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Powi¹zanie bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy z wieloma innymi dziedzinami wiedzy, jej multidiscy     !"   
! #  $  %! & '
obecnej globalizacji i rozwoju technologii komputerowych przydatne s¹ portale miêdzynarodowych
instytucji i organizacji, grupuj¹ce ró¿norodne informacje w jednym miejscu. W artykule omówiono
$ " !( (  !  !#    
problematyki bhp.
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The relations with many knowledge disciplines, multi-disciplinary character of the occupational safety and
health, requires from the theoreticians and practitioners carried the works on OSH, broad and diverse
knowledge, gaining over the needed information from many different sources of information. At the current globalization and the development of computer technology the portals of the international institutions
and organizations, which gather different information in one place, are very useful. In the article the present
version of the International Labour Organization portal is described shortly, particularly in the frame of occupational safety and health.
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   $ $czeñstwa i ochrony zdrowia w pracy, powi¹zanie
z wieloma dziedzinami wiedzy wymaga od specjalistów prowadz¹cych prace teoretyczne, jak
i dzia³ania praktyczne z tego zakresu pozyskiwania
$  %! & '
obecnej globalizacji g³ównym kana³em upowszechniania wiedzy sta³y siê dostêpne w Internecie portale
miêdzynarodowych i krajowych instytucji.
Obecnie praktycznie ka¿da organizacja bierze
udzia³ w opracowywaniu i upowszechnianiu wiedzy
z danej dziedziny, a wykorzystanie Internetu, portali
     %    #
nowych rozwi¹zaniach, projektach itp. znacznie
rozszerza kr¹g odbiorców. Tematyk¹ ochrony pracy
!!(    # 
koncentruj¹ siê one na zagadnieniach lokalnych,
natomiast specjalistom bhp potrzebna jest czêsto
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najnowsza i wiarygodna wiedza o zastosowanych
w innych krajach rozwi¹zaniach.
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– bezpieczeñstwa i higieny pracy zajmuje siê Miêdzynarodowa Organizacja Pracy (ILO – MOP),
a jej sekretariatem i cia³em wykonawczym jest Miêdzynarodowe Biuro Pracy (ILO) w Genewie. MOP
powsta³a w 1919 r., obecnie ma 185 krajów cz³onkowskich (Polska jest cz³onkiem za³o¿ycielem).
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zosta³a nagrodzona Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla [1].
Dzia³ania MOP opieraj¹ siê na zasadzie trój ;   !   
reprezentuj¹ delegacje rz¹dów, pracowników
i pracodawców. ILO m.in. opracowuje miêdzynarodowe standardy pracy – Konwencje i Zalecenia,
tworz¹ce Miêdzynarodowy Kodeks Pracy, nadzoruje

ich ratyfikacje i wprowadzanie w poszczególnych
krajach cz³onkowskich. Opracowuje tak¿e wiele
raportów i kodeksów postêpowania (   !  tice). Organizacja ta prowadzi równie¿ wspó³pracê
techniczn¹, wspieraj¹c poszczególne kraje pomoc¹
konsultacyjn¹ i finansow¹, a tak¿e szkoleniow¹.
Prowadzi tak¿e prace badawcze (np. w Instytucie
Badañ nad Prac¹), gromadzi i opracowuje dane
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danych i wydawnictw. MOP organizuje miêdzynarodowe kampanie informacyjne zwi¹zane z godn¹
 $ " "'     cyjn¹, realizowan¹ przez m.in. Miêdzynarodowe
Centrum Szkoleniowe w Turynie [2]. Zbiory Biblioteki
MOP w Genewie wraz z sieci¹ bibliotek w ró¿nych
krajach licz¹ wiele tysiêcy pozycji, a poniewa¿ wiêk   !(  &
w wersji elektronicznej, do pe³nych tekstów mo¿na
' '<$=>< ?@ F 
http://labordoc.ilo.org/ [3].

:Y\^KV79:
Portal MOP jest jednym z najwa¿niejszych
(     %!  
problematyki pracy (www.ilo.org). Zawiera on
informacje zwi¹zane z wieloma jej aspektami.
)    &  ! !!
problematyka ochrony cz³owieka przed wypadkami
w pracy i chorobami zawodowymi. Portal zapew$   ( (
wydawnictw i dokumentów MOP, a tak¿e do wielu
 %!#!$ ##
wykazy, statystyki, które jeszcze kilka lat temu by³y
dostêpne odp³atnie. Du¿a liczba linków do portali
i dokumentów innych instytucji znacznie rozszerza
kr¹g u¿ytkowników i u³atwia specjalistom poszukiwanie potrzebnych informacji z ró¿nych krajów.
W pracach nad portalem MOP wykorzystano
" ")$F    ment System (WCMS), który u³atwia wprowadzanie
   "  #
modyfikacje elementów nawigacyjnych. Zamiesz   !" 
kluczowe (tagi) oraz nazwy regionów i krajów
u³atwiaj¹ wyszukiwanie informacji. Poszczególne
placówki ILO – dzia³y, biblioteki, filie, instytuty,
  '"  
swoje witryny i poszczególne strony [4].
Now¹ wa¿n¹ zmian¹ jest m.in. dostosowanie ca³ego portalu do wymogów stawianych przez nowe
urz¹dzenia cyfrowe, takie jak smartfony i tablety.
Wspieranie krajów cz³onkowskich w zapewnieniu pracownikom godnych, bezpiecznych
i zdrowych warunków pracy by³o od pocz¹tku

