STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA STACJACH
PALIW PŁYNNYCH PROWADZĄCYCH DYSTRYBUCJĘ AUTOGAZU
Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2005 r., po rozpatrzeniu informacji
Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy na stacjach paliw płynnych (LPG) prowadzących dystrybucję autogazu, przedstawia następującą opinię:
Branża gazu płynnego jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż w Polsce. Potwierdzają to wyniki
sprzedaży gazu płynnego propan-butan, która w okresie ostatnich 14-tu lat wzrosła aż 12-to krotnie. Największą
dynamikę wzrostu odnotowano w segmencie rynku autogazu. W 2004 r. Polska zajęła pozycję światowego lidera
pod względem liczby stacji autogazu, a także pozycję wicelidera światowego i lidera europejskiego pod względem
liczby samochodów zasilanych autogazem.
Tak dynamicznemu rozwojowi branży często nie towarzyszyła należyta dbałość pracodawców o zapewnienie
spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wskazują na to wyniki kontroli świadczące o
nieprzestrzeganiu elementarnych zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez znaczny odsetek
pracodawców i pracowników stacji autogazu. Budzić to musi zrozumiały niepokój Rady Ochrony Pracy, tym
większy, że ryzyko wybuchu i pożaru w zakładach operujących gazem płynnym propan-butan jest bardzo duże, a
uaktywnienie się zagrożeń skutkować może przede wszystkim ofiarami wśród pracowników i klientów stacji
autogazu, a także stratami materialnymi.
Dotychczasowe, konsekwentnie realizowane przez Państwową Inspekcję Pracy, działania w postaci
systematycznych i szczegółowych kontroli w zakładach branży paliwowej, w tym stacjach paliw prowadzących
dystrybucję autogazu, zasługują na pozytywną ocenę Rady Ochrony Pracy. Jednakże mimo zauważalnych
pewnych symptomów poprawy, nadal stan bezpieczeństwa na stacjach autogazu nie jest zadowalający. W wielu
stacjach autogazu nieprzestrzegających przepisów bhp i ppoż. ryzyko uaktywnienia się zagrożenia pożarowowybuchowego wciąż jest znaczne.
Rada Ochrony Pracy - uwzględniając zakres i ciężkość skutków, które mogą wyniknąć z ujawnionych
nieprawidłowości i uchybień w stacjach autogazu - zaleca Państwowej Inspekcji Pracy kontynuowanie w 2006 r.
kontroli ukierunkowanej głównie na zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy i związane z nimi
zagadnienia prawa pracy. Kontrolom poddać należy przede wszystkim stacje paliw prowadzące wyłącznie
dystrybucję autogazu, zlokalizowane na wsiach i w niewielkich aglomeracjach miejskich, gdzie odsetek
stwierdzonych nieprawidłowości był największy.
Działania dyscyplinujące pracodawców do przestrzegania obowiązującego prawa na stacjach autogazu powinny
być także konsekwentnie podejmowane przez inne organy nadzoru i kontroli. Rada Ochrony Pracy uważa za
konieczne - w większym niż dotychczas zakresie i stopniu - współdziałanie tych organów na rzecz
wyeliminowania nieprawidłowości i patologii występujących na rynku LPG. Dotyczy to głównie Urzędu Regulacji
Energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Handlowej i Państwowej
Straży Pożarnej.
Celem tego współdziałania powinno być w szczególności eliminowanie przypadków nierzetelnego opiniowania
projektów obiektów i urządzeń przez rzeczoznawców ds. bhp i ppoż. Dotyczyć to powinno również
konsekwentnego niedopuszczania do użytkowania obiektów, które nie spełniają wymogów bhp i ppoż.
Rada Ochrony Pracy, mając na uwadze konieczność zwiększenia skuteczności działań ukierunkowanych na
likwidację zagrożeń występujących w branży gazu płynnego przez pełne respektowanie przez pracodawców
obowiązującego prawa, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazuje na konieczność rozszerzenia
także pozakontrolnych form oddziaływania profilaktycznego realizowanego przez wspomniane wyżej instytucje.
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