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Rola informacji 
w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy
– miêdzynarodowe źród³a informacji o „zielonej” ekonomii

Wstêp
Rola informacji w dzisiejszym świecie 

jest nie do przecenienia. Bez pozyskania danych 
o ju¿ zastosowanych lub projektowanych rozwi¹-
zaniach w zakresie interesuj¹cej nas problematy-
ki, rozwijanie teorii i praktyki jest bardzo trudne, 
o ile nie niemo¿liwe – w szczególności w tak 
wielotematycznej dziedzinie, jak bezpieczeñ-
stwo i higiena pracy. To kwestia tym wa¿niejsza, 
¿e światow¹ gospodarkê w pe³ni świadomie 
mog¹ budowaæ zdrowi, pogodni i pewni swego 
bezpieczeñstwa w pracy ludzie. Zapewnienie 
bezpiecznych warunków w pracy i eliminowanie 
ryzyka zawodowego jest szczególnie wa¿ne 
na stanowiskach pracy w nowych dla pracow-
ników zawodach, m.in. powstaj¹cych w ramach 
tzw. zielonej ekonomii.

U¿ywane dziś powszechnie pojêcia „spo³e-
czeñstwo informacyjne”, „gospodarka oparta 
na wiedzy”, „³ad informacyjny”, „kapita³ inte-
lektualny w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem”, 
„orientacja przedsiêbiorstw na wiedzê” i wiele 
innych – zdaj¹ siê potwierdzaæ, ¿e informacja 
i wiedza s¹ bardzo wa¿nym elementem budo-
wania światowej gospodarki. Rozwijaj¹ce siê 
w szybkim tempie technologie informatyczne 
znacznie u³atwiaj¹ i przyspieszaj¹ pozyskiwanie 
potrzebnych informacji [1, 2]. Obecnie w ka¿dym 
rozwiniêtym lub rozwijaj¹cym siê kraju dzia³aj¹ 

placówki informacji pañstwowe i prywatne – bi-
blioteki, ośrodki informacji, firmy infobrokerskie. 
Ich rola w zapewnianiu szerokiego dostêpu 
do wiedzy o najnowszych technologiach oraz za-
gro¿eniach w nowych zawodach pojawiaj¹cych 
siê w gospodarce jest bardzo istotna.

„Zielona” gospodarka
Stosunkowo nowym, bo obecnym zaled-

wie od kilkunastu lat pojêciem w światowej 
gospodarce jest problem tzw. zielonych miejsc 
pracy, zwany równie¿ „zielon¹ gospodark¹”. 
Poniewa¿ w epoce postêpuj¹cego wyniszczania 
środowiska ¿ycia i pracy jest to bardzo wa¿na 
tematyka, warto zapoznaæ siê z podstawowymi 
wybranymi informacjami na ten temat.

W rozwijaj¹cej siê światowej gospodarce 
dostrzega siê coraz wiêksz¹ potrzebê organi-
zowania miejsc pracy w istniej¹cych ju¿, a tak¿e 
nowych zawodach, zwi¹zanych z takimi sekcjami, 
jak transport zbiorowy, odnawialne źród³a energii, 
np. przy produkcji energii s³onecznej, wodnej 
czy wiatrowej, a tak¿e budownictwo i gospodar-
ka odpadami. Wysoki poziom zatrucia powietrza 
i wody w wielu miejscach na świecie to, wedle 
wielu naukowców, skutek dzia³alności takich 
sekcji gospodarki, jak np. przemys³ samochodowy 
czy energetyka oparta na spalaniu wêgla. Eksperci 
od dawna apeluj¹ o modernizacjê stosowanych 

technologii, tak, aby braæ pod uwagê zasady 
ochrony środowiska.

