
O bezpieczeństwie pracy na budowach – posiedzenie Wielkopolskiej
Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Problematyka bezpieczeństwa przy pracach związanych z użytkowaniem żurawi wieżowych oraz zagrożenia na
placach budów były głównymi tematami posiedzenia działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu,
Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Zorganizowane 11.12.2019 r.  na budowie
obiektów  usługowo-mieszkalnych  w  Poznaniu  przy  ul.  Dąbrowskiego  posiedzenie  rozpoczęło  wystąpienie
Okręgowego  Inspektora  Pracy  w  Poznaniu  Stanisławy  Ziółkowskiej,  która  wręczyła  nominację  nowemu
Przewodniczącemu Rady. Został nim dr Włodzimierz Sobczak, biegły sądowy, specjalista ds. BHP, wykładowca
Politechniki Poznańskiej, który od wielu lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa pracy w budownictwie.
Zastąpił poprzedniego, zmarłego w bieżącym roku Stefana Nawrockiego, który Przewodniczącym Rady był w
latach 2002 – 2019.   Członkiem Wielkopolskiej Rady d/s Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie został też
Michał Wasilewski - Koordynator Porozumienia d/s Bezpieczeństwa w Budownctwie, którego sygnatariuszami
są  największe  firmy budowlane w Polsce. W imieniu firmy BUDIMEX S.A. generalnego wykonawcy inwestycji,
zebranych przywitał dyrektor X Rejonu Bartosz Kaźmierczak wraz z Dominiką Dudzik-Szajbel – dyrektorem
kontraktu oraz Piotrem Kaczmarkiem, kierownikiem budowy. Gościem posiedzenia był Zbigniew Janowski,
Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, który w swoim
wystąpieniu  zwrócił  uwagę  na  znaczenie  inicjatyw  podejmowanych  przez   Wielkopolską  Radę  ds.
Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Podkreślił także, że uchwały i wnioski podejmowane na posiedzeniach
Wielkopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie są także przedmiotem zainteresowania Rady
Ochrony Pracy. W dalszej części posiedzenia działania nadzorczo – kontrolne podejmowane przez inspektorów
Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił Mirosław Leszczyński, starszy inspektor pracy OIP Poznań. Następnie
Krzysztof Duda, nadinspektor pracy wskazał na konieczność zmiany w przepisach dotyczących użytkowania i
obsługi żurawi wieżowych w aspekcie pracy operatorów, sygnalistów i hakowych. Z kolei Mirosław Mitkowski,
specjalista  ds.  BHP przedstawił  wdrożony w ramach dobrych praktyk  na  budowach prowadzonych przez
Budimex S.A. system ewakuacyjno-ratowniczy operatorów żurawi wieżowych. Na zakończenie przedstawiciele
specjalistycznej  firmy  ratownictwa  wysokościowego  zaprezentowali  najnowocześniejsze  metody  ewakuacji
pracowników zatrudnionych na wysokości  oraz wykorzystywane do tego celu urządzenia.   W posiedzeniu
uczestniczyli:  przedstawiciele  Wojewódzkiego  i  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego,
Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Urzędu Dozoru Technicznego, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa,  Państwowej Straży Pożarnej,  Wielkopolskiej  Izby Rzemieślniczej,  Polskiej  Izby Gospodarczej
Rusztowań oraz działających w budownictwie związków zawodowych.

 


