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Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych
Dzień 28 kwietnia to bardzo ważna data dla wszystkich osób związanych z procesami pracy - pracowników,
pracodawców,
związków
i organizacji zawodowych,
teoretyków i praktyków bhp,
studentów i wykładowców
problematyki ochrony pracy,
a także instytucji rządowych.
W tym Dniu w sposób szczególny
myślimy
zarówno
o pracownikach, którzy w wyniku pracy stracili życie czy
zdrowie, jak i o coraz skuteczniejszych sposobach zapewniania
bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w pracy.
Pamiętajmy, że w Polsce każdego dnia 1 osoba traci życie na
skutek pracy, a 240 osób ulega
wypadkom przy pracy. Szerokie
upowszechnianie wiedzy o bhp
jest bardzo potrzebne, tym bardziej, że rozwój przemysłu
i usług niesie ze sobą nowe zagrożenia zawodowe.
Obchody tego Dnia organizowane są na całym świecie na
poziomie
międzynarodowym,
krajowym, regionalnym czy lokalnym i przyjmują różnorodne
formy: od szerokich kampanii
informacyjno-promocyjnych, poprzez akcje edukacyjne, np. konferencje, wystawy, konkursy, aż
do kameralnych spotkań praGłos związkowca 15-16/2017

cowników, happeningów, marszy
i uroczystych mszy za tych, którzy
zginęli w pracy.
Uroczystości Dnia 28 kwietnia są inicjowane i promowane
przez dwie międzynarodowe
organizacje:
1. Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) - International Labour Organization (ILO),

2. Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych - International Trade
Union Confederation (ITUC)
W 2017 r. wiodącym tematem obchodów Dnia przez
związki zawodowe, ustalonym
przez ITUC jest:
Niebezpieczne i nieuczciwe – dyskryminacja w pracy

dotyka nas wszystkich.
Dzień 28 kwietnia w naszym
kraju został ustanowiony Dniem
Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia w Pracy przez Sejm
RP uchwałą z dnia 9 lipca 2003
r. Związkowe obchody Dnia,
zainicjowane
przez
NSZZ
”Solidarność” w 1991 r., organizowane są pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar

Wypadków przy Pracy
i Chorób Zawodowych.
Więcej informacji o wydarzeniach
związanych
z obchodami Dnia w Polsce i na świecie zamieszczono w portalu CIOP-PIB pod
adresem:
www.ciop.pl/28kwietnia.
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Wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy
Pracownikowi, który uległ
wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową, przysługują określone
świadczenia zgodnie z ustawą z dnia 30 października
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych. Jednym z nich jest jednorazowe
odszkodowanie
z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą
zawodową.
Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie
sprawności organizmu, które
powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy,
a
za
długotrwały
uszczerbek na zdrowiu naruszenie sprawności organizmu
powodujące upośledzenie czynności na okres przekraczający
6 miesięcy, ale mogące ulec
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poprawie.
Oceny
stopnia
uszczerbku na zdrowiu oraz
jego związku z wypadkiem przy
pracy lub chorobą zawodową
dokonuje po zakończeniu leczenia i rehabilitacji lekarz
orzecznik lub komisja lekarska
ZUS. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości
20 procent przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent
stałego
lub
długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu. Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań ogłasza minister
właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Kwota
przysługująca za jeden procent
uszczerbku na zdrowiu zmienia
się raz w roku i nowe stawki
obowiązują od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. Od 1 kwietnia 2017 r
obowiązuje obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki
społecznej z dnia 14 marca
2017 r.

Świadczenia z ubezpieczenia
wypadkowego nie przysługują, gdy
wyłączną przyczyną wypadku było
udowodnione naruszenie przez
ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia
spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub gdy będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji
psychotropowych przyczynił się
w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Zastrzeżenie to
nie dotyczy członków rodziny
zmarłego ubezpieczonego, którzy w wyżej wymienionych przypadkach zachowują prawo do
świadczeń określonych w ustawie
wypadkowej.
Więcej informacji można otrzymać na stronie internetowej Komisji
Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Źródło: solidarnosc.org.pl
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Uroczystości Święta Narodowego Drugiego
i Trzeciego Maja w Lublinie.
Program uroczystości 3
Maja
godz. 9.00 Uroczysta sesja
Rady Miasta Lublin
godz. 10.00 Msza św. w
Katedrze lubelskiej w intencji
Ojczyzny. Mszę św. odprawi i
homilię wygłosi abp Stanisław
Budzik, Metropolita Lubelski
godz. 11.30 Przemarsz z
katedry na Plac Zamkowy
godz. 11.45 Uroczystości
na Placu Zamkowym
· złożenie Meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez
dowódcę uroczystości i powitanie kompanii honorowych
· hymn narodowy i uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt
· odegranie pieśni Witaj,
majowa jutrzenko
· uroczyste
przekazanie
Krzyża Komandorskiego Orderu
Odrodzenia Polski-pośmiertnieWładysławowi Cholewie - wojewodzie
lubelskiemu
(19411944)
· wystąpienie
Wojewody
Lubelskiego
· apel pamięci i salwa honorowa
· musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w
Lublinie
· składanie kwiatów pod
pomnikiem Zaporczyków
· defilada kompanii honorowych, jazdy w mundurach historycznych i pojazdów historycznych
godz. 13.30 Festyn Trzeciomajowy, a w nim m.in. polonez z udziałem mieszkańców,
koncert pieśni i tańców narodowych, wspólne śpiewanie polskich pieśni patriotycznych .
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2 Maja
Pamiętajmy o fladze w dniu
jej święta.
Pamiętajmy o Polsce!
Pierwsze dni maja to dla Polaków czas
szczególny. Wieloletnia tradycja nakłania nas
do uwagi również na dzień 2 maja
święto polskiej flagi.
Szacunek do symboli narodowych to jeden
z głównych wyznaczników naszej patriotycznej
postawy obywatelskiej.
Pokażmy, że Polskie barwy są dla nas ważne.
Wywieśmy flagi!
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ZAPRASZAMY PO NOWY NUMER
NA UL. KRÓLEWSKĄ 3 W LUBLINIE
OD 4 MAJA
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