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Protokół 
z posiedzenia Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy 

w Budownictwie, które odbyło się w dniu 27 listopada 2014 r. 
 

Posiedzenie Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy 

w Budownictwie otworzyła Pani Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy, która 

poinformowała, że spotkanie poświęcone zostanie omówieniu możliwości zwiększenia 

oddziaływania organów nadzoru i kontroli oraz partnerów społecznych na stan 

bezpieczeństwa i warunków pracy w sektorze budowlanym. Ze względu na to, że wypadków 

przy pracy na terenach budów jest wciąż zbyt dużo, należy poszukiwać nowych metod 

działania, uwzględniających charakterystyczne dla budownictwa czynniki zagrożeń, które 

wpłyną na znaczącą poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy oraz poziom przestrzegania 

przepisów bhp.  

Pani Iwona Hickiewicz podkreśliła, że jest potrzeba wypracowania nowych 

standardów dla podniesienia kultury pracy pracowników budownictwa oraz zwiększenia 

efektywności działań podejmowanych przez PIP. 

Diagnozę stanu wypadkowości w budownictwie na podstawie kontroli PIP przedstawił 

dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Krzysztof Kowalik. Poinformował o spadku 

liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w budownictwie, w tym poszkodowanych 

śmiertelnie w ostatnich trzech latach, wskazując jednocześnie na fakt, iż w wypadkach 

badanych przez PIP zwiększa się udział wypadków, którym ulegają osoby świadczące pracę 

na innych podstawach niż stosunek pracy. Ponad połowa poszkodowanych w wypadkach 

badanych przez inspektorów pracy ponosi śmierć lub doznaje ciężkich obrażeń ciała. Także 

ponad połowa badanych przez PIP wypadków w budownictwie ma miejsce 

w mikroprzedsiębiorstwach, zatrudniających do 9 pracowników. Prawie co drugi 

poszkodowany ulega wypadkowi w wyniku upadku z wysokości. 

Najczęściej wypadkom ulegają osoby o krótkim stażu pracy w danym zakładzie. 

Znacząca część przyczyn tych zdarzeń wynika z niedostatecznego przygotowania 

pracujących do wykonywania pracy, w tym braku lub niewłaściwie przeprowadzonych 

wstępnych szkoleń bhp, braku aktualnych orzeczeń lekarskich o niewystępowaniu 

przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, braku informacji przekazywanych 

pracownikom o istniejących zagrożeniach i środkach ochrony, a także braku uprawnień 

kwalifikacyjnych wymaganych w określonych branżach. 

Pan Krzysztof Kowalik zwrócił uwagę, że wśród przyczyn wypadków ustalonych przez 

inspektorów pracy dominują przyczyny organizacyjne oraz ludzkie, tj. wynikające 

z nieprawidłowych lub samowolnych zachowań człowieka. Przyczyny techniczne, związane 

ze stanem technicznym sprzętu roboczego i zastosowanych przy nim środków ochronnych, 
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stanowią mniejszy procent i często są wynikiem nieprawidłowości stwierdzanych w dwóch 

pozostałych grupach przyczyn. Oznacza to, iż bez kosztownych inwestycji w środki 

wyposażenia technicznego można znacząco ograniczyć liczbę przyczyn wypadków przy 

pracy w budownictwie. 

W komentarzu do przedstawionej analizy zastępca głównego inspektora pracy 

Leszek Zając podkreślił konieczność podejmowania kompleksowych działań nadzorczo-

kontrolnych, wspartych różnorodnymi działaniami o charakterze prewencyjnym, 

ukierunkowanych na najbardziej niebezpieczne obszary budownictwa. Powiedział, że w celu 

osiągnięcia trwałej poprawy bezpieczeństwa pracy na budowach konieczne jest dalsze 

wzmacnianie współpracy Państwowej Inspekcji pracy z organami nadzoru i kontroli, 

zwłaszcza Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego oraz Urzędem Dozoru Technicznego, 

a także współdziałanie z sygnatariuszami Porozumienia dla bezpieczeństwa w 

budownictwie. 

Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Michał Wasilewski 

omówił nowe inicjatywy tego gremium, zmierzające do znacznego ograniczenia liczby 

wypadków przy pracy na budowach. W najbliższym sezonie szkoleniowym szkolenia 

okresowe dla pracowników wszystkich sygnatariuszy Porozumienia mają być prowadzone 

w oparciu o wspólnie opracowane programy. Każdy pracownik wykonujący roboty 

budowlane będzie przechodzić przez takie szkolenie raz do roku, a pracownik nadzoru raz 

na 3 lata. Sygnatariusze zamierzają także podjąć działania, których celem jest 

upowszechnienie obowiązujących w Porozumieniu szkoleń na rynku budowlanym i zachęcić 

firmy podwykonawcze do korzystania z tych samych programów szkoleniowych. 

