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Spotkanie Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa w Budownictwie 
z władzami instytucji wspierających

stu brakuje nie tylko wiedzy, ale też 
entuzjazmu i zaangażowania.
PIP zauważa, że największe proble-
my z bezpieczeństwem przydarzają 
się oszczędzającym wykonawcom, 
którzy niejednokrotnie nie podpisu-
ją nawet umów z podwykonawcami. 
A na bezpieczeństwo nie można pa-
trzeć przez pryzmat finansowy – do-
bry wykonawca wie, że musi przezna-
czyć pewne kwoty na zabezpieczenia 
pracowników, gdyż oszczędzając 
może wiele stracić. 
– To nasza pierwsza inwestycja zgło-
szona do konkursu. Utrzymanie bez-
pieczeństwa jest tutaj o tyle trudne, 
że jest to najbardziej skomplikowa-
ny plac budowy w Krakowie. Zatrud-
niamy prawie 300 pracowników firm 

podwykonawczych przy prawdzi-
wej kumulacji wszelkich prac bu-
dowlanych: wyburzaniu, wznoszeniu, 
wzmocnieniach i remontach istnieją-
cych konstrukcji, pracach ziemnych 
i konserwatorskich. Zainwestowali-
śmy w innowacyjne systemy zabez-
pieczeń indywidualnych, rusztowania 
ochronne, siatki, oświetlenie sygna-
lizacyjne ogrodzenia. Zależy nam 
na bezpieczeństwie, ale i uświado-
mieniu pracownikom odpowiedzial-
ności za wykonywane roboty – mówi 
Sebastian Bieńkowski, project ma-
nager inwestycji Angel Wawel.
Dzięki inwestorom i wykonawcom 
świadomym konsekwencji, jakie nie-
sie wypadek, dla ich kolejnych inwe-
stycji i kontraktów coraz więcej pra-

cowników uzupełnia wiedzę z zakresu 
BHP. Choć budownictwo wciąż pozo-
staje jedną z najbardziej „wypadko-
wych” branż. W 2013 roku PIP zbada-
ła w Małopolsce przypadki, w których 
zginęły 24 osoby, co stanowi wzrost 
w stosunku do roku 2012 – 18 osób 
i 2011 – 23 osoby. Zmalała natomiast 
w naszym regionie liczba osób cięż-
ko poszkodowanych na skutek wy-
padku (47 w 2013, 54 w 2012, 51 
w 2011 i 51 w 2010). Analiza przy-
padków zbadanych przez PIP poka-
zuje również, że procentowy udział 
branży budowlanej w liczbie wszyst-
kich wypadków w 2013 roku, był na-
dal wysoki – 35% (w 2012 r. – 33%, 
w 2011 – 37% liczby wszystkich wy-
padków).

Porozumienie dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie zostało zainicjowa-
ne przez Głównego Inspektora Pracy, 
przy wsparciu Polskiego Związku In-
żynierów i Techników Budownictwa. 
Dnia 26 sierpnia 2010 roku, z inicja-
tywy Przewodniczącego Związku In-
żynierów i Techników Budownictwa, 

Wiktora Piwkowskiego oraz Główne-
go Inspektora Pracy, Tadeusza Za-
jąca, sześciu Generalnych Wyko-
nawców – Bilfinger Berger (obecnie 
Bilfinger Infrastructure), Budimex, 
Hochtief Polska, Polimex Mostostal, 
Skanska i Warbud – zawarło Poro-
zumienie dla Bezpieczeństwa w Bu-

downictwie, do którego 13 września 
dołączył również Mostostal Warsza-
wa. Na mocy Porozumienia, przed-
siębiorstwa zamierzają poprawić 
standardy i kulturę bezpieczeństwa 
w sektorze budowlanym w Polsce, 
w celu zredukowania liczby wypad-
ków przy pracy, w szczególności wy-
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padków śmiertelnych. Instytucjami 
wspierającymi działania Porozumie-
nia są również Związek Zawodowy 
„Budowlani” i Polski Związek Praco-
dawców Budownictwa.

Do pracy nad inicjatywami Porozu-
mienia powołano grupę roboczą, zło-
żoną z szefów BHP wszystkich sy-
gnatariuszy, a jego koordynatorem 
został Przewodniczący PZITB, Wik-
tor Piwkowski. Określono cele, ja-
kie chce zrealizować Porozumienie 
oraz zdefiniowano wspólne obszary, 
w których będzie działać. Zaowoco-
wało to podpisaniem 21 marca 2011 
roku, przez prezesów siedmiu spół-
ek, dwóch dokumentów: „Standar-
dów minimalnych wymagań wobec 
podwykonawców” w podziale na za-
pisy umowne oraz szkolenia i dodat-

kowe kwalifikacje. We wrześniu 2011 
roku zmieniono organizację Porozu-
mienia i wprowadzono roczną prezy-
dencję, którą będzie pełnić kolejno 
każdy z sygnatariuszy. Od paździer-
nika 2011 roku przewodnictwo w Po-
rozumieniu przejęła firma Skanska, 
a grupa robocza rozpoczęła regu-
larne prace nad jego projektami. 
W maju 2014 roku odbyło się kolej-
ne spotkanie Sygnatariuszy.

