
 

 

ZAPROSZENIE NA 

SZKOLENIE BHP – ZABEZPIECZENIA ZBIOROWE 

organizowane przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA 

przy współpracy z prelegentami z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu  

oraz Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie 

24/25 marca 2022 r., ART HOTEL*** Wrocław  

 

PROGRAM: 

 

 

 popularyzacja wytycznych opracowanych w 

ramach Porozumienia; 

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa i kultury BHP 

na budowach; 

 uświadamianie niebezpieczeństw związanych z 

pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i 

wypadkom; 

 przygotowanie do wdrożenia standardów 

bezpieczeństwa i dobrych praktyk w codziennej 

pracy. 

 

 

AGENDA: 

24 MARCA 

GODZINA PUNKT PROGRAMU                  

12:00 - 13:00 Lunch 

13:00 - 13:15 Otwarcie i powitanie Gości i Prelegentów 

 
13:15 - 13:45 

"Doświadczenia kontrolne inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy  

w zakresie zabezpieczeń zbiorowych pracujących na wysokości" 

Jarosław Głowacki, Nadinspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

13:45 - 15:15 „Zastosowanie wytycznych zabezpieczeń zbiorowych” 

Michał Wasilewski, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie 

15:15 - 15:45 Przerwa kawowa  

15:45 -16:45 „Zabezpieczenia zbiorowe – transport, montaż i wymagania techniczne” 

Sebastian Lewiński, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie 
 



 

16:45 - 17:15 Sesja Q&A 

17:15 - 18:30 Blok szkoleń firmowych  

18:30 - 19:30 Czas wolny i przejście do Restauracji   

19:30 - 23:00 Kolacja   

25 MARCA 

06:30 - 10:30 Śniadanie 

do godz. 

12:00 
Wykwaterowanie 

PRELEGENCI: 

 
Michał 

Wasilewski 

 
 

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa, specjalność Drogi, Ulice, 

Lotniska. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania BHP na Wydziale 

Zarządzania Politechniki Poznańskiej i studium trenerskie w zakresie zarządzania 

bezpieczeństwem w akademii Norman Benett. Karierę rozpoczął w 2001 roku jako 

kierownik robót i kosztorysant w lokalnej firmie budowlanej, następnie specjalista w 

zespole kosztorysowania i oferowania w firmie NCC Polska. Zajmował się też 

przygotowaniem przetargów w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

W latach 2006-2011 pracował jako kierownik robót, koordynator BHP, inżynier projektu 

przybudowie infrastruktury drogowej, mostowej i lotniskowej. Od 2013 koordynuje prace 

Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zrzeszające największych 

generalnych wykonawców na rynku polskim współpracujących ze sobą wdrażając 

systemowe rozwiązania BHP skierowane do pracowników sił własnych i 

podwykonawców. 

 

 

 
Sebastian 

Lewiński 

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej, podyplomowych studiów bhp 

w WSB w Gdańsku, bezpieczeństwa budowli na SGSP oraz MBA na Akademii Leona 

Koźmińskiego w Warszawie. Od 2008 r. związany z firmą Warbud SA – obecnie jako 

zastępca dyrektora Biura Technicznego ds. bhp. W latach 2018-2021 Menedżer ds. 

bezpieczeństwa pracy w Europie Środkowej w spółkach należących do 

międzynarodowego lidera branży budowlanej Vinci Construction International Network. 

Odpowiadał w nich za budowanie kultury bezpieczeństwa oraz wdrażanie systemu 

zarządzania przez bezpieczeństwo. Aktywny członek Grupy Roboczej Porozumienia dla 

Bezpieczeństwa w Budownictwie, członek Rady Głównego Inspektora Pracy ds. 

Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. 

 

Stowarzyszenie DAFA reprezentuje i promuje najwyższe standardy technologiczne 

dla nowoczesnego budownictwa dachów płaskich, zielonych i fasad. Określa wytyczne 

i wydaje publikacje techniczne, wpływając na bezpieczeństwo funkcjonowania całej 

branży. Skupia ponad 120 członków: najbardziej rzetelnych wykonawców dachów 

płaskich i fasad, producentów i dostawców, rzeczoznawców, architektów i projektantów 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą general-

nych wykonawców. Misją Porozumienia jest ograniczenie liczby wypadków na budowach 

poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie niebezpieczeństw 

związanych z pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom. Celem 

współpracy jest wdrażanie standardów bezpieczeństwa, w tym wprowadzanie 

systemowych rozwiązań z dziedziny BHP oraz działalność edukacyjno-szkoleniowa. 

 

 



 

Kontakt z organizatorem:  

Stowarzyszenia DAFA – Katarzyna Wiktorska 

tel. kom. 600 482 885 

biuro@dafa.com.pl 


