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Sz. P. Ewa Flaszyńska
Dyrektor Departamentu Rynku Pracy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Szanowna Pani Dyrektor,
W odpowiedzi na pismo z dnia 10.06.2021 r. (Znak sprawy: DRP-XIV.7810.5.2021), dotyczące konsultacji
wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej pn. „Nadzorowanie budowy i eksploatacji rusztowań” do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przedstawiamy następujące stanowisko.
Polski Związek Pracodawców Budownictwa zrzesza ponad 100 firm świadczących usługi dla budownictwa,
w tym w szczególności generalnych wykonawców i podwykonawców. Nasze firmy na czołowym miejscu
stawiają bezpieczeństwo pracowników podczas prowadzenia prac na budowach i dlatego podejmują szereg
działań w tym kierunku. Jedną z takich inicjatyw było powołanie w 2010 roku przez grupę firm członkowskich
PZPB Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Przez wiele lat Porozumienie nie posiadało
osobowości prawnej, ale działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach wyrobiło sobie
rozpoznawalną w branży markę, ale przy współudziale PZPB mogło również podejmować znaczące kroki
formalne.
Efektem prac Porozumienia jest znaczący spadek wypadków w ciągu ostatnich 10 lat, Liczba wypadków
śmiertelnych w liczbach względnych spadła o 76%: z 21,49 osób na 100 tys. zatrudnionych w 2009 (najgorszy
wynik w Europie) do 5,18 osób na 100 tys. zatrudnionych w 2018 (dołączenie do grupy o najniższych
wskaźnikach), co stanowi największy progres w Europie. W liczbach bezwzględnych ten spadek również jest
znaczący i wynosi 62,7% (118 osób w 2009 i 44 osoby w 2019). Ogółem liczba osób poszkodowanych
w wypadkach w budownictwie spadła z 8684 w 2009 r. do 4743 w 2019 r. czyli o 45%, podczas gdy w tym
samym czasie w całej gospodarce spadek był o wiele mniejszy i wyniósł tylko 4%.
Wśród przyczyn wypadków na budowach zdecydowanie dominują upadki z wysokości. Dane Państwowej
Inspekcji Pracy pokazują, że w ciągu lat w tym obszarze nie nastąpiła znacząca poprawa bezpieczeństwa.
W 2009 r. było 236 takich wypadków, zaś w 2019, aż 222. Jest to co prawda spadek bezwzględny o 14
wypadków, ale wobec znacznego spadku wypadków ogółem udział samych upadków w wysokości we
wszystkich wypadkach wzrósł o 72,23 %.
Przytoczone powyżej dane jednoznacznie wskazują, że w świetle faktu iż najczęstszymi wypadkami
śmiertelnymi na budowach są wypadki spowodowane upadkiem z wysokości, a najczęstszymi ofiarami tego
rodzaju wypadków są użytkownicy rusztowań, którzy nie uczestniczą w procesie projektowania i montażu
rusztowań, wprowadzenie do ZSK kwalifikacji dotyczącej właśnie nadzoru nad budowaniem i eksploatacją
rusztowań wymaga wieloaspektowej analizy.
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Poprawa standardów pracy z rusztowaniami jest już tematem, którym szczegółowo zajmują się, we
współpracy, członkowie Komitetu Maszyn i Urządzeń Budowlanych przy PZPB, członkowie Porozumienie dla
Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz przedstawiciele Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Zakresem prac wspomnianej grupy jest tematyka obejmująca:
•

Podniesienia jakości szkoleń dla monterów rusztowań i wprowadzenie stopniowania uprawnień w
zależności od skomplikowania konfiguracji rusztowań, wzorując się na najlepszych przykładach
krajów zachodnich,

•

Wprowadzenie certyfikacji rusztowań celem wyeliminowania sprzętu przestarzałego oraz
niewiadomego pochodzenia.

•

Ujednolicenia kwestii uprawnień i odpowiedzialności za poszczególne etapy procesu projektowania,
montażu, użytkowania i demontażu rusztowań.

Mając na uwadze fakt, iż w świetle powyżej przytoczonych informacji, wprowadzenie do ZSK nowej
kwalifikacji w kształcie proponowanym w opiniowanym wniosku może mieś negatywny wspływ na poziom
bezpieczeństwa pracy na budowie, w załączeniu przekazujemy Formularz konsultacji, w którym zawarliśmy
szczegółowe uwagi i zastrzeżenia, dotyczące wniosku o wpisanie do ZSK kwalifikacji „Nadzorowanie budowy i
eksploatacji rusztowań”. W opinii PZPB wniosek zgłoszony przez PIGR koncentruje się jedynie na uzyskaniu
zgody na prowadzenie płatnych szkoleń na uzyskanie kwalifikacji, która nie daje żadnych uprawnień i nie
nakłada na posiadającego taką kwalifikację żadnej odpowiedzialności. W konsekwencji może to doprowadzić
do jeszcze większego zamieszania i pogorszenia bezpieczeństwa pracy z rusztowaniami.

Z poważaniem
Magdalena Lewandowska
dyrektor biura

Załącznik:
- Formularz konsultacji
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