STANOWISKO
RADY OCHRONY PRACY
W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W BUDOWNICTWIE
Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2007 r. Rada Ochrony Pracy zapoznała się z informacją Głównego Inspektora
Pracy na temat warunków pracy w budownictwie.
Rada Ochrony Pracy wyraża zaniepokojenie pogarszaniem się stanu bezpieczeństwa pracy w tym sektorze
gospodarki.
Według wstępnych danych GUS w 2006 r. odnotowano w budownictwie wzrost wypadków ogółem (o 18,4%),
wypadków śmiertelnych (o 2,8%) oraz ciężkich (o 9,0%) w stosunku do roku 2005. W 2006 r. wskaźnik
częstotliwości wypadków ogółem w budownictwie osiągnął poziom najwyższy w ciągu ostatnich 6 lat.
Wzrost liczby wypadków przy pracy wiąże się przede wszystkim z brakiem właściwego przygotowania
zawodowego pracowników budownictwa, przy jednoczesnym odpływie wykwalifikowanej kadry roboczej na
budowy innych krajów. Ich miejsce zajmują pracownicy o niższych kwalifikacjach i doświadczeniu, i to oni
najczęściej ulegają wypadkom przy pracy. Ponad połowę ogółu poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych w
budownictwie stanowiły osoby o rocznym i krótszym stażu. Udział tej grupy osób w ogólnej liczbie
poszkodowanych w budownictwie wykazuje od 2002 r. tendencję wzrostową (2002 r. - 36,4%; 2006 r. - 47,7%).
Na wysoki poziom wypadkowości w budownictwie wpływa także duża liczba słabych organizacyjnie i
ekonomicznie małych firm podwykonawczych, w tym także jednoosobowych podmiotów gospodarczych, w
stosunku do których egzekwowanie przestrzegania przepisów bhp jest utrudnione. Rada Ochrony Pracy wyraża
nadzieję, że wprowadzane ostatnio zmiany przepisów prawa poprawią ten stan rzeczy.
Rada Ochrony Pracy ocenia szczególnie negatywnie działanie tych pracodawców budowlanych, którzy poszukują
nieuzasadnionych oszczędności w kosztach pracy za cenę znacznego obniżenia poziomu ochrony życia i zdrowia
pracowników.
Mając na uwadze wysoce niepokojący stan bezpieczeństwa pracy w budownictwie Rada Ochrony Pracy uznaje
za konieczne:
1.

pilne podjęcie działań legislacyjnych w celu uporządkowania przepisów wykonawczych dotyczących
bezpieczeństwa pracy w budownictwie i zapewnienia ich spójności,

2.

podjęcie skuteczniejszych form współpracy między organami nadzoru nad warunkami pracy (PIP, UDT,
Nadzór Budowlany) w zakresie likwidowania szczególnie istotnych zagrożeń dla zdrowia i życia
pracujących w budownictwie,

3.

dalszą intensyfikację przez PIP działań informacyjno-promocyjnych i prewencyjnych propagujących
wiedzę w zakresie bezpiecznych metod pracy prowadzonych w ramach okręgowych inspektoratów
pracy;

4.

podjęcie działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego przygotowania zawodowego w ramach
systemu edukacji szkolnej i pozaszkolnej - w tym w dziedzinie bhp - nowych pracowników
podejmujących pracę w sektorze budowlanym.
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