
Wielkopolska Rada ds. 
Bezpieczeństwa Pracy  

w Budownictwie 



 

   POWOŁANIE  RADY  
 

   W dniu  8 kwietnia 2002r.  w wyniku dyskusji  w ramach „Okrągłego stołu ” dotyczącego 
bezpieczeństwa pracy  w wielkopolskim budownictwie   

powołano   

Wielkopolską Radę ds. Bezpieczeństwa Pracy w 
Budownictwie  



  Z kart historii  
 W spotkaniu, na którym powołano Wielkopolską Radę 

ds. Bezpieczeństwa  Pracy w Budownictwie 
uczestniczył Tadeusz Zając - Główny Inspektor 
Pracy i Ryszard Rodzoch - Dyrektor Gabinetu GIP i 
sekretarz Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w 
Budownictwie  przy Głównym Inspektorze Pracy. 





   Przewodniczącym Rady  został wybrany  Pan Stefan  
Nawrocki – Prezes  Polskiej Izby Przemysłowo 
Handlowej  Budownictwa, W-ce Przewodniczącym 
Jan Podzerek - ZZ Budowlani  ( funkcje pełnią do 
dnia dzisiejszego), obowiązki sekretarza  pełni 
Inspektor Pracy OIP Poznań, a w jej skład  powołano 
przedstawicieli administracji  rządowej, 
administracji samorządowej, związków 
zawodowych, związków pracodawców, 
stowarzyszeń naukowo-technicznych, Politechniki 
Poznańskiej oraz większych  zakładów budowlanych 
Wielkopolski. 

   Skład  Rady  to  obecnie 19przedstawicieli  ( w tym 
17 przedstawicieli  uczestniczy  od początku 
powołania )  



Wybrane przykłady działań  
Wielkopolskiej Rady ds. 

Bezpieczeństwa Pracy  
w Budownictwie 



Współdziałanie  

ze związkami 

zawodowymi 



   19 kwietnia 2002r. podczas spotkania w Sali 
Kolumnowej Sejmu z okazji obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków 
przy Pracy i Chorób Zawodowych Okręgowy 
Inspektor Pracy w Poznaniu zaprezentował  
działania okręgu oraz Wielkopolskiej Rady ds. 
Bezpieczeństwa  Pracy w Budownictwie na rzecz 
poprawy warunków pracy na budowach . 

Sala Kolumnowa Sejmu 





Współdziałanie ze związkami zawodowymi 
Konferencja 23.04.2007r 

Poznań 
 



Konferencje, seminaria 



  W dnia 28.05.2002r. posiedzenie Rady odbyło się   
w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w 
Poznaniu  oraz    Konferencja ,, Zagrożenia w 
budownictwie”.   

   To jedno z pierwszych  posiedzeń Rady  pozwoliło 
ustalić  harmonogram działania Rady .  



  „Nowoczesne rusztowania systemowe”. 

  

   Seminarium organizowane w dniu 7 października 
2002 przez Wielkopolską Radę ds. Bezpieczeństwa 
Pracy w Budownictwie, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Firm Rusztowaniowych obecnie 
Polska Izba Gospodarcza Rusztowań  oraz 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu w Poznaniu 
w Sali Kominkowej Centrum Kultury „Zamek”. 

 



Pokaz bezpiecznego montażu  

pomostu roboczego 

„Scanclimber”  

i rusztowania systemowego 

„Plettac” 



Forum Budowlane  

Centrum Kultury „Zamek”  

w Poznaniu  

15.09.2007  



Wizyty  

na wybranych terenach budów 



Budowa podziemnego parkingu  

Plac Wolności w Poznaniu  

7.06.2005 



„Galeria Malta” w Poznaniu  
28 maja 2008  

Szczególnie  podkreślono  
 dobre  praktyki  realizowane   

przez Hochtief  o/Poznań  



Wizyty  
w wybranych przedsiębiorstwach  budowlanych 



Posiedzenie Rady odbyło się  
w siedzibie Metalplast w 
Poznaniu. Głównym tematem 
była produkcja płyt 
warstwowych typ PW ze 
szczególnym 
uwzględnieniem zagrożeń i 
podejmowaniu działań w 
zakresie poprawy warunków 
bezpieczeństwa szczególnie 
przez pracodawcę i służby 
bhp oraz inicjatyw ZZ .  



„Skanska” S.A. Oddział Budownictwa 
Ogólnego w Poznaniu 12 grudnia 2007r 

 Informacja koordynatora EURO 2012  

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu 

 z wizyty przedstawicieli PIP w Portugalii. 



Współdziałanie z innymi 
organami nadzoru  

 2 kwietnia 2004r  Centralne 
Laboratorium Urzędu 
Dozoru Technicznego w 
Poznaniu 
 Informacja o głównych 

kierunkach działalności, 
osiągnięciach i dorobku 
laboratorium UDT   
połączona  ze 
zwiedzaniem pracowni  

Stanowiska badań palników  

gazowych i olejowych  

oraz kotłów 



Współdziałanie z 
Politechniką 
Poznańską. 

