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ZAŁOŻENIA KOMUNIKACYJNE KAMPANII  

PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY  

SKIEROWANEJ DO BRANŻY BUDOWLANEJ 
 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli 

przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.  

Do zadań Urzędu należy m.in. podejmowanie działań polegających na zapobieganiu  

i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy, w szczególności w branżach, w których 

wskaźniki wypadków przy pracy są wysokie, a kontrole inspektorów pracy wskazują na dużą 

liczbę nieprawidłowości oraz naruszeń w zakresie prawnej ochrony pracy i bezpiecznego jej 

wykonywania. 

Szeroko rozumiana prewencja w obszarze ochrony pracy oznacza kształtowanie kultury 

bezpieczeństwa pracy w dążeniu do osiągnięcia wysokich standardów – nie tylko poprzez 

nadzór, lecz również przez różnego rodzaju formy komunikacji społecznej. To także 

angażowanie wszystkich uczestników procesu pracy we wdrażanie działań na rzecz 

systemowego zarządzania bhp oraz metod pracy, zapewniających skuteczną profilaktykę 

wypadkową. Działania o takim charakterze dają możliwość objęcia oddziaływaniem szerokiej 

grupy podmiotów, ale przede wszystkim osiągnięcia poprawy warunków pracy tam, gdzie 

wartości związane z kulturą pracy nie zostały jeszcze w pełni zinternalizowane.  

Celem wszystkich działań prewencyjnych jest zatem dążenie do osiągnięcia efektów 

tożsamych z efektami kontroli, jednak bez stosowania sankcji karnych. Przekonanie  

o konieczności zapewnienia przez pracodawców odpowiednich warunków pracy z jednej 

strony, a z drugiej o potrzebie uczestniczenia pracowników w realizacji odpowiednich 

standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny powinno być podstawą dla funkcjonowania 

niepisanego kodeksu etycznego w relacjach pracy – co staramy się uzyskać dzięki licznym 

działaniom szkoleniowym oraz uświadamiającym. 

Przedsięwzięcia prewencyjne inspekcji pracy powinny być komplementarne w stosunku  

do działalności kontrolnej w branżach (m.in. takich jak budownictwo) o największym nasileniu 

zagrożeń i ich skutków (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Działania tego rodzaju 

powinny być uzupełniane medialnymi kampaniami informacyjnymi prowadzonymi w szerszej 

perspektywie, które mają na celu wzbudzenie zainteresowania aktualnymi problemami 

ochrony pracy, nie tylko wśród ściśle określonych grup docelowych (najczęściej są to 
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pracodawcy i pracownicy), ale także wśród organów egzekwujących przepisy prawa oraz 

organizacji związkowych. Prowadzenie działań w mediach sprzyja stworzeniu kontekstu 

informacyjnego i grup wsparcia dla pracodawców w dążeniu do praworządności  

w stosunkach pracy. Realizując zadania prewencyjne, inspekcja powinna wspierać przede 

wszystkim pracodawców zainteresowanych uzyskaniem trwałej poprawy stanu 

bezpieczeństwa i warunków pracy – w szczególności małe przedsiębiorstwa, które  

w porównaniu z rozbudowanymi firmami mają mniejsze możliwości organizacyjne  

i finansowe w dostosowaniu firm do obowiązujących przepisów prawa pracy oraz 

zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa. 

Dużą rolę w działaniach prewencyjnych odgrywają partnerzy inspekcji pracy: instytucje 

państwowe, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje branżowe, 

stowarzyszenia działające w obszarze prawa i bezpieczeństwa pracy. Stanowią oni 

naturalną sieć służącą komunikacji i włączaniu docelowych odbiorców w działania 

organizowane przez PIP. 

