APEL
Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
z dnia 25 marca 2015 roku
z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, obchodzony przez ruch związkowy jako
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych na trwałe wpisał się do
kalendarza corocznych obchodów 28 kwietnia. W Polsce, Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
9 lipca 2003 roku został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
28 kwietnia to szczególna data, by uczcić pamięć pracowników tracących życie w wypadkach przy pracy.
Dziś oddajemy cześć tym, którzy zginęli, zostali ranni lub ponieśli uszczerbek na zdrowiu z powodu złych
warunków pracy. Oczywistymi konsekwencjami tych zdarzeń są indywidualne tragedie ludzkie ale też wysokie
koszty społeczne. Dlatego organizacje związkowe zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków
Zawodowych podejmują w tym Dniu wiele inicjatyw: organizują seminaria, konferencje, wystawy, spotykają się
na kameralnych spotkaniach, pamiętają o tych, którzy zginęli przy pracy.
Związki zawodowe mają szczególną misję dbania o zdrowie człowieka w środowisku pracy.
Niepokoi nas, daleki od oczekiwań, stan dbałości o zdrowie i życie zatrudnionych.
Świadczy o tym znaczna liczba wypadków przy pracy i chorób zawodowych, szczególnie wysoka w
górnictwie, budownictwie czy transporcie. W 2014 roku aż 262 osoby poniosły śmierć w wypadkach w pracy, w
tym aż 55 w budownictwie, zaś 520 pracujących uległo ciężkim wypadkom. Pracujemy dłużej i intensywniej, w
stresogennym środowisku pracy i nowych zagrożeniach (rakotwórczych, chemicznych).
Dlatego działania na rzecz poprawy warunków pracy powinny być kontynuowane i wzmacniane przez
wszystkie podmioty działające na rzecz bezpiecznej pracy: związki zawodowe, pracodawców, państwowe i
społeczne organy nadzoru i kontroli. Szczególne znaczenie mają wspólne inicjatywy prewencyjne – na
poziomie jednostkowym i instytucjonalnym. W tym roku przyświeca im hasło Międzynarodowej Organizacji
Pracy: ,,Dołącz do budowania kultury prewencji na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy”. W partnerstwo dla
prewencji wpisała się także kampania europejska z 2013 roku, w którą związki zawodowe OPZZ były
szczególnie zaangażowane.
Działania prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa pracy muszą być kontynuowane !
Po naszej związkowej stronie pozostaje edukacja i kształtowanie świadomości pracowników, że
bezpieczne zachowania w pracy zależą od nich. Przedstawiciele pracowników i społeczni inspektorzy pracy
powinni być, jak dotychczas, zaangażowani w bieżący nadzór nad warunkami pracy.
Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych apeluje do:
−

ogólnokrajowych organizacji członkowskich oraz wszystkich zakładowych organizacji związkowych
OPZZ o godne i uroczyste obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy,

-

pracodawców o kontynuację i wzmacnianie działań prewencyjnych, promowanie dobrych praktyk
oraz wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy,

-

Sejmu RP o przeprowadzenie debaty na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy
oraz stanu warunków pracy w Polsce,

-

organów nadzoru i kontroli o wzmożenie działań prewencyjnych, szczególnie w tych sektorach
gospodarki narodowej, w których pracownicy najczęściej ulegają wypadkom i zapadają na choroby
zawodowe

Pokażmy razem jedność i solidaryzm na rzecz poprawy warunków pracy !
Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

