zwi¹zanych z omawian¹ 
tematyk¹.  

W poddziale „Databases” udostêpniono 
bezp³atne wa¿ne źród³a informacji o bez-
pieczeñstwie pracy, opracowywane przez 
Miêdzynarodowe Centrum Informacji o Bez-
pieczeñstwie Pracy CIS. 

Ostatni¹ grupê informacji stanowi¹ do-
kumenty zwi¹zane ze Światowym Dniem 

Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy, obcho-
dzonego w wielu krajach corocznie w dniu 
28 kwietnia. 

Czêśæ omówionych stron zawartych 
w ramach witryny SafeWork jest opraco-
wywana przez Miêdzynarodowe Centrum 
Informacji o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy 
CIS [3]. Tak wiêc wiele odnośników z witryny 
SafeWork odsy³a do informacji zawartych 
w witrynie tego Centrum (www.ilo.org/cis), 
które dzia³a w ramach dzia³u SafeWork 
i jest z nim ściśle zwi¹zane. W Polsce rolê 
Krajowego Centrum CIS pe³ni Centralny In-
stytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut 
Badawczy (CIOP-PIB) [4].

Podsumowanie
Internet w dobie globalizacji i powsta-

wania spo³eczeñstw informacyjnych jest  
najszybszym i szeroko dostêpnym narzêdziem 
upowszechniania wiedzy w ka¿dej dziedzinie 
¿ycia. Dlatego jest on szeroko wykorzysty-
wany na arenie miêdzynarodowej równie¿ 
do promowania bezpiecznych zachowañ 
w pracy oraz zagadnieñ zwi¹zanych z bez-
pieczeñstwem i zdrowiem w pracy, a tak¿e 
dobrostanem pracowników. Internetowe 
źród³a informacji stanowi¹ podstawê rozwoju 
informacji i nie ma ju¿ praktycznie wiêkszej 
instytucji, która nie opracowywa³aby swoich 
stron internetowych. Witryna SafeWork 
stanowi czêśæ obszernego portalu Miêdzy-
narodowej Organizacji Pracy, która jest jedn¹ 
z najwa¿niejszych instytucji zajmuj¹cych siê 
w szerokim zakresie tak¿e bezpieczeñstwem 
i zdrowiem w pracy. Obszerny portal MOP 
stanowi jedno z wiarygodnych i aktualnych 
miêdzynarodowych źróde³ informacji z zakre-
su omawianej tematyki. Wiele dokumentów 
jest udostêpnianych w kilku lub w kilkunastu 
jêzykach, co znacznie poszerza dostêpnośæ 
informacji i zwiêksza miêdzynarodowy kr¹g  
ich u¿ytkowników. 
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