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W 2008 roku Światowy Dzieñ Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia
w Pracy stanowi impuls do organizowania kolejnej miêdzynarodowej
kampanii maj¹cej na celu szerokie rozpowszechnianie zasad bezpiecznej,
zdrowej i godnej pracy we wszystkich krajach. G³ównym celem Kampanii
jest podnoszenie spo³ecznej świadomości na temat metod zapewnienia
bezpieczeñstwa i dobrego zdrowia w pracy.
Podobnie jak w latach poprzednich, w wielu krajach na ca³ym świecie
bêd¹ organizowane w bie¿¹cym roku uroczystości zwi¹zane z obchodami tego Dnia zarówno przez organy rz¹dowe, jak i organizacje pracodawców i pracowników w ramach trójstronnej wspó³pracy obowi¹zuj¹cej
w Miêdzynarodowej Organizacji Pracy. Organizacja ta uzna³a ten Dzieñ
po raz pierwszy w 2001 r., a w 2003 r. proklamowa³a go jako Światowy
Dzieñ Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
W 2008 r. przewodnim has³em kampanii ILO jest:

Moje ¿ycie, moja praca, moja bezpieczna praca:
zarz¹dzanie ryzykiem w środowisku pracy
(My life, my work, my safe work:
Managing risk in the work environment)
W tym roku ILO opracowa³o w jêzyku angielskim francuskim i hiszpañskim raport pt. „ My life… my work…my safe work. Managing risk in
the environment”. W raporcie tym stwierdzono, ¿e pomimo wysi³ków
zmierzaj¹cych do zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych,
wci¹¿ jest ich du¿o. W 2005 r. ILO szacowa³o, ¿e w skali światowej ka¿dego roku ok. 2,2 miliona osób umiera rocznie z powodu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych, ma miejsce ok. 270 milionów powa¿nych
wypadków, a oko³o 160 milionów pracowników zapada na choroby
zawodowe. Liczba wypadków śmiertelnych sukcesywnie wzrasta.
Raport ILO podkreśla znaczenie zarz¹dzania ryzykiem w miejscu
pracy, które prowadzi do ograniczania spo³ecznych i ekonomicznych
skutków wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
W raporcie stwierdzono, ¿e techniki zarz¹dzania ryzykiem mog¹
pomóc w określaniu, przewidywaniu oraz ocenie zagro¿eñ i ryzyka, a nastêpnie podejmowaniu dzia³añ umo¿liwiaj¹cych kontrolê i eliminowanie
tych zagro¿eñ. Raport wskazuje cztery najwa¿niejsze kroki prowadz¹ce
do ograniczania ryzyka w miejscu pracy:
– eliminowanie lub zmniejszanie ryzyka u źród³a, np. na etapie
projektowania urz¹dzeñ
– zmniejszanie ryzyka przez stosowanie środków ochrony zbiorowej
– wprowadzanie procedur bezpiecznej pracy
– dostarczanie, stosowanie i konserwacja środków ochrony indywidualnej.
Skuteczne zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i zdrowiem w pracy wymaga dobrej organizacji, wyraźnie sformu³owanych zakresów obowi¹zków
i ustalonych procedur dotycz¹cych ryzyka. Wymaga ono tak¿e zapewnienia prawid³owego szkolenia, dostarczania informacji oraz opieki nad
rozpoczynaj¹cymi pracê m³odymi pracownikami, a tak¿e sprawowania
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nieustannego nadzoru. W raporcie określono krótko obowi¹zki pracodawców, pracowników i instytucji rz¹dowych.
Raport ten, a tak¿e m.in. informacje ogólne dotycz¹ce Światowego
Dnia i informacje o obchodach organizowanych w ró¿nych krajach
w latach poprzednich, w jêzykach angielskim, francuskim i hiszpañskim
mo¿na znaleźæ na portalu Miêdzynarodowego Biura Pracy ILO:
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/worldday/index.htm
Mo¿na stamt¹d pobraæ plakaty, zak³adki i pocztówki, a nastêpnie
wydrukowaæ je i rozpowszechniaæ w celu promowania obchodów
Światowego Dnia Bezpieczeñstwa i Zdrowia w Pracy.
S¹ tam tak¿e odnośniki do portali ró¿nych organizacji i instytucji
miêdzynarodowych, na których zamieszczono informacje zwi¹zane
z Dniem 28 kwietnia, np. International Trade Union Confederation
(ITUC), International Social Security Association (ISSA), International
Organisation of Employers (IOE).
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy, podobnie jak wiele organizacji
miêdzynarodowych aktywnie zaanga¿owanych w promowanie problematyki bhp, d¹¿y do tego, aby – jak g³osi³o ubieg³oroczne has³o – godna
praca sta³a siê rzeczywistości¹.
ILO zachêca pracodawców, pracowników i organy w³adzy do wzajemnej wspó³pracy, do organizowania obchodów Światowego Dnia
Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, udzia³u w uroczystościach,
a tak¿e do promowania problematyki bhp, w tym – oceny ryzyka.

