TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
„Tydzień bezpieczeństwa”, jest wspólnym przedsięwzięciem Państwowej Inspekcji Pracy oraz firm
budowlanych - sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie mającym na celu poprawę
bezpieczeństwa pracy na budowach. Tegoroczna siódma edycja przebiegała pod hasłem: „Drużyna razem
się trzyma”. Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie nawiązał współpracę z przedstawicielami
przedsiębiorstw - sygnatariuszy Porozumienia: ERBUD S.A., WARBUD S.A., BUDIMEX S.A., MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A., STRABAG Sp. z o.o., prowadzących budowy na terenie województwa podkarpackiego.
W dniach od 5 do 8 października 2020 r. zostało przeprowadzonych 7 szkoleń dla przedstawicieli
współwykonawców inwestycji, których generalnymi wykonawcami były przedsiębiorstwa – sygnatariusze
„Porozumienia dla bezpieczeństwa”.
Tego rodzaju spotkania odbyły się na budowach: Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,
prowadzonej przez ERBUD S.A., Centrum Nauki im. Ignacego Łukasiewicza w Jasionce, którego
generalnym wykonawca jest WARBUD S.A., Ośrodka Badawczo – Rozwojowego firmy Olimp Laboratories
Sp. z o.o. realizowanego przez BUDIMEX S.A. Trzy szkolenia zostały przeprowadzone w miejscu realizacji
inwestycji drogowych: budowa obwodnicy Łańcuta realizowana przez BUDIMEX S.A., budowa obwodnicy
Stalowej Woli prowadzona przez MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz budowa odcinka drogi S-19
realizowana przez BUDIMEX S.A. Ponadto jedno szkolenie odbyło się w siedzibie rzeszowskiego oddziału
Spółki STRABAG, w którym wzięli udział przedstawiciele firm, będących współwykonawcami inwestycji
prowadzonych przez tę Spółkę. Podczas spotkań inspektorzy pracy omawiali zagrożenia wypadkowe
występujące podczas wykonywania poszczególnych rodzajów robót na prowadzonych budowach i metody
ich ograniczania oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu organizacji robót budowlanych. Przedstawili
przykłady wypadków przy pracy, wskazując na ich przyczyny oraz wnioski wynikające z tych zdarzeń.
Omówili ponadto najczęściej stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
W wymienionych wyżej szkoleniach wzięło udział łącznie 145 osób reprezentujących 58 firm będących
współwykonawcami inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorstwa będące sygnatariuszami
„Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie” oraz będących pracownikami kadry
inżynieryjno-technicznej przedsiębiorstw zrzeszonych w „Porozumieniu”.
Ze względu na sytuację epidemiczną wszystkie spotkania odbywały się w reżimie sanitarnym.

