
Aktualne problemy BHP w Budownictwie

 

20 października 2021 r. na Politechnice Warszawskiej odbyło się seminarium „Aktualne problemy
BHP w Budownictwie” organizowane przez Okręgowy Inspektorat  Pracy w Warszawie,  Wydział
Inżynierii  Lądowej  Politechniki  Warszawskiej,  Polski  Związek  Pracodawców  Budownictwa,
Porozumienie  dla  Bezpieczeństwa  w  Budownictwie  oraz  Polskie  Towarzystwo  Politechniczne.

Seminarium było organizowane w formie hybrydowej, relację w Internecie śledziło ponad trzysta osób.

Gości powitał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Andrzej
Garbacz, następnie głos zabrał Okręgowy Inspektor Pracy Andrzej Cegła.



Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, odczytał list do uczestników spotkania od
Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy. Katarzyna Łażewska-Hrycko podkreśliła, że
sektor  budownictwa  jest  bardzo  ważny  dla  Państwowej  Inspekcji  Pracy  z  uwagi  na  dużą  liczbę
zatrudnionych pracowników, problemy z przestrzeganiem obowiązujących przepisów oraz wysoki wskaźnik
wypadkowości.



Anna Wójcik, Nadinspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie poprowadziła wykład na
temat: „Zagrożenia w budownictwie – budynki wysokie mieszkalne” prezentując podczas wykładu wiele
przykładów z placów budów kontrolowanych na przestrzeni ostatnich lat.

O bezpieczeństwie współpracy z robotem przemysłowym w budownictwie mówiła Maria Sosnowska-Mach,
Biegły sądowy w zakresie BHP.

„Wypadki  na  placach  budów  –  studia  wybranych  przypadków”  to  temat  którym  zajął  się   Robert
Cienszkowski, Starszy Inspektor Pracy – specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

Michał  Wasilewski,  Dyrektor  Koordynujący  Porozumienia  dla  Bezpieczeństwa  w  Budownictwie
poprowadził  prezentację  pt.  „Bezpieczeństwo  w  wymaganiach  kontraktowych  –  korzyści  finansowe,
jakościowe i BHP”.

Karolina Szymczak,  Ekspert  ds.  BHP reprezentująca Porozumienie dla Bezpieczeństwa poprowadziła
wykład na temat planowania i organizacji robót budowlanych z wykorzystaniem narzędzi Porozumienia dla
Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Tematykę dotyczącą środków ochrony indywidualnej i wymagań zasadniczych poruszył  Maciej Dąbrowski,
Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

Na koniec Krzysztof Kaczorek, Kierownik Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy w
budownictwie” Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej podsumował bieżącą edycję studiów
„Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie” realizowaną na Politechnice Warszawskiej. Na uwagę
zasługuje fakt, iż ten innowacyjny kierunek studiów cieszy się ogromną popularnością – są już chętni na
kolejną, wiosenną edycję studiów.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z seminarium, poniżej link do wydarzenia.



https://youtu.be/kjbNCbDcAMw

https://youtu.be/kjbNCbDcAMw