Wsparciem dla działań informacyjnych oraz doradczych inspektorów pracy są materiały 

edukacyjne m.in. w formie broszur, ulotek, list kontrolnych, plakatów i banerów 

informacyjnych, filmów instruktażowych, prezentacji szkoleniowych. Materiały tego typu, 

dotyczące problematyki prawnej ochrony pracy, a także bezpieczeństwa i higieny pracy  

w poszczególnych branżach, dostarczają pracodawcom i pracownikom niezbędnej wiedzy 

merytorycznej oraz ułatwiają proces dostosowania firm do obowiązujących przepisów prawa. 

Z doświadczeń kontrolnych inspektorów pracy wynika, że deficyt wiedzy jest szczególnie 

duży wśród pracodawców prowadzących małe i średnie firmy. 

ANALIZA SYTUACJI W BRANŻY BUDOWLANEJ 

Jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego, budownictwo od wielu lat należy  

do branż o wysokich wskaźnikach wypadkowych. Według analiz Państwowej Inspekcji 

Pracy, dotyczących poszkodowanych w wypadkach przy pracy zbadanych przez inspektorów 

pracy, w 2020 r. blisko 26,9% ogółu poszkodowanych stanowiły osoby pracujące  

w budownictwie (w 2019 r. – 25,0%, w 2018 r. – 25,1%).  
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Źródło: dane PIP, stan na 29.03.2021 r. – zestawienie wg daty zaistnienia wypadku 

Wśród poszkodowanych śmiertelnie w zbadanych wypadkach przy pracy dominowały osoby 

pracujące w sektorze budowlanym – 33,2% ogółu poszkodowanych śmiertelnie (w 2019 r. – 

36,9%; w 2018 r. – 31,4%).  

 

Źródło: dane PIP, stan na 29.03.2021 r. – zestawienie wg daty zaistnienia wypadku 

Najwięcej poszkodowanych na budowach (przy wznoszeniu nowych budynków oraz przy 

pracach rozbiórkowych, wyburzeniach i remontach) uległo wypadkom w wyniku upadku  

z wysokości (208 pracowników, tj. 43,9% pracujących na budowach). Drugą najczęstszą 

grupą wydarzeń, w wyniku których pracujący na budowach ulegali wypadkom, były 
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ześlizgnięcia, upadki, załamania się czynnika i (w wyniku tego) uderzenia pracujących przez 

spadający z góry przedmiot, pociągnięcia pracujących w dół oraz przewrócenia się na nich 

czynnika materialnego (130 osób, tj. 27,4%). Z analizy wypadków zaistniałych w 2020 r. 

wynika, że osoby, które doznały urazu wskutek upadku z wysokości przebywały najczęściej 

na: 

 budynkach, konstrukcjach i ich elementach, powierzchniach nad poziomem gruntu  

(w tym: na dachach, stropach, w otworach okiennych, schodach, płytach balkonowych, 

tarasach); 

 konstrukcjach, powierzchniach stacjonarnych nad poziomem gruntu (np. rusztowaniach, 

platformach, pomostach roboczych, drabinach stałych); 

 konstrukcjach, powierzchniach ruchomych nad poziomem gruntu (np. rusztowaniach 

przestawnych, drabinach przenośnych); 

 urządzeniach transportu bliskiego (np. podestach ruchomych – przejezdnych). 

Na terenach budów wykorzystywane były maszyny i urządzenia techniczne, do których 

obsługi wymagane są uprawnienia kwalifikacyjne (często z ich udziałem miały miejsce 

wypadki  przy pracy podczas prac budowlanych). Były to najczęściej: 

 rusztowania budowlano-montażowe metalowe  – montaż i demontaż; 

 maszyny do robót ziemnych (koparki jednonaczyniowe, koparkoładowarki, 

koparkospycharki, ładowarki jednonaczyniowe); 

 podajniki do betonu, pompy do mieszanki betonowej; 

 maszyny do robót drogowych (przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, 

spalinowe piły łańcuchowe do ścinki drzew, maszyny do stabilizacji gruntów); 

 urządzenia transportu bliskiego (żurawie, podesty ruchome); 

 wózki jezdniowe z napędem silnikowym – do których obsługi i konserwacji wymagane są 

uprawnienia kwalifikacyjne. 

