
mgr BARBARA SZCZEPANOWSKA
Centralny Instytut Ochrony Pracy 
– Pañstwowy Instytut Badawczy

Nowo�ci w portalu
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy

Problematyka bezpieczeñstwa pracy jest bardzo multidyscyplinarna i prowadzenie prac teoretycznych i prak-
tycznych w zakresie ochrony pracowników przed wypadkami i chorobami zawodowymi wymaga korzystania z 
wielu ró¿norodnych �róde³ informacji, w tym internetowych. Najnowsze i wiarygodne informacje opracowuj¹ 
miêdzynarodowe organizacje, a w�ród nich Miêdzynarodowa Organizacja Pracy. W ramach kontynuacji 
cyklu publikowanych w „Bezpieczeñstwie Pracy” artyku³ów na temat �róde³ informacji o bhp przedstawiono 
informacje dotycz¹ce najnowszych rozwi¹zañ w organizacji dostêpu do informacji z tej tematyki w ramach 
portalu ILO. Omówiono now¹ organizacjê witryny Dzia³u Bezpieczeñstwa Pracy „SafeWork” oraz witryny 
Miêdzynarodowego Centrum Informacji o BHP CIS. Podkre�lono zalety nowego rozwi¹zania.

News on the ILO portal
Occupational safety and health is a multidisciplinary subject and research and practice on the protection of 
workers against accidents and occupational diseases require many different sources of information, including 
the Internet. International organizations, e.g., the International Labour Organization ILO, develop up-to-date 
valuable information. The article describes the new setup of the website of the Programme on Safety and 
Health at Work and the Environment (“SafeWork”) as well as the International CIS Centre. It discusses the 
advantages of the new design.

Wstêp
Artyku³ stanowi kontynuacjê tematyki, po-

ruszanej ju¿ na ³amach „Bezpieczeñstwa Pracy”, 
a dotycz¹cej �róde³ informacji o bezpieczeñstwie 
i ochronie zdrowia cz³owieka w pracy [1]. Dziedzi-
na ta jest multidyscyplinarna, zatem prowadzenie 
prac teoretycznych i praktycznych w zakresie 
ochrony pracowników przed wypadkami i choro-
bami zawodowymi wymaga korzystania z wielu 
ró¿norodnych �róde³ informacji.

Rozwój ka¿dej nauki, w tym bhp, opiera 
siê m.in. na szukaniu i pozyskiwaniu najnow-
szych i wiarygodnych informacji. Najpopular-
niejszym i najbogatszym obecnie ich �ród³em 
jest Internet, czyli dostêpne szybko i ³atwo 
portale i witryny internetowe, jakie obecnie 
prowadzi wiêkszo�æ instytucji na �wiecie.

W dziedzinie bezpieczeñstwa pracy i po-
krewnych dzia³a na �wiecie wiele placówek, 
ale na ogó³ koncentruj¹ siê one na zagadnie-
niach lokalnych, specyficznych dla danego 
regionu, natomiast specjalistom bhp czêsto 
potrzebna jest wiedza o rozwi¹zaniach zasto-
sowanych w skali miêdzynarodowej.

Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (ILO)
Dzia³aj¹c¹ w skali �wiatowej organizacj¹, 

zajmuj¹ca siê m.in. problematyk¹ bezpieczeñ-
stwa i higieny pracy, jest Miêdzynarodowa 
Organizacja Pracy (International Labour 
Organization – ILO). Jej sekretariatem i cia³em 
wykonawczym jest Miêdzynarodowe Biuro 
Pracy ILO w Genewie oraz placówki tej orga-
nizacji w wielu krajach. ILO powsta³a w 1919 r., 
a od 1946 r. dzia³a jako pierwsza wyspecja-
lizowana organizacja Narodów Zjednoczo-
nych; Polska jest jej cz³onkiem za³o¿ycielem. 
W jej pracach bierze udzia³ coraz wiêksza liczba 
krajów (obecnie 183). W 1969 r. – roku swego 
50-lecia – ILO zosta³a nagrodzona Pokojow¹ 
Nagrod¹ Nobla. W 2009 r. obchodzono uro-
czy�cie 90-lecie jej powstania [2].

