
28 kwietnia 2014 – chemikalia w pracy s¹ czêsto groźne

Światowy Dzieñ Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 
World Day for Safety and Health at Work
Miêdzynarodowa Organizacja Pracy/International Labour Organization, ILO

28 kwietnia 2014 r., jak co roku, w wielu krajach organizowane s¹ uro-
czystości zwi¹zane z problematyk¹ ochrony cz³owieka w procesie pracy. 
Światowy Dzieñ Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, proklamowany 
w 2003 r. przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy (MOP), organizowany 
jest na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Obchody w krajach 
cz³onkowskich s¹ wspierane przez MOP na zasadzie trójstronnej wspó³pracy 
przedstawicieli pracodawców, pracowników i organów w³adzy, przy udziale 
instytucji i organizacji krajowych i miêdzynarodowych. Światowy Dzieñ 
jest okazj¹ do organizowania kampanii promuj¹cych w poszczególnych kra-
jach wiedzê o problematyce zdrowej, bezpiecznej pracy i potrzebie ochrony 
cz³owieka w procesach pracy. W tym roku temat przewodni obchodów to:

Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia 
w stosowaniu substancji chemicznych w pracy
Safety and Health in the Use of Chemicals at Work

Coraz szerzej wykorzystywane w ka¿dej dziedzinie ¿ycia substancje 
chemiczne i ich mieszaniny s¹ czêsto niebezpieczne, ale jednocześnie nie-
zbêdne, jak m.in. u³atwiaj¹ce produkcjê ¿ywności pestycydy, wspomagaj¹ce 

zdrowie ludzi i zwierz¹t leki, pomagaj¹ce utrzymaæ higienê środki czyszcz¹ce. 
Chemikalia s¹ równie¿ istotn¹ czêści¹ wielu procesów przemys³owych, 
jednak kontrolowanie ekspozycji na substancje chemiczne w miejscu pra-
cy, jak równie¿ ograniczanie emisji środków chemicznych do środowiska 
jest trudnym zadaniem.

Oprócz niew¹tpliwych korzyści substancje chemiczne mog¹ byæ źród³em 
wielu efektów niepo¿¹danych. S¹ to zagro¿enia dla zdrowia, jak dzia³anie 
rakotwórcze, zagro¿enia fizyczne, np. palnośæ, a tak¿e zagro¿enia dla 
środowiska – mo¿liwośæ ska¿enia akwenów wodnych. Niedostateczna 
kontrola produkcji i stosowania chemikaliów powoduje czasem wielkie 
po¿ary, wybuchy i inne klêski.

Dane statystyczne s¹ bardzo niepokoj¹ce. Wiele chorób zawodowych, 
w tym śmiertelnych, jest powodowanych nara¿eniem na niebezpieczne 
substancje chemiczne. Jak wynika z danych przedstawionych na posie-
dzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w marcu br., w Unii Europej-
skiej corocznie ponad 75 tys. pracowników umiera w wyniku dzia³ania 
niebezpiecznych substancji chemicznych, a ponad 8% wszystkich chorób 
nowotworowych jest spowodowanych zawodowym nara¿eniem na sub-
stancje rakotwórcze.

MOP uwa¿a, ¿e wspólne wysi³ki rz¹dów, pracodawców i pracowników 
powinny s³u¿yæ osi¹gniêciu równowagi pomiêdzy korzyściami ze stoso-
wania substancji chemicznych a potencjalnymi negatywnymi skutkami 
nara¿enia na nie w miejscu pracy. Wa¿na jest tak¿e dok³adna kontrola 
środków zapobiegawczych. W ostatnich latach poczyniono wiele dla 
stworzenia przepisów prawnych i opracowania zasad zarz¹dzania che-
mikaliami na poziomie krajowym i miêdzynarodowym, ale wci¹¿ dzia³ania 
te s¹ niewystarczaj¹ce.