g³ównym elementem misji MOP, potwierdzonej
w 1944 r. w Deklaracji Filadelfijskiej oraz Deklaracji
@"! X   X !  ?
Uczciwej Globalizacji [5,6]. Prawie 50% Konwencji
i Zaleceñ MOP dotyczy bezpieczeñstwa i ochrony
zdrowia w pracy; wiele odnosi siê do administracji
pracy i inspekcji pracy.
W ramach MOP przez wiele lat problematyk¹
bezpieczeñstwa pracy zajmowa³ siê g³ównie Dzia³
BHP „SafeWork”, a popularyzacj¹ informacji z tej
dziedziny – dzia³aj¹ce w jego ramach od 1959 r. Miêdzynarodowe Centrum Informacji o BHP – CIS, m.in.
organizuj¹ce i nadzoruj¹ce dzia³ania sieci instytucji
i organizacji zwi¹zanych z bhp – Miêdzynarodowej
Sieci 155 Centrów Informacji o BHP – CIS, zlokalizowanych w ponad 100 krajach [7]. Prowadzono
wiele wspólnych prac, m.in. opracowywano miê   %!3 '$( 
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Od 2013 r., kiedy dyrektorem generalnym Miêdzynarodowej Organizacji Pracy zosta³ Guy Ryder,
wprowadzano sukcesywnie nowe rozwi¹zania
organizacyjne i merytoryczne – kolejne zmiany
dokonuj¹ siê tak¿e obecnie. Nowy koordynator CIS
opracowa³ strategiê dzia³añ w zakresie upowszechniania wiedzy o bezpieczeñstwie pracy, nowe zasady
wspó³pracy i organizacji sieci.
Dla osób zainteresowanych problematyk¹
zdrowej i bezpiecznej pracy bardzo wa¿ne jest,
¿e dziedzina bezpieczeñstwa i dobrego zdrowia
w pracy, ochrona pracowników przed wypadkami
i chorobami zawodowymi znowu jest jednym z priorytetów Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Wynika
to z wypowiedzi Guy’a Rydera (m.in. jego przemó     ~    
Bezpieczeñstwa Pracy we Frankfurcie w sierpniu
2014 r.), a tak¿e z ró¿nych dokumentów [9,10,11].
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Dzia³ LABADMIN/OSH opracowuje kilka witryn
w ramach portalu MOP, m.in. o problematyce
administracji pracy i inspekcji pracy „Labour Administration and Labour Inspection” www.ilo.org/labadmin/lang--en/index.htm oraz witrynê zwi¹zan¹
z t¹ tematyk¹ http://www.ilo.org/global/topics/
labour-administration-inspection/lang--en/index.
htm. Portal MOP zawiera równie¿ strony informuj¹ce o celach i pracach ca³ego Dzia³u LABADMIN/
OSH: www.ilo.org/labadmin-osh.
F(" ( " $tyce bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy s¹ obecnie
2 witryny zatytu³owane „Occupational Safety and
Health”. Jedna z nich: http://www.ilo.org/global/
topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.
htm zawiera m.in. dane statystyczne na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych, teksty
najwa¿niejszych Konwencji i Zaleceñ MOP zwi¹zanych z bhp [12] oraz link do bazy danych LEGOSH,
zawieraj¹cej opisy stanu prawnego w poszczególnych krajach, w tym – teksty przepisów prawnych.
CIOP-PIB opracowa³ strony internetowe w tej bazie
dotycz¹ce prawodawstwa polskiego. Osobny dzia³
obejmuje teksty kodeksów postêpowania (codes
!   ).
Link „Program MOP w zakresie bhp” prowadzi
do drugiej witryny o tytule „Occupational Safety
and Health” (http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm lub www.ilo.org/osh) informuj¹cej
o stanie prac MOP w zakresie omawianej tematyki.
Utworzono nowe strony dla tzw. „Hot Topics” –
np. Bezpieczeñstwo po¿arowe, Bhp w SMEs, Azbest,

