
APEL PREZYDIUM 

 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 

z dnia 19 kwietnia 2016 roku 

z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 

 

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest obchodzony 28 kwietnia przez 

ruch związkowy jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób 

Zawodowych. W Polsce, Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 roku został 

ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy i od tego czasu na trwale wpisał się do 

kalendarza kwietniowych Dni Pamięci.  

 28 kwietnia to ważna data dla pracowników, pracodawców, związków zawodowych, społecznego  

i państwowego nadzoru nad warunkami pracy. Wspominamy pracowników tracących życie  

w wypadkach przy pracy, oddajemy cześć tym, którzy zginęli, zostali ranni lub ponieśli uszczerbek na 

zdrowiu z powodu złych warunków pracy. Organizacje związkowe zrzeszone w Ogólnopolskim 

Porozumieniu Związków Zawodowych także podejmują w tym Dniu wiele inicjatyw: organizują 

seminaria, konferencje, wystawy, spotykają się na kameralnych spotkaniach. 

 Pamiętajmy o tych, którzy zginęli w pracy ! 

28 kwietnia 2016 roku, polskim związkom zawodowym przyświeca hasło międzynarodowego 

ruchu związkowego: ,,Twoje bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy zależy od silnego prawa, jego 

właściwego wdrożenia oraz silnych związków zawodowych” (,,At work, your health and safety 

depends on Strong laws. Strong enforcement. Strong unions.”).  

To ważne przesłanie, bo podkreśla 3 aspekty, od których zależy bezpieczeństwo w pracy: 

 silne i stabilne prawo, które wciąż w wielu krajach, także w Polsce nie chroni w sposób skuteczny przed 

potencjalnie śmiertelnymi zagrożeniami dla zdrowia pracownika w miejscu pracy; 

 silne egzekwowanie prawa, od którego zależy poziom kultury bezpieczeństwa i przestrzeganie 

praworządności w miejscu pracy w zakresie bhp; 

 silne związki zawodowe, ponieważ są one najlepszą ochroną dla pracowników, a zakłady pracy o silnej 

reprezentacji związkowej i działaniu społecznej inspekcji pracy mają znacznie mniejszą wypadkowość. 

Przypominajmy, nie tylko w tym Dniu, że na świecie co 15 sekund pracownik umiera wskutek wypadku 

przy pracy lub choroby zawodowej. Każdego dnia 6300 ludzi ginie w wyniku zdarzeń wypadkowych – to 

ponad 2,3 miliona zgonów rocznie. Także w Polsce, wciąż niepokoi, daleki od oczekiwań, stan dbałości o 

zdrowie i życie zatrudnionych: świadczy o tym większa niż rok temu liczba wypadków śmiertelnych aż o 

15,2%  (w 2015r. - 303 wypadki śmiertelne, w 2014r. – 262).  

Wielu pracujących na umowach cywilnoprawnych czy samozatrudnionych nie ma żadnej ochrony.  

Dlatego OPZZ apeluje do :  

 ogólnokrajowych i zakładowych organizacji członkowskich OPZZ - o godne i uroczyste obchody Dnia 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy; 

 pracodawców - o wzmacnianie działań prewencyjnych, promowanie dobrych praktyk, doskonalenie 

systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, w tym zarządzania stresem; 

 rządzących i stanowiących prawo - o jego lepsze wdrażanie i egzekwowanie; 

 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; 

 Sejmu RP - o przeprowadzenie debaty na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy 

oraz stanu warunków pracy w Polsce. 

Niech GODNA PRACA będzie BEZPIECZNĄ PRACĄ !  

 

               Prezydium 

Ogólnopolskiego Porozumienia 

     Związków Zawodowych 


