Ogólnopolski Związek Zawodowy „Inicjatywa Pracownicza”
Ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
www.ozzip.pl

Warszawa, 10 września 2019 r.

Najpierw ludzi, potem zyski – dość oszczędzania na BHP!
Komunikat Prasowy

W ubiegły czwartek, 6 września na warszawskiej Woli doszło do akcji ratunkowej na
140-o metrowym dźwigu, na którym zasłabł operator. Ewakuacja trwała ponad dwie
godziny, ponieważ mężczyznę trzeba było przetransportować z maszyny na dach
budynku – żuraw nie był bowiem wyposażony w windę. Zdaniem straży pożarnej
rocznie dochodzi do kilkudziesięciu podobnych interwencji – szczególnie
latem, podczas fali upałów, gdy zdarzają się zasłabnięcia. Ich głównymi
przyczynami pozostają: brak odpowiedniego wyposażenia (klimatyzacja, windy)
i długi czas pracy (często ponad 8 godzin dziennie).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHP, operatorzy żurawi nie
mogą pracować dłużej niż 8 godzin dziennie, a temperatura w kabinie nie
może przekraczać 28°C ani spaść poniżej 18°C. Każdy żuraw powinien być także
wyposażony w termometr, wiatromierz oraz – od 15 listopada br. w windę lub
inne urządzenie ułatwiające wejście na maszynę (w przypadku żurawi
wyższych niż 80 metrów). W praktyce na wielu budowach zasady te są
nagminnie łamane: operatorom zdarza się pracować po 10 lub 12 godzin w
temperaturach
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W związku z powyższym, komisje z branży budowlanej zrzeszone w OZZ
Inicjatywa Pracownicza rozpoczynają kampanię ws. warunków BHP na
budowach w Polsce. W pierwszej kolejności ich adresatami będą Państwowa
Inspekcja Pracy i Urząd Dozoru Technicznego, do których zostaną wystosowane
pisma ws. kontroli warunków BHP w branży budowlanej. Kolejnym krokiem będzie
wystosowanie zapytania o stan wdrażania przepisów Rozporządzenia ws. zasad BHP
dla operatorów żurawi wieżowych i szybkomontujących do głównych firm z branży
budowlanej. Zwieńczeniem kampanii będzie przygotowanie społecznego raportu o
stanie BHP w branży budowlanej, opracowanego przez członków Związku.
Szczegółowe informacje nt. obecnych warunków pracy w branży
budowlanej oraz planowanych przez Inicjatywę Pracowniczą działań
zostaną przedstawione w czwartek 12 września na konferencji prasowej pod
Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5).
Komisje OZZ Inicjatywa Pracownicza z branży budowlanej:
Warszawska Międzyzakładowa Komisja Budowlana działa od 2019 roku i
zrzesza kilkudziesięciu operatorów, cieśli i zbrojarzy z Warszawy.
E-mail: wmkbozzip@gmail.com
Tel. 668 949 645
Małopolska Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych działa od 2015 roku i
zrzesza ponad 70 operatorów z Krakowa oraz województwa małopolskiego.
E-mail: operatorzy.zurawi.krakow@gmail.com
Tel. 881 760 527