Spośród 159 poszkodowanych na budowach w wypadkach przy pracy, (w których brały 

udział maszyny i urządzenia, do których obsługi wymagane są uprawnienia kwalifikacyjne), 

19 pracowników nie posiadało wymaganych uprawnień, a 23 nie było przeszkolonych  

w zakresie bhp. Obie przyczyny wypadków (jako jedne z wielu ustalonych przez inspektorów 

pracy) wystąpiły łącznie u 4 pracowników budowlanych. W roku 2019 sytuacja wyglądała 

następująco: spośród 184 poszkodowanych (w 2018 r. – 193), 27 nie posiadało uprawnień 

kwalifikacyjnych (w 2018 r. – 27), a 23 nie było przeszkolonych w zakresie bhp (łącznie obie 

przyczyny wypadków wystąpiły u 8 pracowników). W 2018 r. – 28 (łącznie u 6 pracowników). 



Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu  
na plakat kampanii skierowanej do branży budowlanej 

 

5 
 

Ponadto w 2020 roku aż w 91% skontrolowanych podmiotach stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie bezpiecznego wykonywania robót budowlanych. Poziom ten utrzymuje się  

w ostatnich latach na bardzo podobnym, wysokim poziomie (2019 – 92%, 2018 – 93%).  

Wyniki kontroli wskazują, że zwiększa się liczba ujawnianych nieprawidłowości dotyczących 

wykonywania prac na wysokości bez zabezpieczeń pracowników przed możliwością upadku 

(77% kontroli). Stwierdzane są w szczególności: brak bądź nieprawidłowe zastosowanie  

na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej chroniących przed upadkiem  

z wysokości, niezapewnienie bezpiecznych przejść i dojść do stanowisk pracy, 

niezabezpieczenie otworów w stropach i ścianach zewnętrznych oraz niewyposażenie 

pracowników w środki ochrony indywidualnej, bądź niewyegzekwowanie ich stosowania. 

Stwierdzane są ponadto: brak lub nieprawidłowe zabezpieczenie miejsc i stref 

niebezpiecznych (46% kontroli), tj. miejsc wykonywania prac ziemnych, stref pracy maszyn 

budowlanych, w tym żurawi, prac w wykopach oraz prac na dachach i na rusztowaniach.  

Na wysokim poziomie utrzymuje się naruszanie przepisów dotyczących wykonywania prac 

przy użyciu rusztowań (46% kontroli). Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości 

związane są z montowaniem rusztowań w sposób nietypowy i niezgodny z dokumentacją 

producenta. Kontrole wskazują braki w zabezpieczeniu pomostów roboczych balustradami, 

brak bądź nieprawidłowe pomosty robocze, niewłaściwe kotwienia lub ich brak oraz 

dopuszczenie rusztowań do eksploatacji bez dokonania wymaganych odbiorów (10%  

kontroli). Na małych budowach nadal najwięcej nieprawidłowości dotyczy eksploatacji 

rusztowań typu warszawskiego.  

Brak zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym, które 

pozostawiane są na ciągach komunikacyjnych, powodując ryzyko potknięcia, a w przypadku 

ich uszkodzenia porażenia prądem elektrycznym, dotyczy 29% kontroli. Stwierdzane są 

także braki pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i przy 

uszkodzeniu (10% kontroli).  

Nieprawidłowości związane z eksploatacją maszyn budowlanych dotyczą przede wszystkim 

braku osłon elementów ruchomych oraz niesprawnych elementów sterowniczych. Nadal 

wykonywane są  roboty w wykopach o ścianach niezabezpieczonych przed możliwością 

osunięcia się gruntu (brak odpowiedniego obudowania lub skarpowania). Zabezpieczenia 

prac ziemnych są kosztowne i pracochłonne, a czas realizacji czynności w wykopie – według 

wykonawców – nieadekwatnie krótki w stosunku do kosztów, które powinny zostać 

poniesione.  

