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Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (wię-
cej w miesięczniku „Materiały Budowlane” 9/2018 str. 98
– 99) ma tę przewagę nad działami BHP w firmach budow-
lanych, że może patrzeć na rynek holistycznie. Dzięki temu
nie tylko reaguje na bieżące problemy, z jakimi zmagają się
firmy budowlane, ale również przewiduje trendy w dziedzi-
nie bezpieczeństwa. Jednym z projektów, będącym reakcją
na potrzeby rynku, jest opracowanie spójnej bazy wiedzy dla
obcokrajowców. To ważne szczególnie teraz, gdy rynek bu-
dowlany przeżywa hossę i przybywa nowych inwestycji we
wszystkich sektorach – od budownictwa mieszkaniowego
po skomplikowane projekty infrastrukturalne czy przemysłowe.
Sytuacja na rynku doprowadziła do tego, że zaczyna brakować
rąk do pracy. Coraz częściej zatrudniani są pracownicy zza
wschodniej granicy. Jest to rozwiązanie zapewniające doraźną
poprawę wydajności na budowach, a także zmniejszenie kosz-
tów. Jest to ważne dla wszystkich firm, niezależnie od branży.
Ma ono również swoje minusy – jednym z nich są kluczowe,
szczególnie w budownictwie, kwestie bezpieczeństwa.

Generalni Wykonawcy należący do Porozumienia dla Bez-
pieczeństwa w Budownictwie od dawna działają na podstawie
restrykcyjnych procedur BHP. Zostały one wypracowane w cią-
gu wieloletniej działalności operacyjnej w Polsce zachodnich
spółek – matek, takich jak Ferrovial, Strabag, Vinci czy Bouy-
gues. Dla pracowników tych firm większość rozwiązań doty-

czących bezpieczeństwa jest już standardem, na temat którego
nie dyskutuje się, a wszyscy pracownicy go respektują i są
do niego przyzwyczajeni. W przypadku pracowników z Ukra-
iny czy Białorusi jeszcze tak nie jest. Generalni Wykonawcy,
działając zgodnie ze swoimi systemami wartości i procedura-
mi, starają się oczywiście edukować pracowników ze Wscho-
du, ale często na przeszkodzie stoją bariery (choćby język).
Stąd pomysł opracowania „Bazy wiedzy dla obcokrajowców”,
która zawierałaby najistotniejsze, elementarne zagadnienia, ale
podane w przejrzysty sposób i przetłumaczone na języki rosyj-
ski i ukraiński. Umożliwi to lepsze dotarcie z informacją na te-
mat BHP do wszystkich pracowników, a także zwiększy świa-
domość obcokrajowców pracujących na naszych budowach.
Wierzymy, że takie tłumaczenie spełni oczekiwania również
tych osób, które np. nie chcą lub boją się pytać nadzór budo-
wy, a jednocześnie nie posługują się językiem polskim.

Jest to kolejna wspólna inicjatywa firm zrzeszonych w Po-
rozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – trwają pra-
ce nad wspólnym oznakowaniem budów w zakresie ikono-
grafii i komunikacji BHP. Ma to spowodować, że pracowni-
cy na budowach niezależnie od firmy, dla której pracują, nie bę-
dą mieli problemu z czytaniem i zrozumieniem oznakowania,
od którego może zależeć ich zdrowie i życie.
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