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Bezpieczeństwo wśród
służb komunalnych
Branża komunalna wraz z gospodarką wodną i ściekową generuje jeden z najwyższych wskaźników
wypadkowości. Zgodnie ze statystkami GUS, w 2017 r. w tym sektorze zostało odnotowanych siedem
wypadków śmiertelnych. Tymczasem obojętny czy wręcz niechętny stosunek do bezpieczeństwa
powoduje, że kwestie BHP traktowane są po macoszemu.

K

oalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb

na przestrzeganie zasad BHP przez firmy zewnętrzne, np.

komunalnych (tzw. Koalicja BHP) powołana została

te przywożące odpady na instalacje MBP lub składowiska.

w marcu 2019 r. przez firmę Eneris Surowce oraz

W wymiarze praktycznym firmy zgłaszają także trudności

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami. Jej

wynikające z faktu zmiennej, czasami nieprzewidywalnej

działanie ma być odpowiedzią na niską świadomość zarówno

pogody i wynikającej z tego konieczności wymiany sezonowej

zagrożeń, jak i sposobów przeciwdziałania im przez miesz-

odzieży. Z drugiej strony wskazana została kwestia braku

kańców, media i firmy w branży.

dobrych praktyk w zakresie budowy i eksploatacji altan na
odpady – ich niedostosowana wielkość czy umiejscowienie

Różne narzędzia – jeden cel: bezpieczeństwo!

tworzą codzienne trudności w sposobie wykonywania pracy
przez pracowników komunalnych. Na poziomie odbioru spo-

Koalicja stawia sobie za cel zwiększenie bezpieczeństwa pra-

łecznego jednogłośnie podkreślana jest niewiedza mieszkańców

cowników służb komunalnych oraz wsparcie firm i organizacji

na temat roli pracowników służb komunalnych, a także tego,

nieposiadających samodzielnych zasobów BHP. Ponadto ma za

jak działa branża czy choćby jakie zagrożenia wynikają ze

zadanie budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie

zjawiska martwych pól w śmieciarce. Problemów jest zresztą

zagrożeń stwarzanych przez śmieciarki oraz tworzenie stan-

więcej, po kolei najważniejsze z nich będą przedmiotem dys-

dardów zachowań w sytuacjach kryzysowych (np. w sytuacji

kusji i działań Koalicji BHP.

pożaru czy wypadku pojazdu).
Uczmy się na cudzych błędach

Koalicja BHP stawia sobie za cel zwiększenie
bezpieczeństwa pracowników służb
komunalnych oraz wsparcie firm i organizacji
nieposiadających samodzielnych zasobów BHP.

Już pierwsze spotkania Koalicji pokazały, że często wyzwania,
jakie stoją przed specjalistą ds. BHP w poszczególnych firmach,
znalazły swoje rozwiązania w innych. Wymiana informacji
między firmami jest bezdyskusyjnie ogromną zaletą Koalicji. W ramach dyskusji okazało się, że istnieje wiele bardzo
ciekawych i wartych szerszego rozpowszechnienia działań

Członkami Koalicji BHP i aktywnymi podmiotami mogą

w zakresie np. wprowadzenia standardów bezpieczeństwa

być nie tylko firmy, ale także samorządy, którym bliskie są

poruszania się po terenie, zachowania w przypadku wypadku

założenia i cele tej branżowej grupy. Warunkiem jest chęć

czy wewnętrznych procedur BHP i ich wdrażania. Koalicjanci

otwartego dzielenia się doświadczeniami, trudnościami i roz-

zebrali też wiele pozytywnych przykładów budowania świa-

wiązaniami w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa

domości bezpieczeństwa i edukacji pracowników – tematy te

i higieny pracy w sektorze komunalnym.

będą omawiane w cyklu artykułów tematycznych w mediach
branżowych.

Moc wyzwań
Koalicja otwarta na współpracę
Jednym ze sposobów realizacji założeń Koalicji jest dzielenie
się dobrymi praktykami – zarówno w obszarze wdrażania za-

Koalicja na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komu-

sad bezpieczeństwa w codziennej pracy firm, jak i w obszarze

nalnych jest inicjatywą dobrowolną i otwartą na wszystkich,

edukacji. Stąd członkowie Koalicji, którzy zadeklarowali chęć

którym bliska jest troska o zdrowie pracowników. Zaproszenie

aktywnej pracy, już trzykrotnie zmierzyli się w czasie spo-

do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą kierowane

tkań z największymi wyzwaniami branży. Jako najważniejsze

jest do przedsiębiorców oraz samorządów realizujących usługi

wymieniali: kontakt pracowników z odpadami medycznymi

komunalne dla społeczności lokalnych i biznesu.

i zanieczyszczonymi krwią (np. niezabezpieczone igły na sor-
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towni), rotacyjność pracowników i wiążącą się z tym trudność
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w edukacji i utrwalaniu dobrych nawyków czy brak wpływu
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