Wiele nieprawidłowości jest ściśle powiązanych z planowaniem i przygotowaniem prac. 

Stwierdzone są braki lub niewłaściwie opracowywane dokumenty dotyczące identyfikacji 
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występujących zagrożeń oraz sposobów eliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń 

jeszcze przed rozpoczęciem robót (np. brak bądź nieprawidłowo opracowana instrukcja 

bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – 20% kontroli; nieudokumentowanie oceny 

ryzyka zawodowego – 14% kontroli). Problem ten występuje przede wszystkim na małych 

budowach.  

Na stałym poziomie (co piąta kontrola) utrzymuje się  nieprzestrzeganie podstawowych 

przepisów bhp dotyczących przygotowania pracujących do pracy. Najwięcej 

nieprawidłowości dotyczy dopuszczania do pracy osób bez wymaganej wiedzy  

o zagrożeniach, związanych z wykonywanymi pracami i sposobach zabezpieczeń przed 

skutkami tych zagrożeń. Wynika to z niewłaściwie przeprowadzanych szkoleń w dziedzinie 

bhp, bądź ich braku. Nieprawidłowości dotyczą również wykonywania prac przez 

pracujących bez wymaganych środków ochrony indywidualnej.  

W sektorze budownictwa dużym problemem jest brak rodzimych wykwalifikowanych 

pracowników, co powoduje wypełnianie tej luki przez pracowników z innych krajów  

(o wykształceniu i kwalifikacjach zdobytych w innych branżach niż budownictwo). Skutkuje to 

brakiem pracowników „średniego nadzoru” – brygadzistów, majstrów, kierowników robót. 

Właściciel firmy, który powinien sprawować nadzór nad pracownikami, rzadko jest obecny  

na terenie budowy.  

Podczas kontroli stwierdzane są również przypadki przerzucania odpowiedzialności za stan 

bhp na podwykonawców robót, nawet wówczas, gdy konkretny obowiązek z obszaru bhp 

należał do generalnego wykonawcy, np. zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie 

bezpiecznych ciągów komunikacyjnych i dojść do stanowisk pracy, właściwa eksploatacja 

instalacji elektrycznej, itp. 

Prace budowlane i rozbiórkowe w latach 2018-2020 – naruszenia przepisów 

    

  

Odsetek kontroli, w których 
stwierdzono nieprawidłowości 

2018 2019 2020 

Niezabezpieczenie pracowników przed upadkiem z wysokości  62 72 77 

Niezabezpieczenie i nieoznakowanie miejsc i stref niebezpiecznych 49 51 46 

Nieprawidłowości dotyczące rusztowań 47 45 46 

Nieprawidłowości związane z wykonywaniem prac ziemnych 21 19 12 

Brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych 22 21 20 

Przewody elektryczne niezabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym 20 25 29 

Nieprawidłowości związane z eksploatacją maszyn budowlanych 13 19 15 

Brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenie z dziedziny bhp 20 20 20 

Brak środków ochrony indywidualnej 14 16 6 
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Budownictwo drogowe i mostowe cechuje się wyjątkowo trudnymi warunkami pracy z uwagi 

na specyfikę stosowanych technologii, zmienność zakresu robót, duży wpływ warunków 

atmosferycznych oraz liniowy charakter prowadzenia inwestycji. Obok zagrożeń 

charakterystycznych dla tego rodzaju prac, występują także wszystkie rodzaje zagrożeń 

wypadkowych i zawodowych, znane z budownictwa kubaturowego i związane  

z wykonywaniem różnych rodzajów prac w budownictwie ogólnym. 

Przeprowadzone kontrole wykazują, że najwięcej nieprawidłowości występuje na etapie 

organizacji prac budowlanych, wykonywania robót ziemnych i prowadzenia prac  

na wysokości. 

