
 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy, 
 
 
zbliża się maj, a z nim nasze coroczne święto bezpieczeństwa. Już po raz piąty 
weźmiemy udział w Tygodniu Bezpieczeństwa - największej inicjatywie na rzecz 
poprawy BHP na polskich budowach. W tym roku Tydzień odbędzie się w dniach  
14-20 maja.  
 
Tegoroczne hasło, które będzie towarzyszyć naszym działaniom brzmi „Bezpieczeństwo 
się opłaca. Wszystkim”. Na zaniedbaniach w obszarze BHP tracą bowiem wszyscy – od 
pracowników na budowach, przez generalnych wykonawców, podwykonawców, 
inwestorów, po system ubezpieczeń i ochrony zdrowia. Kilka lat temu jako 
Porozumienie wyznaczyliśmy sobie wspólne cele. Ich realizacja przynosi widoczne 
efekty płynące z bezpiecznej pracy. Sprawmy, aby podobnie myśleli i działali nasi 
partnerzy i kontrahenci. Niech bezpieczeństwo stanie się dla wszystkich wartością 
nadrzędną, która przynosi wymierne korzyści. 

Wykorzystajmy ogromną skalę przedsięwzięcia i zaangażujmy w jego realizację 
wszystkie strony procesu inwestycyjnego. W tym roku szczególnie zależy nam na 
obecności naszych inwestorów. Zaprośmy ich i zachęćmy do wspólnych aktywności, 
które będą realizowane podczas Tygodnia Bezpieczeństwa. Ogólnopolski charakter 
akcji, umożliwia pokazanie naszej siły i konsekwencji. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, zaplanowaliśmy szereg działań, które możemy 
zrealizować na naszych budowach. Są one opisane w uaktualnionej „Książce 
pomysłów”. Zaprezentowane w niej przykłady dobrych praktyk stosują z powodzeniem 
wszyscy członkowie Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Przedstawione 
aktywności nie wyczerpują jednak pomysłów na własną, autorską organizację Tygodnia 
Bezpieczeństwa, do której gorąco zachęcamy.  
 
Do dyspozycji nadzoru budowy jest również prezentacja przewodnia, którą, jak co roku, 
rozpoczynamy Tydzień. Nasze działania wzmocnimy plakatem promującym akcję  
z tegorocznym hasłem przewodnim oraz zaproszeniem do inwestorów. Więcej 
informacji, które można wykorzystać do promowania naszych idei, znajduje się na 
stronie www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl.  
 
Wykorzystajmy zatem okazję do promocji odpowiedzialnych zachowań  
i podniesienia  poziomu bezpieczeństwa w codziennej pracy. Włączmy się aktywnie  
w organizację tegorocznej edycji Tygodnia Bezpieczeństwa. Udział każdego z nas  
oraz każdej budowy jest potrzebny i się opłaca. Wszystkim. 
 

 

Warszawa, 23 kwietnia 2018 r.    

http://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/

