BEZPIECZEŃSTWO PRACY 4/2008

Miêdzynarodowy Dzieñ Pamiêci Ofiar Wypadków
przy Pracy i Chorób Zawodowych
Miêdzynarodowa Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych
International Commemoration Day (ICD) for Dead and Injured Workers
International Trade Union Confederation, ITUC
Dzieñ ten obchodzony jest przez zwi¹zki zawodowe na ca³ym świecie
jako dzieñ poświêcony pracownikom, którzy zginêli, ulegli wypadkom
przy pracy lub zapadli na choroby zawodowe. 28 kwietnia ma tak¿e
skupiæ uwagê na pracownikach nara¿onych na zagro¿enia w pracy
i prowadziæ do konkretnych dzia³añ poprawiaj¹cych warunki pracy.
Pierwsze oficjalne miêdzynarodowe obchody tego Dnia odby³y siê
w 1996 r. w ONZ w Nowym Jorku i od tej pory s¹ organizowane w ró¿nych
formach na ca³ym świecie, na poziomie ogólnokrajowym, regionalnym,
a tak¿e lokalnym – w przedsiêbiorstwach.
Dzieñ ten w 19 krajach, w tym w Polsce, zosta³ oficjalnie uznany
przez rz¹dy. Z okazji tego Dnia organizowane s¹ uroczyste spotkania
przedstawicieli instytucji rz¹dowych wraz z przedstawicielami zwi¹zków
zawodowych, akcje szkoleniowo-informacyjne, uroczystości lokalne,
a tak¿e kameralne spotkania pracowników. Symbolem tego Dnia
jest pal¹ca siê świeca.
Od 1996 r. liczba uroczystości organizowanych z okazji tego Dnia
ci¹gle rośnie i obecnie odbywaj¹ siê one w ponad 120 krajach. W organizacjê obchodów i uroczystości zwi¹zanych z Dniem 28 kwietnia
w 2007 r. w³¹czy³o siê ponad 10 milionów osób.
Miêdzynarodowa Konfederacja Zwi¹zków Zawodowych (ITUC),
w wyniku miêdzynarodowych konsultacji, ustali³a, ¿e g³ówne has³o
obchodów w 2008 r. brzmi:

Dobre zdrowie zawodowe dla wszystkich pracowników
(Good Occupational Health for All Workers)
ITUC podaje, ¿e ka¿dy zwi¹zek zawodowy mo¿e sam zadecydowaæ
o brzmieniu swojego has³a, jednak musi siê ono mieściæ w ramach
tego tematu. Mo¿e to byæ na przyk³ad problem obs³ugi medycznej
pracowników czy zapewnienie opieki przez publiczn¹ s³u¿bê zdrowia
w zakresie wypadków przy pracy i chorób zawodowych. S¹ to tematy
bardzo aktualne i wa¿ne, bowiem, jak podaje ITUC, na świecie ok. 36%
populacji nie ma dostêpu do s³u¿by zdrowia, a jej rola wobec osób
poszkodowanych w środowisku pracy jest bardzo wa¿na.

Wybrane adresy dokumentów
i informacji w jêzyku angielskim:
• „Backgrounder 08”
http://www.global-unions.org/pdf/
ohsewp28Ap08Backgrounder.H_5Cd.EN.pdf
• o obchodach Dnia 28 kwietnia w ró¿nych krajach
http://www.global-unions.org/pdf/
ohsewp28Ap08Summary.H_5Ce1.EN.pdf
• statystyki ILO
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actrav/new/april28/facts04.pdf

W tym roku ITUC opracowa³ dokument: „Monday 28 April,
2008 Backgrounder. The International Commemoration Day (ICD) For
Dead and Injured Workers. Our Priority for 2008: Good Occupational
Heath for All Workers”, który informuje o priorytetach ustanowionych
na rok 2008. Dokument koñczy siê apelem do organizacji zwi¹zkowych,
aby jak najszerzej promowa³y Dzieñ 28 kwietnia, by informowa³y ITUC
o obchodach tego Dnia w swoich krajach.

* * *
W Polsce dzieñ 28 kwietnia uchwa³¹ Sejmu RP z dnia 9 lipca 2003 r.
(Mon. Pol. nr 37, poz. 513) zosta³ ustanowiony Dniem Bezpieczeñstwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy. W 2008 roku w naszym kraju tak¿e odbêd¹
siê, organizowane w ró¿nych formach – na poziomie ogólnokrajowym,
regionalnym i lokalnym, obchody Światowego Dnia Bezpieczeñstwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy (ILO), Miêdzynarodowego Dnia Pamiêci
Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (ITUC).
W Sali Kolumnowej Sejmu RP, 28 kwietnia br. odbêdzie siê okolicznościowe spotkanie poświêcone chorobom zawodowym w budownictwie, ze szczególnym uwzglêdnieniem chorób nowotworowych,
zorganizowane przez Zwi¹zek Zawodowy BUDOWLANI. Honorowym
patronatem obj¹³ to środowiskowe spotkanie Marsza³ek Sejmu Bronis³aw
Komorowski
28 kwietnia br. zwi¹zkowe obchody ogólnokrajowe zorganizuje w £odzi Komisja Krajowa NSZZ „Solidarnośæ” i Zarz¹d Regionu Ziemi £ódzkiej
NSZZ „Solidarnośæ”. W ramach obchodów odbêdzie siê konferencja pt.
„Skutecznośæ instytucji nadzoru nad ochron¹ zdrowia pracowników
w Polsce”oraz msza świêta.
Obchody regionalne zorganizuj¹ we Wroc³awiu Zarz¹d Regionu
Dolny Śl¹sk NSZZ „Solidarnośæ” wspólnie z G³ównym Inspektoratem
Pracy. 24 kwietnia br. odbêdzie siê tam seminarium pt. „Wp³yw środowiska spo³ecznego w pracy na zdrowie pracowników”, 27 kwietnia br.
msza świêta, a wcześniej – wśród m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych
woj. dolnośl¹skiego – odby³ siê trzystopniowy konkurs wiedzy o prawie
pracy, bezpieczeñstwie i higienie pracy.
Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych (OPZZ)
24 kwietnia br. organizuje w Gdañsku uroczyste posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecznego OPZZ, poświêcone obchodom
tego Dnia.
Podobnie jak w latach ubieg³ych odbêd¹ siê imprezy lokalne tak¿e
w innych miastach oraz zak³adach pracy, zostan¹ wyemitowane
audycje i opublikowane informacje w mediach oraz na stronach
internetowych ró¿nych instytucji. Kilka szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizuje okolicznościowe imprezy zwi¹zane z Dniem
28 kwietnia.
Skala spo³ecznego zainteresowania problemami bezpieczeñstwa
i ochrony zdrowia w pracy jest jednak stale zbyt ma³a.
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