STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
w sprawie przestrzegania przepisów prawa pracy w podziemnych zakładach górniczych oraz w firmach
świadczących usługi górnicze
Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2008 r. zapoznała się z problematyką dotyczącą
przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w podziemnych zakładach
górniczych oraz firmach świadczących usługi górnicze, na podstawie materiałów przygotowanych przez
Państwową Inspekcję Pracy.
Zarówno warunki pracy, jak i związane z nimi bezpieczeństwo pracy budzą wiele zastrzeżeń. W wyniku
wieloletnich zaniedbań w systemie naboru i kształcenia kadr dla górnictwa nie następuje pokoleniowa wymiana
załóg górniczych. Ta sytuacja w połączeniu z brakiem inwestycji w nowoczesny sprzęt prowadzi do wzrostu
ryzyka i stałego pogarszania się bezpieczeństwa pracy w kopalniach.
W rezultacie braki kadrowe oraz względy ekonomiczne powodują, że większość kopalń zleca wykonanie
niektórych prac podmiotom zewnętrznym. Zatrudnienie w takich firmach wzrosło z 20.883 pracowników w 2003
roku do 32.114 pracowników w 2006 roku, tj. o ponad 50%. Należy zaznaczyć, że pracownicy firm zewnętrznych
pomimo wykonywania prac pod ziemią często nie mają doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji.
Dlatego Rada Ochrony Pracy uważa za niezbędne:



kontynuowanie kontroli w celu ustalenia istotnych przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy pod
kątem formułowania adekwatnych wniosków profilaktycznych,



podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania przestarzałych maszyn i urządzeń górniczych
zagrażających bezpieczeństwu obsługujących je pracowników,



monitorowanie zaopatrzenia, w tym pracowników firm usługowych, w odzież roboczą oraz poprawnie
dobrane, skuteczne środki ochrony indywidualnej,



prowadzenie dalszych konsekwentnych działań nadzorczych nad przestrzeganiem przepisów o czasie
pracy w kopalniach oraz firmach świadczących usługi na rzecz kopalń,



wzmożenie nadzoru nad wywiązywaniem się pracodawców z obowiązku przeszkolenia pracowników
przed dopuszczeniem do pracy, zwłaszcza w firmach świadczących usługi na rzecz kopalń,



doskonalenie procedur służących procesom adaptacji pracowników podejmujących pracę pod ziemią
oraz poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie,



rozwój szkolnictwa zawodowego w celu kształcenia kadr dla górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem
pracowników dozoru wszystkich szczebli w zakresie właściwego organizowania i prowadzenia prac,



promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach
górniczych.

Dla realizacji wyżej wymienionych zadań, Rada Ochrony Pracy uważa za konieczne możliwie pilne opracowanie
przez Ministra Gospodarki systemowego programu działań w celu zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa
przy pracach górniczych oraz konsekwentny nadzór nad jego realizacją przez Wyższy Urząd Górniczy oraz
Państwową Inspekcję Pracy.
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