Jednym z wielu zadañ ILO jest szerokie 
udostêpnianie wiarygodnych informacji 
z zakresu problematyki pracy – w tym celu, 
oprócz wydawania publikacji drukiem, orga-
nizacja prowadzi swój portal internetowy [3], 
który zawiera zarówno informacje zwi¹zane 
z dzia³alno�ci¹ samej ILO, jak i wieloma ró¿nymi 

aspektami pracy, takimi jak np. fundamentalne 
prawa pracowników (w tym eliminacja pracy 
dzieci), polityka i trendy w zatrudnieniu, prawo 
pracy, konsekwencje �wiatowego kryzysu, ryn-
ki pracy, ekonomia i finanse, dialog spo³eczny, 
inspekcja pracy, organizacja dzia³añ pracowni-
ków, zarz¹dzanie i administracja, migracja si³y 
roboczej, zabezpieczenie spo³eczne, równo�æ 
spo³eczna, statystyki pracy, dzia³alno�æ szkole-
niowa itp. Wa¿ne miejsce w�ród tych tematów 
zajmuj¹ oczywi�cie zagadnienia zapewnienia 
bezpieczeñstwa, a tak¿e dobrego zdrowia 
w pracy.

Bardzo wa¿n¹ cech¹ portalu jest zapewnie-
nie bezp³atnego dostêpu do wielu wydawnictw 
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (w elek-
tronicznej formie), a tak¿e do wielu innych 
�róde³ informacji takich jak bazy danych, 
raporty, wykazy, które jeszcze kilka lat temu 
by³y udostêpniane w ramach tego portalu 
odp³atnie. Bezp³atny dostêp do najnowszych 
i wiarygodnych danych �wiatowych znacznie 
rozszerzy³ kr¹g u¿ytkowników i ogromnie u³a-
twi³ pracê wielu specjalistów z ró¿nych krajów. 
Na portalu znale�æ mo¿na tak¿e wiele linków 
do innych portali i witryn instytucji zajmuj¹cych 
siê problematyk¹ pracy.

G³ówn¹ czê�ci¹ portalu, po�wiêcon¹ pro-
blematyce bhp, s¹ strony dzia³u „SafeWork” 
oraz Miêdzynarodowego Centrum CIS – obie te 
jednostki organizacyjne ILO zajmuj¹ siê przede 
wszystkim t¹ problematyk¹.

Portal ILO
Zawarto�æ portalu zorganizowana zosta³a 

przy wykorzystaniu systemu zarz¹dzania 
tre�ci¹ – Web Content Management System 
(WCMS) – umo¿liwiaj¹cego m.in. ³atwe 
i proste tworzenie stron internetowych oraz 
narzêdzi administracyjnych osobom nie bê-
d¹cym informatykami. System ten u³atwia 
szybk¹ zmianê tre�ci i wygl¹du portalu, a tak¿e 
modyfikacjê rozmieszczenia elementów nawi-
gacyjnych w ramach portalu. W sk³ad portalu 
czy witryny mo¿e wchodziæ wiele niezale¿nych 
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Rys. 1. Strona g³ówna portalu Miêdzynarodowej Organizacji 
Pracy 
Fig. 1. The main page of the ILO portal

Rys. 2. Strona g³ówna witryny dzia³u „SafeWork”
Fig. 2. The main page of the “SafeWork” website 

modu³ów funkcjonalnych, takich jak: ankieta, 
forum, czat itp. Poszczególne strony s¹ cha-
rakteryzowane za pomoc¹ s³ów kluczowych, 
co u³atwia wyszukiwanie informacji. Poszcze-
gólne dzia³y ILO i jej placówki w wielu krajach 
mog¹ dziêki systemowi ³atwiej i szybciej aktu-
alizowaæ samodzielnie swoje witryny w ramach 
portalu ILO.