Wa¿nym dokumentem MOP opracowanym w zwi¹zku z tegorocznymi 
obchodami Dnia 28 kwietnia jest raport „Safety and Health in the Use of 
Chemicals at Work”, zawieraj¹cy najnowsze informacje zwi¹zane z za-
gro¿eniami chemicznymi, w tym przegl¹d sytuacji w zakresie stosowania 
substancji chemicznych i ich wp³ywu na miejsca pracy i środowisko ¿ycia. 
W raporcie omówiono m.in. g³ówne instrumenty MOP zwi¹zane z sub-
stancjami chemicznymi – konwencje i zalecenia, a tak¿e miêdzynarodowe 
systemy i programy: „The Global Harmonized System of Classification and 
Labelling of Chemicals (GHS)”, „The Strategic Approach to International 
Chemicals Management (SAICM)”, „International Chemical Safety Cards 
(ICSC)”, „Regi stration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemi-
cals (REACH). Wymieniono tak¿e wybrane narzêdzia i źród³a informacji, jak 
np. „Chemical Abstracts Service (CAS)”. Raport zawiera poza tym informacje 
przydatne do kszta³towania programów na poziomie krajowym i na po-
ziomie przedsiêbiorstw, które przyczyni¹ siê do zapewnienia nale¿ytego 
zarz¹dzania chemikaliami w pracy.

Dostêpne w portalu MOP materia³y promuj¹ce tegoroczny Światowy 
Dzieñ Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia w Pracy mo¿na kopiowaæ, powie-
laæ, t³umaczyæ na lokalne jêzyki i wykorzystywaæ podczas obchodów Dnia 
(z podaniem źród³a): http://www.ilo.org/safework/events/meetings/
WCMS_235058/lang--en/index.htm

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w CIOP-PIB (baszc@ciop.pl), a tak¿e 
od specjalistów z Dzia³u BHP „SAFEWORK” i Miêdzynarodowego Centrum 
Informacji o BHP (CIS), które w ramach trwaj¹cych zmian organizacyjnych 
w MOP zosta³y w³¹czone do nowego Dzia³u Inspekcji Pracy, Administracji 
i BHP LABADMIN/OSH: safeday@ilo.org.Ok
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Miêdzynarodowy Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
International Commemoration Day (ICD) for Dead and Injured Workers
Miêdzynarodowa Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych/International Trade Union Confederation, ITUC

28 kwietnia jest tak¿e od 1989 r. uroczyście obchodzony przez organi-
zacje zwi¹zków zawodowych w wielu krajach, pod nazw¹: „Miêdzynaro-
dowy Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych” 
(International Commemoration Day [ICD] for Dead and Injured Workers); 
u¿ywane s¹ te¿ nazwy: „Miêdzynarodowy Dzieñ Pamiêci o Pracownikach” 
(International Workers’ Memorial Day) czy „Miêdzynarodowy Dzieñ ̄ a³oby” 
(International Day of Mouring).

Światowym koordynatorem tych obchodów jest International Trade 
Union Confederation – Konfederacja Wolnych Zwi¹zków Zawodowych 
(ITUC), która zrzesza ponad 315 krajowych organizacji reprezentuj¹cych 
ponad 176 mln cz³onków. Obchody tego Dnia s¹ poświêcone pamiêci pra-
cowników, którzy ulegli wypadkom w pracy, zapadli na choroby zawodowe 
albo zginêli podczas wykonywania swych zadañ w pracy, ale s¹ tak¿e okazj¹ 
do upowszechniania problematyki bhp, form i sposobów unikania zagro¿eñ 
i ochrony pracowników przed utrat¹ ¿ycia czy zdrowia. W wielu krajach 
organizowane s¹ m.in. uroczyste posiedzenia w krajowych instytucjach 
centralnych, którym towarzysz¹ wystawy i konferencje. Akcje edukacyjne 
umo¿liwiaj¹ upowszechnianie informacji o problematyce ochrony cz³owieka 
w procesie pracy, o nowych zagro¿eniach zawodowych i sposobach ich uni-
kania. 28 kwietnia jest zarówno dniem wspominania o poszkodowanych, 
jak i okazj¹ do upowszechniania wiedzy o bhp.

