
"Nigdy nie idź na skróty " - Krakowski Tydzień Bezpieczeństwa w
budownictwie

Już po raz szósty w dniach 13-19 maja Inspekcja Pracy wzięła udział w "Tygodniu bezpieczeństwa". Jest to największa
inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie,  realizowana na kilkuset  budowach przez sygnatariuszy
"Porozumienia  dla  Bezpieczeństwa  w  Budownictwie",  pod  patronatem  Głównego  Inspektora  Pracy.  W  ramach  akcji
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie zorganizował  na małopolskich budowach  6 szkoleń, w których wzięło udział ponad
180 osób. Hasłem tergorocznego tygodnia były słowa: "Nigdy nie idź na skróty" 

W ramach tegorocznej akcji Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie współpracował z przedstawicielami 4 firm zrzeszonych
w „Porozumieniu dla bezpieczeństwa w budownictwie”, realizujących różnego rodzaju inwestycje na terenie województwa
małopolskiego. Były  nimi: Mostostal Warszawa”, Hochtief Budimex i MECE.

Tematyka szkoleń została uzgodniona z partnerami społecznymi z "Porozumienia" i obejmowała przedstawienie aktualnych
informacji  na temat wypadkowości w sektorze budowlanym, omówienie przyczyn i okoliczności wypadków, szczególnie
powtarzalnych i   najpoważniejszych w skutkach. Poza tymi zagadnieniami w ramach uzgodnień dotyczących tematyki
poszczególnych placów budów, w programie szkoleń znalazły się kwestie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa na
budowie  (Hochtief)  i  wymogi  dotyczące  transportu  pionowego,  w  kontekście  wejścia  w  życie  przepisu  dotyczącego
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (Budimex). Przedstawiciele wszystkich współorganizatorów zwrócili się
również o uwzględnienie w szkoleniach kwestii bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Pierwsze szkolenia odbyły się 14 maja br. Przed południem w tym dniu odbyło się spotkanie na budowie prowadzonej przez
Mostostal  Warszawa na terenie Akademii  Górniczo-Hutniczej  w Krakowie,  gdzie firma realizuje inwestycję obejmującą
wzniesienie budynku dydaktycznego S-1. Szkolenie odbyło się w pomieszczeniu, gdzie aktualnie prowadzone są prace
wykończeniowe (jak na fotografii poniżej), co umożliwiło udział w spotkaniu 42 uczestnikom.

Fot. 1. Szkolenie zrealizowane we współpracy z „Mostostal Warszawa”, Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza

Tego samego dnia  podobne  spotkanie  szkoleniowe przeprowadzono  na  budowie  Hochtief  w  Oświęcimiu,  na  terenie
producenta folii aluminiowej Alupol Films, gdzie realizowana jest inwestycja obejmująca rozbudowę zakładu.



Fot. 2. Szkolenie zrealizowane we współpracy z Hochtief, Oświęcim, rozbudowa zakładu produkcji folii aluminiowej
"Alupol Films".

15 maja w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa odbyło się szkolenie zorganizowane we współpracy z "Budimex" S. A., na
budowie siłowni elektroenergetycznej, prowadzonej na terenie ArcelorMittal Poland S. A. w Krakowie. 16 maja zaś odbyło
się drugie szkolenie zrealizowane we współpracy z Mostostal Warszawa, dotyczące „standardowej” inwestycji  jaką jest
budowa osiedla  mieszkaniowego przy  ul.  Zalesie  w Krakowie.  Tydzień szkoleń zakończyły  dwa spotkania:  ponownie
zorganizowane  we  współpracy  z  "Hochtief"  seminarium  szkoleniowe  dla  kadry  kierowniczej,  które  odbyło  się  przed
południem na  terenie  budowy -remontu  budynków Uniwersytetu  Jagiellońskiego  przy  ul.  Ingardena  w Krakowie  oraz
szkolenie z Mota-Engil Central Europe , przeprowadzone na budowie kolejnego budynku dydaktyczno-badawczego  na
terenie Krakowskiego Parku Technologicznego w Krakowie.