Na prze³omie 2009 i 2010 r. przetransfe-
rowano witryny CIS i „SafeWork” do systemu 
WCMS, w wyniku czego pojawi³a siê potrzeba 
wprowadzenia znacz¹cych zmian w obu 
witrynach. Dotychczas by³y one wyra�nie 
rozgraniczone i ka¿da zawiera³a m.in. linki 
do produktów informacyjnych, opracowanych 
przez dany dzia³ – obecnie zosta³y w wiêkszym 
stopniu zespolone i uzyska³y now¹ szatê 
graficzn¹, zmieni³y siê te¿ adresy internetowe 
poszczególnych grup informacji.

Twórcy nowej wersji witryn „SafeWork” 
i Miêdzynarodowego Centrum CIS starali siê 
braæ pod uwagê zapewnienie ³atwo�ci i szyb-
ko�ci dostêpu do poszukiwanych informacji. 
W nowej wersji ca³ego portalu Miêdzynarodo-
wej Organizacji Pracy przyjêto strategiê, ¿e linki 
do najwa¿niejszych produktów tej organizacji, 
a wiêc i produktów opracowywanych przez 
dzia³ „SafeWork” i Miêdzynarodowe Centrum 
CIS powtarzaj¹ siê na ró¿nych stronach portalu. 
Du¿¹ zalet¹ tego typu rozwi¹zania jest zwiêk-
szenie szybko�ci wyszukiwania, wad¹ z kolei 
jest zwiêkszenie objêto�ci portalu i witryn 
w jego obrêbie.

W obrêbie portalu ILO, jak te¿ w obu 
omawianych witrynach po³o¿ono wiêkszy 
ni¿ poprzednio nacisk na nowo�ci, informacje 
z ca³ego �wiata o wydarzeniach w zakresie 
bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy – zajmuj¹ 
one du¿¹ czê�æ stron internetowych, zw³aszcza 
dzia³u „SafeWork.”

Na rys. 1. przedstawiono stronê g³ówn¹ 
portalu Miêdzynarodowej Organizacji Pracy 
(www.ilo.org).

Dzia³ „SafeWork”
Dzia³ „SafeWork” (Programme on Safety 

and Health at Work and the Environment) 
Miêdzynarodowego Biura Pracy realizuje za-
dania w zakresie problematyki bezpieczeñstwa 
i zdrowia w pracy. Celem dzia³alno�ci Miêdzy-
narodowego Biura Pracy jest przede wszystkim 
podnoszenie �wiadomo�ci spo³eczno�ci miê-
dzynarodowej w zakresie skali i konsekwencji 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
podkre�lanie potrzeby umieszczania proble-
matyki bhp w miêdzynarodowych i krajowych 
planach dzia³añ, zapewnianie pomocy w wysi³-
kach na rzecz doskonalenia krajowych syste-
mów bezpieczeñstwa pracy i opracowywania 
programów zgodnych z miêdzynarodowymi 
standardami pracy.

Dzia³ „SafeWork” m.in. stymuluje i wspie-
ra dzia³ania praktyczne w ró¿nych krajach, 
prowadzi prace badawcze, statystyczne 
i promocyjne (m.in. dostarcza informacji 
dla mediów), bierze udzia³ w programach 
pomocy technicznej ILO w zakresie poprawy 
bezpieczeñstwa pracy, opracowuje miêdzy-
narodowe standardy w obrêbie tej tematyki. 
W�ród Konwencji i Zaleceñ Miêdzynarodowej 
Organizacji Pracy ok. 70 pozycji dotyczy 
bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w pracy. 
Dzia³ „SafeWork” opracowuje tak¿e kodeksy 
postêpowania (Codes of Practice), podrêcz-
niki, a tak¿e inne materia³y, wspieraj¹ce dzia-
³alno�æ pracodawców i pracowników. W�ród 
instrumentów Miêdzynarodowej Organizacji 
Pracy s¹ tak¿e rezolucje, wydawane w celu 
podkre�lenia wagi konkretnego problemu. 
Dzia³ ma za zadanie u�wiadamianie praco-
dawcom i pracownikom, ¿e wypadki przy 
pracy i choroby zawodowe nios¹ przede 
wszystkim cierpienie poszkodowanym 
i ich rodzinom, ale powoduj¹ tak¿e ogromne 
koszty w skali spo³eczeñstwa. „SafeWork” 
pokazuje potencjalne korzy�ci z zapewniania 
ochrony pracownikom, takie jak wzrost pro-
duktywno�ci i jako�ci pracy oraz oszczêdno�ci 
finansowe.

