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Wprowadzenie 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawiera podstawowe 

procedury sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz normy państwowe. 

Zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wykonywanie zadań 

inwestycyjnych przy jednoczesnym zachowaniu zdrowia i życia pracowników jest 

jednym z głównych celów. 

Cel ten zostaje osiągnięty, kiedy wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji 

zadań przestrzegają procedur i instrukcji określonych w informacji BiOZ, a także zasad 

i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. 

1. Ogólny opis zadania 
Inwestorem jest Zarząd Mienia Skarbu Państwa, u. Prosta 69, 00-838 Warszawa. 

 

Autorem dokumentacji projektowej jest Termiko - Instalacje cieplne i hydrauliczne 

mgr inż. Piotr Krzemiński Al. Niepodległości 137/141 m. 9, 02-570 Warszawa. 

Budynek znajduje się na terenie położonym w Warszawie przy ul. Kozietulskiego 

4b. Inwestycja obejmuje projekt budowlano-wykonawczy remontu instalacji cieplnych i 

wodno - kanalizacyjnych oraz projekt węzła cieplnego dwufunkcyjnego.  

 

Zakres robót: 

 roboty demontażowe 

 roboty montażowe 

 roboty elektryczne 

 roboty budowlane. 

2. Przewidywane zagrożenia 
Projektowane prace nie przewidują prowadzenia szczególnie niebezpiecznych 

robót budowlanych pod warunkiem zastosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

Podczas trwania robót należy zwrócić jednak szczególną uwagę na zagrożenia 

wynikające z charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzających ryzyko 

powstania zagrożenia dla zdrowia ludzi a w szczególności: 

 zagrożenie związane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym 

sprzętu i materiałów budowlanych podczas całego procesu budowy, 

 zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu w obrębie placu budowy i 

jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

 zagrożenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac 

rozbiórkowych i budowlanych, 

 zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi w czasie prowadzenia prac  

rozbiórkowych i budowlanych, 
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 zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w trakcie prowadzenia 

prac wymagających użycia urządzeń elektrycznych, prac przy instalacji 

elektrycznej oraz prac prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie kabli 

elektrycznych, 

 zagrożenia związane z poparzeniem podczas prowadzenia prac spawalniczych, 

 zagrożenia pożarowe (szczególnie podczas prac spawalniczych, używania 

urządzeń elektrycznych, montażu instalacji elektrycznej), 

 zagrożenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych, 

 zagrożenia związane z pracą na wysokości, pracą na rusztowaniach, wszelkich 

prac prowadzonych na wysokości w rozumieniu przepisów bhp prowadzonych w 

obrębie placu budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

 zagrożenia związane z obsługą maszyn, narzędzi, sprzętu zmechanizowanego i 

innych urządzeń technicznych obsługujących poszczególne etapy budowy 

podczas całego procesu budowy, 

 zagrożenia związane z prowadzeniem poszczególnych grup robót w czasie  

prowadzenia tych robót. 

 

Efekty wystąpienia któregoś z powyższych zagrożeń: 

 upadek z wysokości 

 porażenie prądem 

 skaleczenia 

 uderzenie i przygniecenie 

 poślizgnięcie się, potknięcie się, upadek 

 spadające przedmioty 

 pochwycenie przez ruchome elementy maszyn 

 urazy oczu 

 oparzenia. 

3. Zagospodarowanie placu budowy 

3.1. Plac budowy 

W trakcie wykonywania robót budowlanych i rozbiórkowych należy przestrzegać 

przepisów BHP a w szczególności przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 19 marca 2003r. poz. 401), przepisów 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr  118 poz. 1262), 

przepisów zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie Ustawy Prawo 

Budowlane (Dz.U. Nr 129 poz. 1439) oraz innych przepisów w tym zakresie. 

Roboty budowlane należy wykonywać wg rysunków szczegółowych, wytycznych i 

opracowań z nawiązaniem do warunków miejscowych oraz zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i ustaleniami. Na placu budowy należy umieścić 1 przenośny punkt ppoż. 

oznakowany i wyposażony zgodnie z przepisami ochrony ppoż. 
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3.2 Instruktaż pracowników 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Kierownik 

Budowy, lub Brygadzista powinien przygotować plan prowadzenia robót, zapoznać z 

nim załogę oraz udzielić instruktażu o sposobach bezpiecznego wykonania 

zaplanowanego przedsięwzięcia na poszczególnych jego etapach. Instruktaż 

stanowiskowy należy zakończyć sprawdzeniem wiadomości i umiejętności z zakresu 

wykonania prac, zgodnie z przepisami i zasadami BHP. W ramach instruktażu 

pracownikom należy przekazać informacje związane z: 

 mogącymi wystąpić zagrożeniami, 

 zastosowanymi środkami ochronnymi przed zagrożeniami, 

 metodami prowadzenia robót / prac szczególnie niebezpiecznych, w tym między 

innymi kolejność ich wykonywania, imienny podział pracy, szczegółowe 

wymagania przy wykonywaniu poszczególnych czynności, imienne wskazanie 

wyznaczonego, bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami. 