Obecne zmiany klimatyczne, których skut-
kiem, wedle dominuj¹cej dzisiaj teorii, jest an-
tropogeniczne (czyli spowodowane przez cz³o-
wieka) globalne ocieplenie, mog¹ jeszcze w tym 
wieku prowadziæ do groźnych dla istnienia naszej 
cywilizacji nastêpstw. Naukowcy alarmuj¹ zatem, 
¿e nale¿y wprowadzaæ w gospodarce światowej 
takie zmiany ekonomiczne i spo³eczne, które 
zapewni¹ skuteczniejsz¹ ochronê środowiska, 
sprzyjaj¹c równocześnie tworzeniu nowych 
miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz za-
trudnionych w tych sekcjach przemys³u, które 
najbardziej przyczyniaj¹ siê do podnoszenia siê 
poziomu dwutlenku wêgla w atmosferze ziem-
skiej (który wynosi ju¿ niemal 400 ppm – znacznie 
wiêcej ni¿ w ci¹gu ostatnich 650 tys. lat*). Osoby 
te mog¹ siê przekwalifikowaæ i wspieraæ dzia³ania 
prowadzone w ramach „zielonej” gospodarki.

Przy tworzeniu „zielonych” miejsc pracy nale-
¿y tak¿e pamiêtaæ o zapewnieniu pracownikom 
bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, szcze-
gólnie, ¿e powstaje tu wiele zupe³nie nowych 
zawodów, w których obowi¹zuj¹ dotychczas 
nieznane procedury. Z du¿ym prawdopodo-
bieñstwem mo¿na zatem za³o¿yæ, ¿e bêd¹ siê 
pojawia³y nowe zagro¿enia zawodowe, a tym 
*  http://www.realclimate.org/epica.jpg

W artykule przedstawiono problematykê rozwoju nowego trendu ekonomicznego – „zielonej” gospodarki, 
który by³ m.in. w tym roku tematem przewodnim w kampaniach informacyjnych Miêdzynarodowej Organizacji 
Pracy (ILO). Przedstawiono wybrane źród³a informacji z zakresu tej tematyki, w tym – zamieszczone w ra-
mach portalu ILO. Naświetlono wagê upowszechniania wśród „zielonych” pracowników informacji z zakresu 
zagro¿eñ zawodowych i sposobów ich unikania, zapewniania bezpiecznych i zdrowych zielonych miejsc pracy. 
Podkreślono tak¿e rolê placówek informacji  w upowszechnianiu informacji z zakresu zielonych gospodarki, 
wspieraj¹cych pracê specjalistów ds. bhp.

Importance of information in building knowledge-based economy – international sources of information on 
“green” economy
In the article, the subject of the new economic trend, so-called “green” economy, has been shortly described. This subject 
was the main theme of this year’s information campaigns of the International Labour Organization. The main sources 
of information on the green economy were presented, among others were those presented on the ILO website. The 
importance of promoting the information on occupational hazards and ways of avoiding them and assuring the safe 
and healthy work places was underlined among the “green” economy workers. The role of information institutions in the 
promotion of information on green economy, which supports the work of OSH specialists, are emphasized.
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samym bardzo wa¿na bêdzie rola specjalistów ds. 
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Niezbêdne stan¹ 
siê ró¿nego rodzaju szkolenia, przeprowadzane 
na podstawie profesjonalnych materia³ów szkole-
niowych dla wyk³adowców i szkolonych, których 
elementem bêdzie musia³o byæ np. badanie ryzy-
ka zawodowego wystêpuj¹cego na „zielonym” 
stanowisku pracy, sposoby eliminowania lub 
minimalizowania nowych czynników zagro¿enia 
zawodowego, czy odpowiedni dobór środków 
ochrony zbiorowej i indywidualnej do danego 
stanowiska pracy.

W wielu „zielonych” pracach, wspomagaj¹-
cych środowisko, u¿yte zaawansowane techno-
logie mog¹ byæ niebezpieczne dla pracowników, 
w szczególności w krajach o ni¿szym poziomie 
wykszta³cenia pracuj¹cych. W wielu zawodach 
wystêpuj¹cych w energetyce s³onecznej, wia-
trowej, wodnej, bioenergetyce, w odzyskiwaniu 
przydatnych elementów z odpadów, tak¿e 
odpadów z urz¹dzeñ elektronicznych, wystêpuje 
bardzo wiele zagro¿eñ (czêsto nowych i niezna-
nych) i zasady bhp musz¹ byæ bezwzglêdnie prze-
strzegane. Szerokie upowszechnianie informacji 
o zapewnianiu bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy,
o wystêpuj¹cych zagro¿eniach zawodowych 
w miejscu pracy i zasadach ich unikania w zie-
lonych zawodach jest wiêc bardzo potrzebne.