Bhp dla pracowników domowych, Bhp i pracownicy migracyjni, Psychospo³eczne aspekty pracy.
S¹ tak¿e osobne strony dla tematów wa¿nych dla
sektorów wysokiego ryzyka, takich jak górnictwo,
budownictwo, rolnictwo i rybo³ówstwo. Witryna
zawiera informacje dotycz¹ce m.in. prowadzonych
prac, krajowych systemów i programów, systemów
zarz¹dzania bhp, realizowanych w ró¿nych krajach
projektów, problematyki bezpieczeñstwa pracy
w poszczególnych sektorach i ga³êziach przemys³u. Wa¿na jest tak¿e nowa w tej witrynie sekcja
informacji na temat projektów prowadzonych
w ramach tzw. wspó³pracy technicznej w zakresie
bhp, za których realizacjê odpowiedzialne s¹ Biura
MOP w wybranych krajach.
Zamieszczono tak¿e wa¿n¹ sekcjê „Baza wiedzy
o bhp”, zawieraj¹c¹ linki do tekstów Konwencji
i Rekomendacji MOP, poradników, kodeksów po(  #$   %!
MOP. Sekcja ta ma te¿ linki do Encyklopedii BHP MOP,
bazy danych o przepisach prawnych LEGOSH, miêdzynarodowych kart bezpieczeñstwa chemicznego
ICSC, kart zagro¿eñ w poszczególnych zawodach
@ #$   FxX@ F#
leksykograficznych – Tezaurusa CIS i Glosariusza.
Znajdziemy tu nowe elektroniczne narzêdzie
wspieraj¹ce ulepszanie rozwi¹zañ praktycznych
w zakresie bhp w miejscu pracy „Checkpoints app
'& &   
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interaktywne listy kontrolne. Zamieszczono tak¿e
rekomendacje najlepszych praktyk oraz narzêdzia
w zakresie ochrony przed stresem, ergonomii i ergonomii w rolnictwie (wersje IOS oraz ANDROID).
!  %!!$ 
„OSH Country Profiles”, zawieraj¹ca w uk³adzie wg
krajów cz³onkowskich MOP podstawowe informacje nt. krajowych programów bhp i ratyfikacji Konwencji MOP, przepisy prawne (link do baz NATLEX
i LEGOSH), krajowych instytucji odpowiedzialnych
i kontrolnych, statystyk (link do bazy ILOSTAT),
  %! 3F x= FxX:#
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strony w tej bazie wzi¹³ udzia³ CIOP-PIB – Polskie
Krajowe Centrum CIS. Na stronie polskiej zamieszczone s¹ tak¿e linki do produktów informacyjnych
przygotowanych przez CIOP-PIB – anglojêzyczna
$       X<
oraz Tezaurus CIOP-PIB.
)!  !&! (cona miêdzynarodowej sieci instytucji zwi¹zanych
z bhp – sieci Centrów Informacji o BHP CIS (CIS
Network), organizowanej i prowadzonej przez 54
lata przez Miêdzynarodowe Centrum CIS: http://
www.ilo.org/safework/cis/lang--en/index.htm .
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Jak powiedzia³ dyrektor generalny MOP Guy
? ~   <  %#
praca powoduje wiêcej ofiar ni¿ wojna i zaproponowa³: kulturê nietolerancji dla zagro¿eñ w pracy.
   ~   @  <stwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w kwietniu tego
roku, a tak¿e podczas Miêdzynarodowej Konferencji
w Pracy w Genewie w czerwcu br. wiele mówiono
o potrzebie wzmacniania wspó³pracy miêdzynarodowej, wymiany i upowszechniania informacji
i wiedzy z zakresu ochrony cz³owieka w procesie
#  &       &'
Dane MOP informuj¹, ¿e ok. 2,3 mln pracowników
umiera ka¿dego roku z powodu wypadków przy

pracy i chorób zawodowych, co 15 sekund umiera
   4       
pracy lub choroby zawodowej, a ok. 153 pracowników doznaje wypadku przy pracy.
)  %    %!#
takich jak portale krajowych i miêdzynarodowych
instytucji i organizacji, np. portal CIOP-PIB czy MOP
jest skuteczn¹ i szybk¹ form¹ dotarcia z najnowszymi i wiarygodnymi informacjami do teoretyków
i praktyków bezpieczeñstwa. Ich prace oparte o te
 %! "     
       47   pi¹cych co roku z powodu chorób zawodowych
lub chorób zwi¹zanych z prac¹. Wed³ug MOP
co roku wydarza siê ok. 313 mln wypadków. Tragedie
poszkodowanych i ich rodzin nie s¹ przeliczalne,
a z punktu widzenia strat w gospodarce MOP szacu!#& '  <! 
w wyniku wypadków i chorób zawodowych.
Wszystkie te dane uzasadniaj¹ piln¹ potrzebê
     
pracowników, jak i ca³ych spo³eczeñstw problematyki bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w pracy,
stymulowania organizacji rz¹dowych do wspierania
prac z ni¹ zwi¹zanych i wdra¿ania wszêdzie standardów bhp, informowania o liczbie i konsekwencjach
wypadków w pracy i chorób zawodowych, nowych
i sta³ych zagro¿eñ zawodowych oraz sposobów
ich unikania, budowania kultury bezpieczeñstwa
pracy na ka¿dym poziomie. Portal MOP wspiera
u¿ytkowników w zakresie pozyskiwania ró¿norodnych informacji, opisów dobrych praktyk, dostêpu
do dokumentów itp. S¹ prowadzone dalsze prace
usprawniaj¹ce intuicyjn¹, opart¹ o kontekst nawigacjê w ramach tego portalu.
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