Ponadto przed przystąpieniem do realizacji robót Kierownik Budowy wyznacza 

sposób oraz miejsce przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i 

zasadami BHP. Personel techniczny budowy, robotnicy muszą być przeszkoleni w 

zakresie technologii prowadzenia robót przewidywanych w projekcie, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP i higieny pracy. 

3.3 Środki techniczne i organizacyjne 

Istotnym jest wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. Do środków technicznych i organizacyjnych należą: 

a. przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegać 

na zastosowaniu parametrów bezpiecznego zagospodarowania przestrzeni 

budowy, 

b. wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i ich rodzajów oraz lokalizacji 

stanowisk materiałów w sposób nie powodujący kolizji; 

c. usytuowanie i prowadzenie dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla 

pracowników budowlanych; 

d. prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych pod nadzorem technicznym, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją techniczną i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót; 

e. maszyny i urządzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym 

powinny posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z 

przepisami oraz spełniać wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym 

także wymagania dotyczące ograniczenia hałasu i odprowadzania pyłów do 

miejscowego odciągu; 
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f. roboty na wysokości - tj. powyżej 1m powinny być prowadzone, zależnie od ich 

charakteru przy użyciu odpowiedniego sprzętu, jak np.: inwentaryzowane 

rusztowanie przyjezdne, szelki bezpieczeństwa itp. 

g. do robót elektrycznych zaleca się: wyłączenie instalacji spod napięcia i ochrona 

przed przypadkowym załączeniem, zapewnienie łączności telefonicznej,  

h. prace montażowe instalacji elektrycznej prowadzić z zachowaniem zasad 

Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych poniżej 1kV.  

Przed rozpoczęciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowań w zakresie 

stabilności pomostów, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczeń. Podczas 

składowania materiałów należy zastosować ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych 

taśmami lub barierkami. 

4. Urządzenia elektryczne 
Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Prace związane z podłączeniem, 

badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane 

przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych powinny być 

zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak 

rozmieszczone na placu budowy, aby odległość do urządzeń zasilanych była nie większa 

niż 50 m. 

Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych powinna odbywać się co 

najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i 

oporności, a ponadto: 

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw 

zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych, 

 przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego 

miesiąca lub dłużej, 

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

5. Sprzęt zmechanizowany, pomocniczy i urządzenia 
techniczne 

5.1 Szczegółowe zasady postępowania 

Zasady postępowania pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, przy 

poszczególnych maszynach i urządzeniach określają: 

 instrukcje BHP dla tych stanowisk, 

 instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, 

 dokumentacja techniczno-ruchowa, 

 zapisy w książkach kontroli urządzeń pod-dozorowanych. 

5.2 Kwalifikacje do obsługi maszyn i urządzeń 

Od osób obsługujących maszyny i urządzenia wymaga się potwierdzenia 

odpowiednich kwalifikacji, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra 
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Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1262). Przełożony ma prawo poddać 

praktycznemu sprawdzianowi umiejętności każdego pracownika i kandydata do pracy. 

5.3 Dopuszczenie maszyn i urządzeń do użytkowania 

Maszyny, urządzenia i narzędzia dopuszczone do użytkowania na terenie budowy, 

muszą posiadać znak bezpieczeństwa B, CE i deklarację zgodności z PN, a te które będą 

się przemieszczać poza teren budowy, po drogach publicznych, muszą być dopuszczone 

do ruchu. 

Maszyny, urządzenia niesprawne technicznie będą wycofane z ruchu, a oceny 

stanu technicznego będzie dokonywać wyspecjalizowana jednostka na podstawie 

odrębnej umowy. 

5.4 Praca i konserwacja maszyn i urządzeń 

Przy wykonywaniu robót niebezpiecznych maszynami należy ustalić strefę 

niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze. Każde uruchomienie maszyny należy 

sygnalizować. 

Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio oświetlić, a maszynę 

wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy 

zaopatrzyć w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. 

Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym może być 

dokonywane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje, po odłączeniu od źródła 

zasilania. Zabrania się użytkowania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń. 

Maszyny i urządzenia ustawione na terenie pochyłym obsługujący zabezpiecza 

przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem, a także przed uruchomieniem 

przez osoby postronne. Zabrania się przekraczania dopuszczalnego ciśnienia w 

urządzeniach ciśnieniowych oraz pozostawiania ich w czasie pracy bez dozoru. 

5.5 Pozostałe wymagania 

 każdy operator maszyny ma obowiązek niezwłocznie zgłosić jej usterkę, 

 kierowców samochodów ciężarowych obowiązuje stosowanie kart 

tachometrycznych, które stanowią dowód o czasie pracy kierowcy, 

 operator maszyny lub urządzenia ma obowiązek zatrzymać i zabezpieczyć 

maszynę lub urządzenie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich 

pracy i zgłosić ten fakt przełożonemu. 

6. Roboty murowe i tynkarskie 
a. Materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały 

pracownikom pełną swobodę ruchów. 

b. Stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną 

zaprawę murarską należy niezwłocznie usunąć. 

c. Otwory pionowe należy zabezpieczyć barierami ochronnymi o wysokości 110 

cm, a otwory poziome powinny być trwale zabezpieczone – otwarte przestrzenie 
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zewnętrzne należy zabezpieczyć barierami ochronnymi ustawionymi w 

odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi ściany. 

8. Roboty spawalnicze 
a. Przy wykonywaniu robót spawalniczych dozwolone jest używanie butli do gazów 

technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. 

b. Ręczne przenoszenie butli o pojemności wodnej powyżej 10 l powinno być 

wykonywane przez co najmniej 2 osoby. 

c. Przewożenie jednocześnie ludzi i butli jest zabronione. 

d. W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny być ustawione w pozycji 

pionowej lub pod kątem nie mniejszym nić 750 od poziomu. 

e. Sprzęt do spawania elektrycznego powinien mieć atest producenta i być 

użytkowany zgodnie z opracowaną przez niego instrukcją. 

f. Przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, spawacz jest zobowiązany 

sprawdzić prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia końcówki kabla 

roboczego do uchwytu oraz zastosowanie środka ochrony dodatkowej przed 

porażeniem. 

g. Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony. 

h. Pracownicy stojący obok stanowisk roboczych spawaczy powinni być 

zabezpieczeni przed szkodliwym działaniem promieni na wzrok. 

9. Rusztowania budowlane 
Rusztowania powinny: 

 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz 

do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów 

 posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń 

 stwarzać możliwość wykonania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego 

wysiłku. 

Rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy. 

Rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania 

inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien 

być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta. 

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być 

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań. Zabronione jest 

ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

 podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s, 

 zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność. 

Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach 

rusztowań jest zabronione. Pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów 

rusztowań jest zabronione. Podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym stawia się 

rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie. 

Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione. 
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Rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją 

producenta. Jeżeli względy bezpieczeństwa tego wymagają, rusztowania przesuwne 

powinny być kotwione co najmniej w dwóch miejscach. Droga po której rusztowanie jest 

przesuwane powinna być wyrównana i utwardzona. 

10. Prace szczególnie niebezpieczne 

10.1 Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych 

Materiałami niebezpiecznymi są w szczególności substancje i preparaty chemiczne 

zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia. 

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o właściwościach 

fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych w zakładzie pracy materiałów, 

półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa 

pracowników związanych z ich stosowaniem, a także o sposobach bezpiecznego ich 

stosowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach 

przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznaczonych. Pomieszczenia, aparatura, 

środki transportu, zbiorniki i opakowania, w których są stosowane, przemieszczane lub 

przechowywane materiały niebezpieczne powinny być odpowiednie do właściwości 

tych materiałów. W czasie transportu, składowania i stosowania materiałów 

niebezpiecznych należy stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i 

indywidualnej – chroniące pracowników przed szkodliwym lub niebezpiecznym 

działaniem tych materiałów. 