Witryna dzia³u „SafeWork”
Strona g³ówna obecnej wersji witryny dzia³u 

„SafeWork” (rys. 2.) zawiera krótk¹ informa-
cjê o celach jego dzia³ania oraz informacje 
o najnowszych dzia³aniach ILO w zakresie pro-
blematyki bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy 
(What’s new oraz Highlights) [4]. Dotycz¹ one 
opracowywania i zatwierdzania instrumen-
tów ILO w zakresie bhp, np. zatwierdzenia 
roboczej wersji Kodeksu Postêpowania BHP 
w rolnictwie, zatwierdzenia nowej listy chorób 
zawodowych czy wizyty w Chile dyrektora 
generalnego ILO Juana Somavii, zwi¹zanej 
z uratowaniem górników uwiêzionych w ko-
palni. Strona zawiera tak¿e linki do witryny 
gromadz¹cej informacje dot. �wiatowego Dnia 
Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 
(http://www.ilo.org/safework/events/
safeday/lang--en/index.htm), witryny XIX 
Kongresu Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy, 
który odbêdzie siê w terminie 11-15 wrze�nia 
2011 r. w Istambule (http://www.safety-
2011turkey.org/), niedawno opracowanej wi-
tryny Deklaracji BHP przyjêtej w Seulu w 2008 r. 
(http://www.seouldeclaration.org/).

Witryna dzia³u „SafeWork” zawiera tak¿e 
mapê witryny, informacje kontaktowe, infor-
macje o pracownikach i zakresie tematycznym 
ich pracy, a tak¿e linki do informacji dotycz¹-
cych organizacji i dzia³alno�ci Miêdzynarodo-
wej Organizacji Pracy i Miêdzynarodowego 
Biura Pracy.
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Rys. 3. Strona g³ówna witryny Miêdzynarodowego 
Centrum CIS
Fig. 3. The main page of the International CIS Centre 
website 

Rys. 4. Strona internetowa portalu ILO udostêpniaj¹ca raport Polskiego Krajowego Centrum CIS (CIOP-PIB) za 2009 r.
Fig. 4. Website of ILO portal with the Report of CIOP-PIB – Polish National CIS Centre in 2009

odby³y siê uroczyste obchody jubileuszu 50-le-
cia jego pracy [5].

Miêdzynarodowe Centrum CIS zawsze 
wykorzystywa³o w swych dzia³aniach informa-
cyjnych najnowsze technologie i rozwi¹zania 
– obecnie jest nastawione przede wszystkim 
na udostêpnianie �róde³ informacji w formie 
elektronicznej. Dlatego te¿ wa¿nym �ród³em 
informacji opracowywanym przez CIS jest jego 
witryna internetowa, zamieszczona w ramach 
portalu ILO, udostêpniaj¹ca nieodp³atnie wa¿-
ne �ród³a informacji o bezpieczeñstwie pracy. 
Portal Miêdzynarodowej Organizacji Pracy 
jest na bie¿¹co aktualizowany.

Witryna CIS
Witryna Miêdzynarodowego Centrum 

Informacji o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy 
CIS ma obecnie nowy uk³ad i szatê graficzn¹ 
(rys. 3.), [6].