Poinformował, że działania związane z propagowaniem kultury BHP podjęte zostały 

na setkach budów w całej Polsce, co umożliwiło sygnatariuszom Porozumienia dotarcie nie 

tylko do pracowników sił własnych, ale także do większości firm podwykonawczych. 

W najbliższym czasie liczba firm tworzących Porozumienie ma wzrosnąć do 10 (dotychczas 

8), co powinno umożliwić sygnatariuszom jeszcze większe oddziaływanie na stan 

bezpieczeństwa pracy na polskich budowach. 

Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jacek Szer podkreślił, iż 

współpraca organów PIP i urzędów nadzoru budowlanego przynosi pozytywne wyniki w 

zakresie kontroli planu BIOZ. 

Pan Robert Chudzik Wicedyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru 

Technicznego wyraził opinię, iż pod względem inwestowania w bezpieczeństwo pracy 

zdecydowanie lepiej jest w dużych firmach budowlanych, dbających o wizerunek i pozytywną  

opinie wśród partnerów i klientów. W małych firmach przedsiębiorcy nie dostrzegają 

opłacalności inwestowania w bhp.  
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Pan Zbigniew Żurek – zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy również 

wskazał na problem „oszczędzania pracodawców na bezpieczeństwie pracy”, skutkiem 

czego dochodzi często do wypadków przy pracy. Przytoczył również dane dotyczące 

konsekwencji finansowych ponoszonych państwo na leczenie i renty dla poszkodowanych w 

wypadkach przy pracy. Stwierdził ponadto, że aby poprawić egzekwowanie  przepisów bhp 

w budownictwie należy zmienić przyzwyczajenia i podejście do spraw bhp zarówno przez  

pracowników jak i pracodawców. Konieczna jest debata poświęcona tej problematyce z 

udziałem kluczowych instytucji, organizacji i podmiotów społecznych. Podkreślił, że na 

podstawie prezentowanych informacji i danych należy się w szczególności skupić na 

wypadkach związanych z pracą na wysokości, w wykopach, w małych firmach, a także na 

wypadkach, którym ulegli nowi pracownicy.  

 

Następnie dyskutowano o podstawowych problemach występujących w 

budownictwie, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracy, w tym na liczbę zaistniałych 

wypadków przy pracy. Poruszono m.in. kwestie: zatrudniania jednego kierownika budowy na 

kilku budowach, powielania planów BIOZ na kolejnych budowach, nieprzeznaczania lub zbyt 

małych środków na bezpieczeństwo i higienę pracy, dominujący udział mikro i małych firm 

budowlanych, u których występuje bardzo dużo nieprawidłowości. Mówiono o potrzebie 

podjęcia kompleksowych działań, które spowodowałyby zmniejszenie liczby wypadków przy 

pracy.  

Pani Iwona Hickiewicz powiedziała, że potrzebna jest wymiana poglądów 

z przedstawicielami wszystkich środowisk, mających wpływ na poziom bezpieczeństwa 

w budownictwie, dlatego w 2015 roku zorganizowana zostanie ogólnokrajowa konferencja w 

Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu z udziałem przedstawicieli organów i instytucji 

państwowych, organów nadzoru i kontroli, stowarzyszeń i organizacji  branżowych, 

partnerów społecznych. W ramach konferencji w formie wyodrębnionych bloków 

tematycznych uczestnicy dokonają wymiany poglądów i propozycji skutecznych działań 

służących ograniczeniu wypadków w budownictwie. Najważniejszym elementem 

wpływającym na wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie ryzyka związanego z pracą w 

budownictwie jest zmiana świadomości i podejścia do spraw bhp wszystkich uczestników 

procesu budowlanego, gdyż bez tego nie będzie trwałej poprawy. 

Przewodniczący Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy 

w Budownictwie Zbigniew Janowski mówił o potrzebie rozwijania działań prewencyjnych 

i edukacyjnych, kształtowania pożądanej świadomości pracowników budowlanych w zakresie 

bezpiecznego prowadzenia robót. Celem inicjatyw podejmowanych przez wszystkie 

zainteresowane stanem bhp w budownictwie podmioty powinno być: zero wypadków przy 

prac. 
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