
15. Zakłady prowadzące działalność budowlaną 

Wyniki kontroli wskazały, że na budowach powszechnie naruszane były przepisy 

dotyczące bezpiecznego wykonywania prac na wysokości oraz bezpiecznej eksploatacji 

instalacji i urządzeń elektroenergetycznych(co 2 budowa). Na 2 z 5 kontrolowanych budów 

pracownicy nie zostali wyposażeni lub nie stosowali środków ochrony indywidualnej, równie 

powszechnie stwierdzano brak lub niewłaściwe wyposażenie pomieszczeń 

higienicznosanitarnych. Na 58% budów wystąpiły nieprawidłowości związane z oceną ryzyka 

zawodowego, a na co 3 budowie zatrudniano pracowników bez przeszkolenia w zakresie bhp lub 

bez odpowiednich uprawnień kwalifikacyjnych. 

W porównaniu do lat poprzednich, odsetek budów gdzie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 

bezpieczeństwa pracy pozostał prawie niezmieniony w większości badanych zagadnień. Istotne 

różnice odnotowano w przypadku zabezpieczania placu budowy przed dostępem osób postronnych, 

zabezpieczania miejsc i stref niebezpiecznych na placu budowy, zabezpieczania przed spadającymi z 

góry przedmiotami i materiałami, projektowania organizacji robót, uprawnień kwalifikacyjnych – w tych 

obszarach odnotowano wzrost naruszeń. Natomiast w odniesieniu do problematyki oceny ryzyka 

zawodowego kontrole wprawdzie wykazały spadek odsetka pracodawców, którzy w ogóle nie 

przeprowadzili takiej oceny, niemniej inspektorzy podkreślają, że nawet wśród tych pracodawców, 

którzy taką ocenę przeprowadzili, często jest ona obarczona istotnymi błędami, uniemożliwiającymi 

podjęcie działań eliminujących występujące zagrożenia. 

załącznik nr 32 

Działania prewencyjne 

W 2002 roku Państwowa Inspekcja Pracy, oprócz kontroli w budownictwie, prowadziła również w 

tej branży działania prewencyjno – informacyjne, na różnych płaszczyznach. Ich celem było przede 

wszystkim kształtowanie kultury pracy i propagowanie pozytywnych wzorców zachowań. W ramach 

“Roku bezpiecznej pracy na budowie”, ogłoszonego przez Głównego Inspektora Pracy i Radę ds. 

Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, zorganizowano pierwszą edycję konkursu “Bezpieczna 

budowa”. Konkurs pozwolił wyłonić spośród kilkudziesięciu firm trzy najlepsze, które dzięki 

wdrożonemu systemowi zarządzania bezpieczeństwem osiągnęły wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Konkurs przyniósł znaczący efekt propagandowy i potwierdził tezę, że w dużych, wyspecjalizowanych 

w realizacji poważnych inwestycji firmach wykonawczych poziom ten jest zdecydowanie wyższy niż 

w firmach małych czy średnich. 

Innym sposobem propagowania zasad bezpiecznej pracy było zorganizowanie przez wszystkie 

okręgowe inspektoraty pracy “dni otwartych”, w ramach których odbywały się spotkania inspektorów 

pracy z pracodawcami branży budowlanej. 

Bardzo istotna dla podnoszenia poziomu wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w budownictwie 

była działalność wydawnicza. Oprócz licznych broszur i plakatów PIP wydała – w nakładzie 10 tysięcy 

egzemplarzy – Poradnik dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie, 

rozpowszechniany podczas kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy. Do promowania 

problematyki bezpieczeństwa pracy w budownictwie wykorzystywano również liczne imprezy targowe 

oraz Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Firm zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

Dla osiągnięcia trwalszych efektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy na budowach PIP 

podejmowała współpracę z innymi organami nadzoru i kontroli. 

Niesumienne wykonywanie obowiązków przez osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie oraz powszechne używanie na placach budów urządzeń poddozorowych ma 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy podczas realizacji procesu budowlanego; z tego 

względu szczególne znaczenie miała współpraca z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego 



i Dozorem Technicznym. Polegała ona na wzajemnym informowaniu się o dostrzeżonych 

nieprawidłowościach, współuczestniczeniu w badaniu okoliczności i przyczyn wypadków i katastrof, 

a także na prowadzeniu wspólnych kontroli budów. 

Bardzo duże znaczenie dla prawidłowej realizacji przepisów bhp mają obowiązujące regulacje 

prawne, które powinny być aktualne (przystające do sytuacji panującej na placach budów) 

i niebudzące wątpliwości interpretacyjnych. Dlatego w minionym roku PIP aktywnie uczestniczyła 

w procesie legislacyjnym, zmierzającym do znowelizowania rozporządzenia Ministra Budownictwa 

i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bhp przy robotach budowlano–montażowych 

i rozbiórkowych oraz opiniowała projekty innych aktów prawnych, takich jak rozporządzenie w sprawie 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia czy w sprawie ogólnych przepisów bhp. 
 