W spotkaniu, które odbyło się 23 
maja br., uczestniczyli: Dariusz Blo-
cher – Prezydent Porozumienia, Iwo-
na Hickiewicz – Główny Inspektor 
Pracy, Leszek Zając – GIP, Zbigniew 
Kowalczyk – GIP, Wiktor Piwkowski 
– Polski Związek Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa, Zbigniew Ja-

nowski – Związek Zawodowy Bu-
dowlani, Grzegorz Rostek – NSZZ 
Solidarność, Maciej Siemiątkowski 
– Polski Związek Pracodawców Bu-
downictwa, Urszula Gawrysiak – Bu-
dimex, Krzysztof Kozioł – Budimex, 
Bożena Wielgo – Budimex, Michał 
Wasilewski – Koordynator, Zbigniew 
Brzeziński – Koordynator.

Na początku dyskusji Dariusz Blo-
cher przedstawił planowane kierunki 
zmian – Zmienia się podejście wyko-
nawców do zagadnień bezpieczeń-
stwa, ale chcemy, żeby zmieniło się 
na korzyść u wszystkich uczestni-
ków procesu budowlanego z zazna-
czeniem roli Inwestora – stwierdził 
Prezydent Porozumienia. Główny 
Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz 
podkreśliła wartość idei towarzyszą-

cej wysiłkom podejmowanym przez 
Sygnatariuszy Porozumienia. Leszek 
Zając wrócił do naszych wspólnych 
dążeń do opisania w prawie instruk-
cji bezpiecznego wykonywania ro-
bót, natomiast Zbigniew Kowalczyk 
wskazał znaczenie docierania z pro-
mocją bezpieczeństwa do podwyko-
nawców, w tym małych kilkuosobo-
wych firm – Jest to działanie, które 
przy odpowiedniej systematyce przy-
niesie trwałe efekty. Reprezentują-
cy PZITB Wiktor Piwkowski podzie-
lił działania mające eliminowanie 
wypadków, zwłaszcza śmiertelnych 
na cztery kanony:
1) Podniesienie kultury pracy jako 
istotny krok, o który walczymy;
2) Szefowie są źródłem zmian i za-
angażowanie osób stojących na cze-

le firm i organizacji jest kluczowe dla 
osiągnięcia celu;
3) Oddziaływanie przez generalnego 
wykonawcę na swoich podwykonaw-
ców jest tłokiem, który wypracowuje 
zmiany. Obecnie oddziałujemy na ry-
nek, ale jesteśmy w mniejszości. Je-
żeli nasze standardy przyjmie ponad 
50% firm, bezpieczeństwo stanie się 
modą i reszta się dostosuje.
4) Musimy doprowadzić do tego, 
żeby bezpieczeństwo stało się ele-
mentem zamówienia budowlanego. 
Jest to istotny składnik całej inwe-
stycji, ponieważ gra idzie o ludz-
kie życie.
Zbigniew Janowski ze Związku Za-
wodowego Budowlani podzielił się 
informacją, że Porozumienie jest 
już znane w Europie i jest wzorem 
dla innych. Zgodził się, że bezpie-

czeństwo powinno być elementem 
ceny ofertowej, bo obecny system 
kryterium wyłącznie najniższej ceny, 
bez wyszczególnienia elementów 
bezpieczeństwa prowadzi do tego, 
że wykonawca nie chcący narażać 
pracowników nie ma szans z takim, 
który podejmuje to ryzyko.
Na zakończenie dyskusji padła pro-
pozycja powrotu do sprawy dopre-
cyzowania w przepisach instrukcji 
bezpiecznego wykonywania robót 
i pomoc w dotarciu do odpowiednich 
instytucji. Grzegorz Rostek z NSZZ 
Solidarność powiedział o istocie dzia-
łań edukacyjnych w zmianach, któ-
rych dokonujemy.

Więcej informacji: www.porozumie-
niedlabezpieczenstwa.pl
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W dniach 27-28 czerwca 2014 r. w Warszawie odby-
wał się XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wybor-
czy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Tegoroczny XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wybor-
czy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgromadził 
prawie dwustu delegatów ze wszystkich 16 izb okrę-
gowych, reprezentujących ponad 115 tysięczną rze-
szę członków samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa. W obradach udział wzięli także zapro-
szeni goście, m.in. Olgierd Dziekoński, sekretarz sta-
nu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Adamczyk, za-
stępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu 
RP, Janusz Żbik, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju, Robert Dziwiński, Główny In-
spektor Nadzoru Budowlanego i Jacek Szer, zastępca 
GINB, Ryszard Trykosko przewodniczący PZITB oraz 
przedstawiciele samorządów zawodowych i stowarzy-
szeń naukowo-technicznych.
Uczestnicy XIII Krajowego Zjazdu PIIB wysłuchali spra-
wozdań wszystkich organów Izby, które następnie zosta-
ły zatwierdzone przez delegatów, a Krajowa Rada PIIB 
uzyskała absolutorium. Podczas obrad zostały wybra-
ne nowe władze Izby na kadencję przypadającą na lata 

2014-2018 r. Delegaci wybrali Andrzeja Rocha Dobruc-
kiego na prezesa KR PIIB. Funkcję przewodniczącego 
Krajowej Komisji Rewizyjnej będzie pełnił Tadeusz Durak. 
Na przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
wybrano Mariana Płacheckiego, natomiast na przewod-
niczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Gilber-
ta Okulicz-Kozaryna. Stanowisko Krajowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatora powie-
rzono Waldemarowi Szleperowi.
Omówiono również budżet na 2015 r. oraz przegłoso-
wano jego przyjęcie.

Po wyborach inżynierów!


