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KONFERENCJA podczas TARGÓW BHP – BUD
Podczas odbywających się w dniach 2 – 3 kwietnia br. w Bydgoszczy Targach
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie „BHP-BUD 2016”, zorganizowano
konferencję pod ogólnym przesłaniem „BHP to się opłaca”. Zamiast wstępu
odczytano list skierowany do uczestników konferencji przez Zastępcę
Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy a jednocześnie Przewodniczącego ZZ
BUDOWLANI Pana Zbigniewa Janowskiego. W liście Pan Janowski podkreślił wagę
spraw związanych z zapewnieniem właściwych i bezpiecznych warunków pracy, na
trudnym i niebezpiecznym rynku jakim jest budownictwo. Podkreślił jednocześnie jak
ważny jest czynnik ekonomiczny warunków pracy, który musi być uwzględniany
przez pracodawców, cyt. „Dzisiejsza konferencja ma dobry tytuł “BHP - to się
opłaca”, bo oprócz wymiaru organizacyjnego, zdrowotnego i moralnego, wysoki
poziom bezpieczeństwa musi być także elementem rachunku ekonomicznego firmy.
Musi być elementem biznesowego wizerunku przedsiębiorstwa. Tak jest na wielu
europejskich rynkach budowlanych, na których po prostu nie ma miejsca dla firm,
które o bezpieczeństwo nie dbają”. Koniec cyt.
W trakcie konferencji wygłoszono 4 odrębne referaty o spójnej i uzupełniającej
się tematyce. W pierwszym referacie zatytułowanym „Błędy i zagrożenia przy
montażu i eksploatacji rusztowań” Panie p. Elżbieta Nowicka – Słowik oraz
Dagmara Tyc z Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, omówiły wymogi formalne
i prawne związane z montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań, w tym
najczęstsze błędy popełniane podczas tych prac, wraz z konsekwencjami jakie mogą
zaistnieć w trakcie niewłaściwej eksploatacji rusztowań.
Drugi referat wygłoszony przez p. Wojciecha Czaplę z Oddziału Bydgoskiego
Urzędu Dozoru Technicznego dotyczył „Bezpiecznej Eksploatacji Urządzeń
Technicznych na Budowie”. W referacie zwrócono uwagę na trzy aspekty
eksploatacji urządzeń technicznych na budowach, podlegających nadzorowi UDT
a wykorzystywanych w szczególnych przypadkach tj.:
 Eksploatacja UTB w przypadku innego zastosowania
przeznaczenie określone przez wytwórcę,
 Eksploatacja w warunkach lokalizacji kolizyjnej,
 Podnoszenie ładunku przez więcej niż jedno urządzenie.

niż

Praktyczne zastosowanie wymogów przedstawionych w dwóch poprzednich
referatach zademonstrowano w referacie trzecim, wygłoszonym przez pracowników
Firmy GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe SP. Z O.O
w Bydgoszczy pp. Marlenę Iglewską i Szymona Staszaka pt.: „Zastosowanie
Rusztowań podczas budowy mostu M2 w ramach Trasy Uniwersyteckiej”.

Autorzy wystąpienia skupili się na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych
i technologicznych realizowanego zadania, omówili zasady wszechstronnego
i bezpiecznego wykorzystania sprzętu technicznego na realizowanej budowie oraz
przedstawili unikatowy sposób montaży zwieńczenia pylonu na wysokości ok. 70
metrów nad nurtem Brdy.
W formie doniesienia przedłożono jeszcze referat dostępny na stronie
internetowej Targów tj. „Plan BIOZ na budowie” - miesięcznika ALERT BHP.
Skutki i konsekwencje nie stosowania się do wymogów przepisów i zasad
bezpiecznej pracy oraz działania prewencyjne podejmowane przez Państwową
Inspekcję Pracy w wystąpieniu pt.: „Wypadki przy pracy a ocena ryzyka
zawodowego” przedstawił p. Roman Wzorek z Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Bydgoszczy.
Zamiast podsumowania prowadzący Konferencję p. Krzysztof Adamski
przedstawił koszty wypadków przy pracy i awarii, ponoszone bezpośrednio przez
pracodawców i przedsiębiorców. Zakończył cytując prof. Adama Markowskiego –
„Bezpieczeństwo to zysk”.