W zakresie organizacji robót zastrzeżenia dotyczą głównie braku bądź nieprawidłowego 

ogrodzenia terenu budowy (14% kontroli) oraz braku bądź nieprawidłowego wygrodzenia  

i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych (40% kontroli), tj. miejsc wykonywania prac 

ziemnych, stref pracy maszyn budowlanych, prac w wykopach, miejsc składowania 

materiałów. Stwierdza się także brak lub nieprawidłowe wydzielenie i oznakowanie przejść 

dla osób postronnych. Przy pracach krótkoterminowych, np. związanych z usuwaniem awarii 

podziemnych sieci przesyłowych, zamiast ogrodzenia stref niebezpiecznych często 

wykonywane jest prowizoryczne wyznaczenie terenu robót za pomocą kolorowych taśm 

ostrzegawczych.  

Stwierdzono również, że znaki i urządzenia  drogowe (ostrzegawczo-zabezpieczające) 

ustawione są niezgodnie z dokumentami określającymi organizację ruchu drogowego. 

Inspektorzy ujawniają także niezapewnienie pracownikom prawidłowych pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych, co jest istotne z uwagi na występujące przy robotach ziemnych  

i kanalizacyjnych zagrożenia biologiczne (12% kontroli). Uchybienia w przestrzeganiu 

przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia popełniane są już na etapie 

przygotowania robót, co w szczególności przejawiało się brakiem opracowania  

i stosowania wymaganych dokumentów, takich jak: instrukcja bezpiecznego 

wykonywania robót budowlanych (12% kontroli) czy ocena ryzyka zawodowego (13% 

kontroli).  

Nieprawidłowości w zakresie przygotowania pracujących do pracy polegają przede 

wszystkim na dopuszczaniu do pracy osób nieprzeszkolonych w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy (13% kontroli).  

Ujawnione są nieprawidłowości przy prowadzeniu robót ziemnych i w wykopach (31% 

kontroli), polegające głównie na niewłaściwym zabezpieczeniu ścian wykopów liniowych 

wąskoprzestrzennych przed możliwością osunięcia się gruntu lub w ogóle braku 

zabezpieczeń, a także na nieprawidłowym nachyleniu skarp wykopów pod podpory 

realizowanych obiektów mostowych. Podczas prac w wykopach urobek składuje się 
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bezpośrednio przy krawędzi ścian wykopów, a także nie zapewnia się prawidłowych 

dojść do stanowisk pracy w wykopie, co wykazały kontrole.  

Kontrole potwierdzają także nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia przed 

upadkiem z wysokości pracowników, w szczególności wykonujących prace  

na realizowanych lub remontowanych obiektach mostowych lub wiaduktach (19% 

kontroli). Niezgodną z przepisami eksploatację maszyn budowlanych ujawnia się 

podczas 15% kontroli. Stwierdza się przede wszystkim brak osłon elementów ruchomych 

maszyn, np. zagęszczarek gruntu, betoniarek, pilarek do drewna, elektronarzędzi,  

a także nieprawidłowy stan techniczny maszyn do robót ziemnych i drogowych 

(wyeksploatowany i nienaprawiany park maszynowy) oraz niesprawne zawiesia  

do transportu materiałów żurawiami samojezdnymi. 

Budowy i remonty dróg w latach 2018-2020 – naruszenia przepisów 

    

  

Odsetek kontroli, w których 
stwierdzono 

nieprawidłowości 

2018 2019 2020 

Brak bądź nieprawidłowe wygrodzenie i oznakowanie stref i miejsc 
niebezpiecznych 

32 45 40 

Nieprawidłowości związane z wykonywaniem prac ziemnych 26 31 31 

Niezabezpieczenie pracujących środkami ochrony zbiorowej przed upadkiem  
z wysokości 