Portal ILO jako źród³o informacji 
o „zielonych” miejscach pracy

Coraz wiêcej organizacji miêdzynarodowych 
i krajowych wprowadza omawian¹ tematykê 
do grupy swych najwa¿niejszych dzia³añ, tak¿e 
w zakresie opracowywania i udostêpniania 
informacji o dobrych praktykach, o nowych roz-
wi¹zaniach i o literaturze z tego zakresu. Jedn¹ 
z nich jest Miêdzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP, ang. ILO), która przywi¹zuje du¿¹ rolê m.in. 
do problematyki „zielonych” miejsc pracy.

Dowodem na docenianie potrzeby, nie tylko 
prowadzenia dzia³añ w tym zakresie, ale tak¿e 
roli upowszechniania informacji o zielonej go-
spodarce i tworzeniu „zielonych” miejsc pracy, 
jest poświêcenie temu tematowi wielu stron 
internetowych w ramach portalu ILO. Zamiesz-
czanie tam informacji zapewnia im szerok¹ 
promocjê miêdzynarodow¹, umo¿liwiaj¹c zain-
teresowanym zapoznanie siê z dzia³aniami Miê-
dzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie tej 
tematyki, z jej wydawnictwami, a tak¿e poprzez 
zamieszczone linki do portali innych instytucji 
– z dzia³aniami zwi¹zanymi z proekologiczn¹ 
gospodark¹ w ró¿nych krajach.

W celu upowszechnienia informacji z zakresu 
omawianej problematyki ILO wykorzysta³o w tym 
roku wa¿ne wydarzenie, jakim s¹ doroczne 
obchody Światowego Dnia Bezpieczeñstwa i 
Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia i zwi¹za-
ne z nim krajowe kampanie. G³ównym has³em 
kampanii ILO organizowanych na ca³ym świecie 
wspólnie z innymi instytucjami i zwi¹zkami 
zawodowymi by³a „Promocja zagadnieñ bez-
pieczeñstwa i zdrowia w pracy w zielonej gospo-
darce (Promoting Health and Safety in a Green 
Economy). W tym roku Miêdzynarodowa Orga-
nizacja Pracy, a w jej imieniu Dzia³ ILO zajmuj¹cy 
siê tematyk¹ bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy 

„Safework” oraz Miêdzynarodowe Centrum In-
formacji o BHP CIS-ILO, opracowa³y dokumenty 
(m.in. raport) o zielonych miejscach pracy, które 
mog¹ byæ przydatne w organizacji kampanii pro-
mocyjno-informacyjnych na poziomie lokalnym, 
regionalnym, krajowym i miêdzynarodowym [3, 
4]. Informacje s¹ rozpowszechniane w ramach 
wielu oficjalnych uroczystości ogólnokrajowych, 
konferencji, wyk³adów, spotkañ ze specjalistami, 
a tak¿e uroczystości organizowanych przez 
zwi¹zki zawodowe.

W ramach portalu ILO funkcjonuje równie¿ wi-
tryna „Green Jobs”, na której zamieszczono wiele 
informacji i linków, a tak¿e „Green Jobs Programme 
of the ILO”, czyli dzia³ ILO, zajmuj¹cy siê tematyk¹ 
zielonych miejsc pracy [5]. W 2011 r. ILO opracowa³a 
m.in. raport: „Skills for Green Jobs. A Global View. 
Synthesis Report based on 21 Country Studies”, 
dostêpny na stronach internetowych tej organi-
zacji [6]. Zawiera on dane z 21 krajów, w których 
badania przeprowadzi³o ILO. Na portalu mo¿na 
równie¿ znaleźæ wykaz publikacji na temat zielonej 
gospodarki i zielonych miejsc pracy [7].

