
Zmiana jest konsekwencją ustaleń sygna-
tariuszy Porozumienia, według których 
przywództwo w stowarzyszeniu jest ka-
dencyjne i trwa dwa lata. Porozumienie 
dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie 
(PBB) zostało założone w 2010 r. Jako 
pierwsza prezydencję sprawowała Skan-
ska SA, następnie Budimex SA. Od marca 
2016 r. Warbud SA był jego liderem.

Cel – zero wypadków 

„Możemy być dumni z naszej pracy, ale 
wiele jest jeszcze przed nami. Nieustannie 
musimy pracować nad poprawą bezpieczeń-
stwa w naszych spółkach, współpracować 
w tym obszarze z inwestorem, oddziaływać 
i uczyć dobrych praktyk podwykonawców 
– powiedział Jerzy Werle, prezes zarządu 
Warbud SA, pełniący funkcję prezydenta 
Porozumienia. – Musimy tworzyć koalicje, 
aby na budowach było coraz mniej wy-
padków, w tym wypadków śmiertelnych”.

Statystyki PIP pokazują, że wypadków ze 
skutkiem śmiertelnym na polskich budowach 
z każdym rokiem jest mniej. W 2008 r. było 
ich aż 127, natomiast 2017 r. już tylko 71. „To 
znaczący spadek – podkreślił prezes Werle – 
niemniej to wciąż 71 pracowników, którzy 
stracili życie na placach budów. Przed nami 
jako Porozumieniem i całą branżą budow-
laną wciąż jeszcze wiele do zrobienia. Na-
szym celem jest zero wypadków”.

Efekty pracy dwuletniej prezyden-
cji

Jednym z działań priorytetowych pod-
czas tej prezydencji było zaangażowa-

nie w procesy legislacyjne pod kątem 
niezbędnych zmian w Kodeksie urbani-
styczno-budowlanym i Prawie zamówień 
publicznych, zwłaszcza w kontekście form 
egzekwowania bezpieczeństwa pracow-
ników na budowie oraz większego za-
angażowania inwestorów i urzędników 
w kwestie bhp.

Nic o nas bez nas

Po ośmiu latach obecności na rynku 
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Bu-
downictwie jest nie tylko rozpoznawalne, 
ale jest także ważnym głosem opinio-
twórczym w obszarze bezpieczeństwa. 
Efekty inicjatyw i działań podejmowanych 
przez sygnatariuszy zauważyły instytucje 
publiczne – Państwowa Inspekcja Pracy, 
Ministerstwo Infrastruktury, ZUS czy 
GDDKiA, które traktują Porozumienie jak 
społecznego partnera i zapraszają je do 
współpracy.

Działania Porozumienia doprowadziły 
do spadku akceptacji dla niebezpiecznego 
sposobu pracy, zwiększenia świadomości 
pracowników i podwykonawców, którzy 
zaczynają rozumieć standardy PBB i pra-
cować zgodnie z nimi, oraz wzrostu kul-
tury pracy na budowach.

„Poprzeczka została zawieszona wy-
soko – powiedział Leszek Gołąbiecki, pre-
zes zarządu Unibep SA. – Głęboko wierzę 
w to, że razem, tak jak dotychczas, bę-
dziemy pracować na rzecz podniesienia 
kultury bhp w branży budowlanej. Od nas 
wszystkich zależy – na każdym szczeblu – 
byśmy pracowali w coraz bezpieczniejszej 

branży. Ale musimy wykonać mnóstwo 
pracy zarówno wewnątrz naszych firm, 
jak i w otoczeniu branży budowlanej. 
Dziękuję za zaufanie i liczę na współpracę 
i pomoc”.

Inicjatywy zmierzające do poprawy 
bezpieczeństwa wspiera wiele środo-
wisk związanych z branżą budowlaną. 
To pozwala patrzeć w przyszłość z na-
dzieją na to, że budownictwo przestanie 
być niechlubnym przykładem wysokiej 
wypadkowości.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie skupia 12 firm budow-
lanych. Są to: Budimex SA, Erbud SA, 
Hochtief Polska SA, Karmar SA, Mostostal 
Warszawa SA, Mota-Engil SA, 
PORR SA, Polimex Mostostal 
SA, Skanska SA, Strabag Sp. z 
o.o., Unibep SA i Warbud SA.

Bezpieczeństwo w budownictwie

22 marca 2018 r., po dwóch latach sprawowania prezydencji w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, 
Warbud SA przekazał spółce Unibep SA kierowanie nieformalnym stowarzyszeniem 12 największych na polskim ryn-
ku generalnych wykonawców.

tekst i zdjęcie: POROZUMIENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE

Jerzy Werle, szef Warbudu SA (z prawej), uho-
norowany prezentem – swoją karykaturą. Obok 
Leszek Gołąbiecki, szef Unibep SA
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Nector Sp. z o.o., ul. Szlak 65/502, 31-153 Kraków, tel.: 12 631 85 50, e-mail: biuro@nector.biz

PRODUKCJA I MONTAŻ SIATEK HEKSAGONALNYCH ORAZ GABIONÓW 

Firma Nector to pierwsza POLSKA FIRMA specjalizująca się w produkcji i montażu siatek heksagonalnych oraz 
gabionów wytwarzanych maszynowo.

Nector oferuje swoim klientom produkt doskonały pod każdym względem, spełniający najwyższe standardy 
jakościowe i normy techniczne, a przy tym przyjazny środowisku naturalnemu.

Nector jako pierwszy i jedyny producent na świecie wytwarza siatki o wysokiej wytrzymałości 
o PODWÓJNYM SPLOCIE.

Siatki Nector HARD Rm > 150 kN/m z drutu 3,0 ZnAl klasy A o wytrzymałości > 1770 MPa
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Dostawa i montaż siatki heksagonalnej 
w m. Tresna