16 10 19 

Nieprawidłowości związane z eksploatacją maszyn budowlanych  17 15 15 

Brak bądź nieprawidłowe ogrodzenie terenu budowy  24 14 14 

Brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych 19 16 12 

Niezapewnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 22 25 12 

Biorąc pod uwagę statystyki wypadkowe oraz nieprawidłowości ujawniane podczas kontroli 

przez inspektorów pracy, Państwowa Inspekcja Pracy planuje na lata 2022-2024 

przeprowadzenie kampanii mającej na celu poprawę bezpieczeństwa pracy w budownictwie. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, część informacyjna kampanii skorelowana będzie  

z działaniami kontrolnymi, prowadzonymi przez inspektorów pracy w branży budowlanej.  

 

Działania, a także przekaz kampanii skoncentrowane będą na zagadnieniach związanych z: 

• bezpiecznym wykonywaniem prac na wysokości,  

• bezpieczeństwem prac ziemnych,  

• przygotowaniem pracowników do pracy oraz z uprawnieniami kwalifikacyjnymi,  
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• bezpieczną organizacją pracy, 

• bezpieczeństwem związanym z wykorzystaniem energii elektrycznej, 

• a także z najważniejszymi aspektami związanymi z bezpieczeństwem pracy przy 

obsłudze żurawi dźwigowych (budowlanych), z uwzględnieniem czasu pracy 

operatorów żurawi. 

IDENTYFIKACJA CELÓW I GRUP DOCELOWYCH 

Mając na względzie dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i ograniczenie 

wypadków przy pracy w budownictwie przyjęto, że celami kampanii PIP skierowanej  

do branży budowlanej będzie: 

• zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, w szczególności 

zagrożeń związanych z pracą na wysokości, w wykopach, przy obsłudze maszyn 

budowlanych, a także budowanie zaangażowania grup docelowych w działania na rzecz 

poprawy standardów bhp; 

• popularyzacja i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie stosowania środków 

ochrony zbiorowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ochrony zbiorowej 

używane przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace  

w wykopach); 

• upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony 

indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane; 

• promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania 

bezpieczeństwem na budowie. 

Odnosząc powyższe założenia do grup uczestniczących w procesie budowlanym, wskazać 

można następujące cele szczegółowe w poszczególnych grupach docelowych projektu: 

a) Główne grupy: 

• Pracodawcy – skuteczne egzekwowanie obowiązków wynikających z przepisów 

spoczywających na pracodawcy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy w drodze kontroli i rekontroli – w szczególności w obszarach objętych kampanią. 

Działania pozakontrolne PIP skierowane do tej grupy realizowane powinny być przede 

wszystkim poprzez szkolenia prowadzone na budowach przez inspektorów pracy  

w ramach programu informacyjno-edukacyjnego, doradztwo dla pracodawców, 

promocję dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa pracy w budownictwie, 

dystrybucję materiałów do samokształcenia, adresowanych do branży budowlanej. 

Komunikacja skierowana do tej grupy powinna być wzmocniona płatnymi działaniami 

medialnymi za pośrednictwem radia, Internetu, prasy specjalistycznej oraz działań PR.  
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• Kierownicy budów i robót – zadaniem działań prowadzonych w ramach kampanii 

będzie skłonienie ich do efektywnego egzekwowania wymogów dotyczących 

bezpiecznych metod pracy, m.in. stosowanie przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, przestrzeganie procedur bhp, a także zwrócenie ich uwagi na istotność 

rzetelnego instruktażu stanowiskowego w profilaktyce wypadków przy pracy. Na placu 

budowy za koordynację prac budowlanych oraz bezpieczeństwo pracowników 

odpowiedzialny jest przede wszystkim kierownik budowy. Duże znaczenie ma również 

kierownik robót bezpośrednio nadzorujący pracowników danego obszaru. Właśnie  

do tych grup skierowane powinny być materiały merytoryczne kampanii – listy 

kontrolne, poradniki, prezentacje – pomocne w identyfikacji zagrożeń i w sposób 

przystępny prezentujące rozwiązania prawne. Dla tej grupy docelowej stworzone 

powinny być również materiały uzupełniające dotyczące wypadków na placach 

budów – np. w formie studiów przypadków opracowanych na podstawie doświadczeń 

inspektorów pracy. W materiałach tych uwaga byłby zwrócona na okoliczności i źródła 

przyczyn, które są szczególnie istotne, i które przesądziły o tym, że nastąpił wypadek 

ciężki lub śmiertelny. 

