
 

1 
 

Protokół 
z posiedzenia Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy 

w Budownictwie, które odbyło się w dniu 15.12. 2015 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Janowski, witając zebranych, podkreślił, że Rada 

Ochrony Pracy w dniu 15.12.2015 r. przyjęła stanowisko w sprawie eliminowania zagrożeń 

wypadkowych w budownictwie, a wnioski zawarte w stanowisku korespondują z wnioskami 

Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Powiedział, że 

w dniu dzisiejszym Główny Inspektor Pracy przedstawił 3-letni plan pracy PIP o charakterze 

prewencyjno-promocyjnym dla podmiotów - pracodawców, przedsiębiorców, pracowników, 

rolników indywidualnych, dyrektorów szkół, nauczycieli. Poinformował również o tym, że 

ZZ Budowlani przesłał pakiet wniosków do tworzonego Kodeksu Budowlanego. Powiedział, 

że z inicjatywy członków rady w Bydgoszczy została podpisana deklaracja Porozumienia dla 

Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przez 9 największych firm budowlanych działających 

na terenie okręgu w celu poprawy bhp na budowach. W ramach deklaracji, firmy zobowiązały 

się nie tylko do podejmowania inicjatyw zmierzających do obniżenia wypadków przy pracy, 

lecz także do wymiany dobrych praktyk, ujednolicenia zagadnień bezpieczeństwa pracy, 

a przede wszystkim - do wspólnego oddziaływania na podwykonawców. 

Przewodniczący mówił też o potrzebie kompleksowego opracowania informacji 

o wszystkich działaniach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w budownictwie, co 

ułatwi rozpoznanie stanu faktycznego i wpłynie na poprawę sytuacji. 

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz powitała uczestników spotkania. 

Powiedziała, że na listopadowym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy był prezentowany 

materiał kompleksowy za 2014 rok i część 2015 roku nt. „Eliminowania zagrożeń 

wypadkowych w budownictwie” oraz „Działalność informacyjno-edukacyjna w budownictwie 

w 2015 r.” Dał on możliwość spojrzenia na sektor budownictwo i na to z czym Państwowa 

Inspekcja Pracy boryka się na co dzień podczas kontroli. Stwierdziła, że przydałoby się 

wsparcie rady w tych poczynaniach, żeby nastąpiła poprawa w bhp w budownictwie  

W dalszej części posiedzenia Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Nadzoru 

i Kontroli GIP, mówił o eliminowaniu zagrożeń wypadkowych w budownictwie. Podkreślał, że 

proces eliminowania zagrożeń w branży budowlanej ma szczególne znaczenie ze względu 

wciąż wysokie ryzyko utraty życia lub zdrowia podczas pracy na budowach. Wprawdzie 

statystyki wskazują, że od kilku lat ryzyko to stale się zmniejsza, jednak problem nadal 

pozostaje poważny. Działania inspekcji pracy mają charakter stały, długofalowy, oparty na 

zadaniach prewencyjno-kontrolnych oraz na współpracy z kluczowymi w tej branży 

partnerami, aby w jak największym stopniu wpływać na właściwe zachowania pracodawców, 

przedsiębiorców i osób pracujących na budowach.  
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Powiedział, że zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami Rady, w 2015 r. PIP 

zorganizowała w Ośrodku Szkolenia we Wrocławiu ogólnokrajową konferencję 

nt. „Budownictwo. Prace na wysokości, ziemne i w wykopach mogą być bezpieczne”. 

Podczas dwóch sesji tematycznych specjaliści branży budowlanej przedstawili praktyczne 

rozwiązania zapobiegające zagrożeniom wypadkowym w budownictwie. Stwierdził, że bez 

wsparcia partnerów społecznych, pracodawców PIP nie jest w stanie poprawić stanu bhp 

w budownictwie. 

Krzysztof Kowalik omówił również działania Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące 

nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania 

robót budowlanych. W związku z tym, że w rozporządzeniu tym nie określono, jakie 

informacje powinna zawierać Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót, co rodzi 

podczas kontroli wątpliwości, czy przedstawione przez wykonawców instrukcje zostały 

prawidłowo sporządzone, inspekcja pracy wystąpiła z wnioskiem do właściwego ministra 

o dokonanie zmian doprecyzowujących przepisy w zakresie IBWR.  

Następnie dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Zbigniew Kowalczyk 

przedstawił działalność informacyjno-edukacyjną w budownictwie w 2015 r. oraz plany na 

2016 r. Zwrócił uwagę, iż plan na rok 2015 zakłada nie tylko przeprowadzenie 88 tysięcy 

kontroli, lecz także skierowanie do ponad 150 tysięcy podmiotów zaproszeń do udziału 

w przedsięwzięciach prewencyjno-promocyjnych. Ponad 18 tysięcy podmiotów z branży 

budowlanej skorzystało z zaproszeń i oferty PIP. Wśród wielu działań były między innymi 

szkolenia, których w br. przeprowadzono 241 dla 4425 uczestników, w tym pracodawców, 

pracowników, uczniów i studentów oraz pracowników służb bhp. Dyrektor podkreślił, że 

działalność prewencyjno-promocyjna jest dobrze przyjmowana przez środowisko budowlane. 