Strona g³ówna obejmuje 3 kolumny infor-
macji. W �rodkowej zamieszczone s¹informacje 
o roli i zadaniach Miêdzynarodowego Centrum 
CIS oraz o sieci Centrów CIS. Podano te¿ krótkie 
informacje o historii Centrum w Genewie, roz-
woju ca³ej sieci i 50-leciu obchodzonym w 2009 r. 
Wiêcej informacji na ten temat mo¿na przeczytaæ 
w wydawnictwie: CIS – Fifty years of history [7].

Na rys. 4. przedstawiono stronê interne-
tow¹, udostêpniaj¹c¹ w ramach portalu ILO 
raport Polskiego Krajowego Centrum CIS 
(CIOP-PIB) za 2009 r.

Podsumowanie
W porównaniu z poprzednimi wersjami 

zarówno witryna „SafeWork”, jak i witryna 
CIS maj¹ obecnie wiêcej kolorowych odno�ni-
ków, zawieraj¹ te¿ wiêcej zdjêæ, np. ok³adek 

wydawnictw, map. Wprowadzono informacje 
w formie zdjêæ z imprez. Strony s¹ ³atwiejsze 
w czytaniu, co wynika nie tylko z przejrzyste-
go, logicznego uk³adu informacji na stronach, 
ale tak¿e z takich zabiegów, jak zastosowanie 
innego, bardziej czytelnego kroju czcionki 
i wprowadzenie nag³ówków w ró¿nych kolo-
rach. Linki umieszczono na stronie w ró¿nych 
miejscach – a nie jak poprzednio, w jednolitych 
kolumnowych wykazach.

U¿ytkownicy poprzednich wersji witryn 
mog¹ odczuwaæ brak pewnych informacji, 
linków do okre�lonych produktów, ale, jak 
informuj¹ ich twórcy, proces opracowywania 
witryn nie jest jeszcze ukoñczony, wci¹¿ wpro-
wadza siê nowe linki, zmienia siê organizacjê 
informacji na poszczególnych stronach.

Zachêcamy Czytelników do korzystania 
z informacji zawartych na stronach portalu 
Miêdzynarodowej Organizacji Pracy (www.
ilo.org), w szczególno�ci z witryn dzia³u „Safe-
Work” (www.ilo.org/safework) oraz Miêdzy-
narodowego Centrum CIS (www.ilo.org/cis), 
które zawieraj¹ wiele u¿ytecznych informacji 
z zakresu bezpieczeñstwa i dobrego zdrowia 
w pracy, a tak¿e linki do wielu instytucji na ca-
³ym �wiecie, zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹.

Przy obecnych mo¿liwo�ciach automatycz-
nego t³umaczenia stron internetowych korzy-
stanie z omówionych �róde³ informacji mo¿e 
w znacz¹cy sposób u³atwiæ pracê krajowym 
specjalistom z zakresu bhp, pracownikom na-
ukowym, a tak¿e studentom i wyk³adowcom.
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Publikacja przygotowana na podstawie wyników 
uzyskanych w ramach I etapu programu wielolet-
niego pn. „Poprawa bezpieczeñstwa i warunków 
pracy” dofinansowywanego w latach 2008-2010 
w zakresie zadañ s³u¿b pañstwowych przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. G³ówny 
koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy – 
Pañstwowy Instytut Badawczy.

Miêdzynarodowe Centrum Informacji 
o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy CIS

Jednym z zadañ dzia³u „SafeWork” 
jest �wiatowe upowszechnianie informacji 
z zakresu bhp. Dzia³ania z tym zwi¹zane re-
alizuje Miêdzynarodowe Centrum Informacji 
o Bezpieczeñstwie i Higienie Pracy CIS, funk-
cjonuj¹ce w ramach tego dzia³u. Ten o�rodek 
informacji dzia³a od 1959 r., w zesz³ym roku 
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