Na świecie ukazuje siê wiele materia³ów 
drukowanych, ale coraz wiêcej najnowszych 
i wiarygodnych informacji mo¿na znaleźæ na por-
talach i witrynach internetowych. Przyk³adem 
miêdzynarodowej wspó³pracy w dziedzinie 
problematyki zielonej mo¿e byæ np. „Green Jobs 
Initiative”, w ramach której wspó³dzia³aj¹: 
United Nations Environment Programme UNEP, 
International Trade Union Confederation ITUC, 
International Confederation of Employers IOE 
oraz ILO. Problematykê tê propaguje równie¿ 
np. International Social Security Association ISSA.

Zielona gospodarka w Polsce
W Polsce tak¿e przywi¹zuje siê du¿¹ wagê 

do ochrony przed zatruwaniem środowiska 
¿ycia i pracy, aczkolwiek dzia³ania te wymagaj¹ 
ogromnych nak³adów i wprowadzania rozwi¹zañ 
nie zawsze popularnych wśród mieszkañców da-
nego rejonu czy ca³ego kraju. Obecnie w mediach 
publikowanych jest wiele materia³ów i dyskusji 
na temat zielonej gospodarki w powi¹zaniu 
z zapewnianiem bezpiecznych i zdrowych miejsc 
pracy i wyra¿ane s¹ bardzo ró¿ne opinie na ten 
temat. Wiele wa¿nych informacji mo¿na znaleźæ 
w aktualizowanych na bie¿¹co witrynach interne-
towych, np. Ministerstwa Gospodarki [8].

W Polsce rośnie spo³eczna świadomośæ tej 
tematyki, coraz wiêcej osób docenia potrzebê 
ochrony środowiska, bierze udzia³ w segrego-
waniu odpadów, w ró¿nych akcjach i kampa-
niach takich jak np. sprz¹tanie ziemi, ale wci¹¿ 
potrzebne jest bardzo szerokie upowszechnianie 
informacji z zakresu „zielonej” gospodarki, w tym 
– z zakresu bezpiecznej i zdrowej pracy i w te 
dzia³ania powinny w³¹czaæ siê tak¿e placówki 
informacji naukowej.

Podsumowanie
Coraz wiêksze zanieczyszczenie czy wrêcz 

zniszczenie środowiska ¿ycia i pracy na ca³ym 
świecie wymaga szybkich dzia³añ, powoduj¹cych 
„zielenienie” gospodarki – przesuwanie środków 
finansowych, zaplecza technologicznego i zaso-

bów ludzkich z sektorów gospodarki powodu-
j¹cych tê degradacjê, do sektorów, które mog¹ 
pomóc w pozyskiwaniu tanich i nie powoduj¹cych 
zanieczyszczenia powietrza i wody źróde³ energii, 
odzyskiwania u¿ytecznych jeszcze elementów, 
ratowania fauny i flory. Tworzenie proekologicz-
nych miejsc pracy i alokacja pracowników do no-
wych sektorów gospodarki, a tak¿e zapewnienie 
w tych dzia³ach pracy dla osób bezrobotnych, 
mo¿e pomóc w rozwi¹zywaniu wielu problemów 
we wszystkich dziedzinach wspó³czesnego ¿ycia.

Coraz wiêcej instytucji i organizacji miêdzyna-
rodowych docenia wagê tej problematyki i opra-
cowuje, a tak¿e udostêpnia informacje o „zielonej” 
gospodarce i „zielonych” miejscach pracy. Promocja 
tej problematyki, a tak¿e coraz szersza wspó³praca 
miêdzynarodowa mog¹ wspomóc rozwój tych 
sektorów gospodarki w znacz¹cy sposób.

Placówki informacji naukowej wspieraj¹ce 
specjalistów poprzez gromadzenie, wyszukiwa-
nie, udostêpnianie i upowszechnianie informa-
cji, m.in. o „zielonej” ekonomii, o bezpiecznych 
i zdrowych miejscach pracy, odgrywaj¹ wa¿n¹ 
rolê w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Wiêcej informacji o zielonych miejscach 
pracy mo¿na znaleźæ w bardzo wielu ³atwo 
dostêpnych dziêki Internetowi opracowaniach 
i dokumentach, m.in. w raporcie ETUC „Zmiany 
klimatyczne a rynek pracy” [9] czy na stronach 
portalu Miêdzynarodowej Organizacji Pracy [5].
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