 15 listopada 2005r Wydział 
Budownictwa, Architektury, 
Inżynierii Środowiska  
Politechniki Poznańskiej w 
Poznaniu. 
 „Syndrom chorego 

budynku”  
 zwiedzanie laboratorium 

dydaktyczno -
badawczego Instytutu 
Konstrukcji Budowlanych  
 



   

Cech Rzemiosł Budowlanych 

Posiedzenia Rady 

 Piknik Rzemieślniczy 0.9.09.2006, 

07.07.2007 i 05.07.2008 



W pierwszą sobotę lipca (w tym roku 4 lipca 2010) w 
Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Cechu 
Rzemiosł Budowlanych w Puszczykowie odbył 
tradycyjnie organizowany rodzinny piknik 
budowlany połączony z konkursem wiedzy o 
zasadach bezpieczeństwa pracy w budownictwie.  
Tradycyjnie podczas imprezy odbyło się 
posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa w 
budownictwie  



 



   Patronat Wielkopolskiej Rady ds. 
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie nad 
seminariami organizowanymi przez OIP 
Poznań na targach „Budma” i konkursem 
„Buduj Bezpiecznie ”. 

Targi budowlane „BUDMA”  

Konkurs „Bezpieczna Budowa” 



  Wizyta Głównego Inspektora Pracy w dniu 
15.04.2009 w Poznaniu,   udział w posiedzeniu 
Wielkopolskiej Rady d.s. Bezpieczeństwa Pracy w 
Budownictwie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Spotkanie 
prowadził je Przewodniczący Rady Stefan Nawrocki. 
Prezentację działań podejmowanych przez 
Wielkopolską Izbę Budownictwa, przedstawił dr inż. 
Zenon Kierczyński, Prezes Zarządu Wielkopolskiej 
Izby Budownictwa. 

 Wizytacja inwestycji EURO 2012 –budowy stadionu 
miejskiego  



 



 Początek to 12.12.2007  podczas  
posiedzenia  Rady w firmie Skanska  S.A . 
Wniosek to  współpraca i zaangażowanie  w  
działania prewencyjne wszystkich 
przedstawicieli  Rady   

 Wizytacja  stadionu  miejskiego  15.04.2009 

   i zapoznanie  z dobrymi praktykami  
wprowadzonymi na budowie  sprawdzonych 
na budowach  prowadzonych  na terenie m. 
Poznania  przez Hochtief  Sp. z o.o.  
O/Poznań  i Skanska  S.A . O/Poznań  



Tematem wiodącym posiedzenia Rady były 

dobre praktyki wprowadzone na budowie , 

rola koordynatora ds. bhp jego funkcja, 

zadania  i jego umocowania prawne oraz 

przedstawiono realizację kampanii 

prewencyjnej SZANUJ ŻYCIE  



Rada została zapoznana z 

nietypowymi rozwiązaniami 

organizacyjno-technicznymi ze 

względu na specyfikę inwestycji 

realizowanej przy czynnym porcie 

lotniczym oraz z procedurami i 

dobrymi praktykami wprowadzonymi 

przez Hochtief. Przedstawiono zadania 

PIP w zakresie budowy Strefy Kibica 

oraz przedstawiciel PP przedstawił 

wydatek energetyczny pracowników 

budowlanych 



  Przewodnim tematem było podsumowanie wzmożonych kontroli na 

inwestycjach Euro 2012 w Wielkopolsce . Problemy  dotyczące  
pracowników  na budowach  a szczególnie  zawieranych  tzw. umów 
śmieciowych  przedstawił  gość  Rady  Przewodniczący  Rady  GIP  
ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie , Przewodniczący ZZ 
,,Budowlani „  Pan  Zbigniew  Janowski.    



Okres  10 lat  to  wnioski , uchwały  mające  na celu poprawę 
bezpieczeństwa  w zakresie wskazywania  dostosowania 
przepisów bhp , działań prewencyjnych , wzrostu  
świadomości  pracodawców  itp.  Zaliczyć tu  możemy :  

 Udział  przedstawicieli  w  Kapitule  konkursu  Bezpiecznie 
Buduj 

 Współpraca  z Cechem Rzemiosł  Budowlanych – cykliczne  
szkolenia  małych  zakładów  rzemieślniczych   - wiosna – 
jesień , 

 Organizowanie  Drzwi Otwartych dla młodzieży Szkół  
Budowlanych  - WIB  założycielem  ZSB w Poznaniu, 

 Współpraca  z PP  w zakreise  działań prewencyjnych  tj. 
udział  studentów w konferencjach  Budma , wykłady  
Inżynieria  Bezpieczeństwa , 



 Wsparcie dla  Wielkopolskiej Strategii  Ograniczenia 
Wypadków przy Pracy  inicjatywy  Okręgowego  Inspektora  
Pracy   w Poznaniu , 

 Wsparcie  dla inicjatywy  PIGR  w zakresie  zamiany przepisów  
dotyczących  rusztowań – udział  inspektorów  pracy w 
warsztatach,  

 Uchwała dotycząca podejmowania działań  w  zakresie  
zamian przepisów  bhp  szczególnie  koordynatora  ds. bhp,  
nadawania  uprawnień  terminowych  dla  obsługi urządzeń  
UDT, 

 Współpraca  z  ZZ  ,, Budowlani”  i NSZZ Solidarność izbami  
gospodarczymi , organami  nadzoru nad warunkami pracy,  
organami  samorządowymi i panśtwowymi  na terenie  
Wielkopolski 



 
 

            Dziękuję 