Dyskusja: 

Marek Nościusz, wiceprezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  

Pracowników Służby BHP stwierdził, że PIP wypełnia swoje zadania zarówno kontrolno-

nadzorcze jak i prewencyjno-promocyjne. Poruszył problem dużej rotacji pracowników, co 

powoduje, że wyszkoleni pracownicy odchodzą a na ich miejsce przychodzą nowi, których 

szkoli dochodząca służba bhp.  

Marek Tenczyński, członek Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Budowlanych Związku 

Rzemiosła Polskiego mówił, że w związku są głównie mikrofirmy (ponad 12,5 tys. firm), 

z których większość to rodzinne firmy. Powinny one być wspierane finansowo przez państwo 

w zakresie działań dotyczących bhp. Stwierdził również, że w rzemiośle nie ma ludzi 

wykwalifikowanych do pracy. Szkoleni są nie w tych zawodach, na które jest 

zapotrzebowanie na rynku. W innych krajach potrzeby rynku pracy są lepiej rozpoznane.  
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Przewodniczący Rady Zbigniew Janowski, jako przykład pozytywnych działań 

wskazał budowę fabryki samochodów użytkowych Volkswagen w Białężycach k/Wrześni. 

Jest to duża budowa, na której panuje porządek, dobra organizacja pracy, działają służby, 

a duże firmy oddziaływają na małe firmy w zakresie organizacji bezpiecznej pracy. Podkreślił 

również znaczenie współdziałania wielu instytucji, reagujących na zagrożenia przy 

wykonywaniu robót budowlanych, np. straży miejskiej, policji w miejscach ogólnie 

dostępnych. 

Mówił o rynku przedsiębiorców w Danii, który sam reguluje sprawy bhp, poprzez 

nieangażowanie do kolejnych robót przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają przepisów 

i zasad bhp.  

Stwierdził, że PIP prowadzi ciekawe programy prewencyjne, szczególnie dla mikro 

i małych przedsiębiorców. 

Powiedział, że na rynku pracy brakuje wykwalikowanych pracowników, w tym 

w sektorze budowlanym. Szkolimy nie uwzględniając potrzeb i zapotrzebowania na 

określone zawody. Rozmawiał z nową Minister Szkolnictwa o tym że potrzebni są 

wykwalifikowani pracownicy w określonych branżach a bezpieczeństwa pracy należy uczyć 

już w szkołach, tak żeby każdy przedmiot nauki zawodu je uwzględniał.  

Poinformował, że w OIP-ach również działają regionalne rady ds. bezpieczeństwa 

pracy w budownictwie. Zaproponował, żeby w przyszłym roku zorganizować w GIP spotkanie 

Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie z 

przedstawicielami rad (Bydgoszcz, Katowice, Poznań, Warszawa) i Okręgowymi 

inspektorami Pracy, ponieważ są sygnały z kraju że jest takie zapotrzebowanie 

Robert Chudzik, wicedyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji, Urzędu Dozoru 

Technicznego Chudzik powiedział, że 70% szkoleń to teoria, a 30% stanowią tylko zajęcia 

praktyczne. Ośrodki, które szkolą operatorów nie dysponują odpowiednia liczba maszyn 

i instruktorów. 

W podsumowaniu Pani Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy powiedziała, że 

chociaż jesteśmy w skromniejszym  składzie, to przedyskutowaliśmy najważniejsze sprawy. 

PIP obok działań kontrolno-nadzorczych prowadzi działalność prewencyjno-promocyjną, 

która jest dopełnieniem działalności podstawowej. Niesienie informacji o standardach bhp 

jest bardzo istotne. 

Warto pomyśleć o konferencji w Warszawie w połowie 2016 r. z przedstawicielami 

regionalnych rad i Okręgowymi inspektorami Pracy w celu wymiany poglądów i propozycji 

działań służących ograniczeniu wypadków w budownictwie. 

My ze swej strony - powtórzymy w styczniu 2016 r. postulaty dotyczące nowelizacji 

rozporządzenia w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych w zakresie, jakie 
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informacje powinna zawierać Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót, bo mija 3 lata 

od złożenia wniosku w tej sprawie.  

Ważne jest również stanowisko Rady Ochrony Pracy (z posiedzenia z 15.12.2015 r.)  

dotyczące działań zmierzających do poprawy stanu bhp w budownictwie w przyszłym roku. 