W 2014 r. g³ównym tematem obchodów organizowanych przez zwi¹zki 
zawodowe jest wybrane przez ITUC has³o: „Ochrona pracowników na ca³ym 
świecie poprzez odpowiednie przepisy prawne i ich egzekwowanie oraz 
prawa pracownicze” („Protecting workers around the world through 
strong regulation, enforcement and union rights”). ITUC proponuje tak¿e 
organizacjom zwi¹zkowym propagowanie has³a: „Zwi¹zki zawodowe 
a bezpieczna praca” („Unions make work safer”).

Informacje na temat obchodów w ró¿nych krajach ITUC zamieszcza m.in. 
angielskie czasopismo „HAZARDS Magazine”. Wiele wa¿nych informacji 
o wcześniejszych i tegorocznych wydarzeniach zwi¹zanych z dniem 28 
kwietnia znaleźæ mo¿na tak¿e w portalach spo³ecznościowych, takich jak 
Facebook, Twitter, YouTube i Flicker.

Obchody Dnia 28 kwietnia w Polsce
28 kwietnia zosta³ ustanowiony w naszym kraju Dniem Bezpieczeñstwa 

i Ochrony Zdrowia w Pracy przez Sejm RP uchwa³¹ z 9 lipca 2003 r. Z inicja-
tywy NSZZ „Solidarnośæ” dzieñ ten od 1991 r. obchodzony jest pod nazw¹ 
Światowy Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

 G³ównym wydarzeniem w ramach obchodów ogólnokrajowych bêdzie 
uroczyste posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, 28 kwietnia br., 
poświêcone problematyce bezpieczeñstwa i higieny pracy w transporcie. 
Na tê sesjê zaproszono m.in. praktyków i teoretyków z zakresu ochrony 
pracy, przedstawicieli pracodawców, instytucji ustawodawczych i nadzo-
ruj¹cych, a tak¿e grupy przedstawicieli wszystkich organizacji zwi¹zkowych.

Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Pamiêci Ofiar Wypadków przy Pracy 
i Chorób Zawodowych 15 kwietnia Prezydium OPZZ na swym posiedzeniu 
og³osi³o apel, który bêdzie propagowany przez 87 organizacji zwi¹zkowych 
i na stronach internetowych www.opzz.org/pl. W apelu przypomniano, 
¿e tegoroczna myśl przewodnia obchodów Dnia, jak¹ jest ochrona zdrowia 
pracowników na świecie dziêki stabilnym regulacjom prawnym w obszarze 
bezpieczeñstwa pracy, podkreśla potrzebê poszukiwania skuteczniejszych 

rozwi¹zañ prawnych, organizacyjnych i prewencyjnych na rzecz poprawy 
warunków pracy. 

Z danych zamieszczonych w apelu wynika, ¿e ponad 500 tys. pra-
cowników jest nara¿onych w środowisku pracy na niekorzystne czynniki, 
a pojawiaj¹ siê wci¹¿ nowe zagro¿enia: psychospo³eczne – mobbing, 
przemoc, stres, chemiczne, nanotechnologie i in. Rol¹ zwi¹zków zawo-
dowych jest m.in. wk³ad w rozwój edukacji i kszta³towanie świadomości 
pracowników oraz wspieranie przedstawicieli pracowników i spo³ecznych 
inspektorów pracy zaanga¿owanych w nadzór nad warunkami pracy.

Obchody Światowego Dnia bêdzie organizowaæ NSZZ „Solidarnośæ”, 
g³ówne uroczystości bêd¹ zorganizowane we Wroc³awiu przez Region Dolny 
Śl¹sk. 24 kwietnia odbêdzie siê uroczysta konferencja pt.: „Dehumanizacja 
prawa pracy drog¹ donik¹d”. Dzieñ świêtowaæ bêd¹ tak¿e organizacje 
zwi¹zkowe zrzeszone w Forum Zwi¹zków Zawodowych.

Barbara Szczepanowska
Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Pañstwowy Instytut Badawczy
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