• Pracownicy – celem jest trwałe uświadomienie im zagrożeń występujących na placu 

budowy oraz wyposażenie w wiedzę nt. sposobów zachowania się w sytuacjach 

potencjalnie  niebezpiecznych, a także odziaływanie na zmianę postrzegania  

i przestrzegania podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym dotyczących 

stosowania ochron osobistych i  respektowania obowiązujących na budowie procedur 

bezpieczeństwa. Z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że pracownicy poświęcają 

zwykle niewiele czasu na zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami z obszaru bhp, 

dlatego komunikacja z tą grupą powinna odbywać się za pomocą materiałów 

przygotowanych w formie skrótowej np. ulotek, plakatów, naklejek i infografik  

(do wywieszania w szatniach, zapleczach sanitarnych), spotów radiowych  

i ewentualnie materiałów filmowych odtwarzanych na porannych odprawach. 

W materiałach tych powinien być zawarty komunikat, że pracownicy mają wpływ  

na bezpieczeństwo swoje i współpracowników, są współodpowiedzialni  

za bezpieczeństwo pracy na placu budowy. Komunikacja skierowana do tej grupy 

powinna być wzmocniona działaniami medialnymi za pośrednictwem radia i Internetu. 

Biorąc pod uwagę, że na polskich budowach coraz częściej pracują cudzoziemcy 

(przede wszystkim obywatele Ukrainy), część materiałów kampanii powinna być 

przygotowana w języku ukraińskim. Proponuje się przygotowanie zaleceń 

bezpieczeństwa wyłącznie w formie grafik, które mogą zostać umieszczone  

na plakatach. Materiał taki będzie miał charakter uniwersalny – bez względu na język, 

jakim posługuje się pracownik-odbiorca. 
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b) Dodatkowe grupy: 

• Inwestorzy – uwzględnianie wydatków na bezpieczeństwo pracy na etapie planowania 

inwestycji oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie bhp nad wykonawcami. 

Model działania PIP z tą grupą powinien być oparty na współpracy i prowadzeniu 

działań informacyjnych. Zasadne jest również stymulowanie inwestorów  

do planowania inwestycji w taki sposób, aby kontrakty zawierane przez nich z firmami 

wykonawczymi uwzględniały realne środki finansowe na stosowanie ochron zbiorowych 

oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników. 

• Otoczenie społeczne – kampania ma za zadanie dostarczenie informacji,  

że w budownictwie występuje dużo zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz,  

że w tej branży odnotowuje się wysokie wskaźniki wypadkowe (w szczególności 

dotyczące wypadków śmiertelnych i ciężkich). Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie 

braku akceptacji dla zachowań niezgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracy  

w budownictwie oraz świadomości stosowania środków ograniczających ryzyko 

wypadku nawet przy drobnych pracach budowlanych, wykonywanych lub zlecanych  

do wykonania. Podstawą komunikacji skierowanej do tej grupy powinny być działania 

informacyjne i PR prowadzone np. na: ogólnopolskich portalach internetowych 

(część zamówienia publicznego dotyczącego działań informacyjnych kampanii  

w Internecie można poświęcić na komunikację do tej grupy, co ograniczy koszty 

realizacji i zapewni spójność przekazu), w mediach społecznościowych (np. Twitter, FB 

– konta PIP oraz partnerów), dzięki zaangażowaniu osób z OIP-ów wykonujących 

zadania rzeczników prasowych. 