10.2 Prace na wysokości 

Praca na wysokości w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co 

najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 

Majster / Brygadzista wydaje polecenie brygadzie lub osobie przewidzianej do 

wykonania prac wysokościowych z określeniem: 

 miejsca wykonywania pracy 

 skróconego opisu rodzaju wykonywanej pracy 

 skróconego opisu sposobu wykonywania pracy 

 rodzaju konstrukcji zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości 

 rodzaju ochron osobistych, koniecznych do wykonania pracy 

 usytuowania maszyn i urządzeń w ruchu w trakcie realizacji robót 

wysokościowych i zagrożeń z tego tytułu wynikających 

 sposobu zabezpieczania ludzi i mienia pod obszarem wykonywania prac wys. 

 sposobu sygnalizacji rozpoczęcia, przerwy i zakończenia robót 

 sposobu sygnalizacji na wypadek awarii lub zagrożenia dla zdrowia pracujących na 

wysokości 

 osoby wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy przed-lekarskiej i 

usytuowania apteczki. 
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Powierzchnie wzniesione na wysokość powyżej 2,0 m nad poziomem podłogi lub 

ziemi, na których w związku z wykonywaną praca mogą przebywać pracownicy, 

powinny być zabezpieczone barierami ochronnymi składającymi się z poręczy 

ochronnych umieszczonych na wysokości 1,1 m i burtnicy. Przestrzeń pomiędzy poręczą 

a burtnicą powinna być wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości. Natomiast: 

a. Jeśli ze względu na rodzaj robót i warunki wykonywania prac na wysokości 

zastosowanie barier ochronnych jest niemożliwe, należy stosować inne 

skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości. 

b. Prace na wysokości powinny być wykonywane w sposób nie zmuszający 

pracownika do wychylenia się poza obręb barier ochronnych lub obrysu 

urządzenia na którym stoi. 

c. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach 

nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziom podłogi, lub 

ziemi nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na 

którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej 

upadkiem należy zapewnić aby: 

 drabiny, klamry, rusztowania były stabilne i zabezpieczone przed nie 

przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość 

na przewidywane obciążenie (drabiny powinny posiadać atest) 

 pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 

o powierzchnia powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i 

niezbędnych materiałów 

o powierzchnia powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do 

elementów konstrukcyjnych pomostu 

o posiadał bezpieczne dojście do stanowiska pracy. 

11. Działania prewencyjne w celu wyeliminowania wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych 

Nie dopuszcza się do pracy pracownika, do której wykonywania, nie ma on 

właściwych kwalifikacji (w tym odpowiedniego stanu zdrowia określonego w 

orzeczeniu lekarskim) i potrzebnych umiejętności oraz dostatecznej znajomości 

przepisów i zasad BHP: 

 osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie posiadają kwalifikacje 

zgodnie z wymogami prawa budowlanego – ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o 

zmianie ustawy – Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 129 z dnia 12 listopada 2001r.) 

 kierowcy – prawo jady odpowiedniej kategorii i świadectwo kwalifikacyjne 

 elektrycy, energetycy – świadectwo E lub D  do obsługiwanej pracy urządzeń 

 obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwo UDT 

 spawacz – uprawnienia (książka) spawacza określonego tupu (gazowego, 

elektrycznego) 

 operator maszyn budowlanych i drogowych – uprawnienia do obsługi 

odpowiedniej maszyny odpowiedniej klasy. 
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Szkolenie pracowników w zakresie bhp i ppoż. jest prowadzone w oparciu o 

program szkolenia zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 

higieny pracy (dz. U. Nr 62 poz. 285). 

Wyposażenie pracowników w odzież i sprzęt ochrony indywidualnej: 

 wszystkie urządzenia ręczne, elektryczne, maszyny i urządzenia muszą posiadać 

certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności 

 każdy pracownik budowy wyposażony będzie w sprzęt ochrony osobistej 

stosownie do stanowiska pracy i zagrożeń na nim występujących 

 uprząż ochronna przed upadkiem z wysokości 

 hełm ochronny 

 kamizelka ostrzegawcza 

 obuwie ochronne  

 rękawice ochronne  

 okulary ochronne 

 ochronniki słuchu 

 każdy pracownik budowy wyposażony będzie w odzież roboczą. Odzież robocza 

oraz sprzęt ochrony osobistej posiadać będzie certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

W uzgodnieniu z Inwestorem należy przewidzieć miejsce na pomieszczenie 

socjalne dla pracowników. W pomieszczeniu socjalnym należy umieścić wykaz 

zawierający adresy i telefony do najbliższych jednostek policji, pogotowia i straży 

pożarnej oraz przewidzieć miejsce na telefon komórkowy. Należy także przewidzieć 

miejsce na telefon komórkowy i kaski ochronne oraz umieścić punkt pierwszej pomocy 

wyposażony w środki opatrunkowe. 

Na terenie budowy należy rozmieścić tablice ostrzegawcze oraz za pomocą tablic 

informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną z terenu budowy. 

12. Wypadki przy pracy 

12.1 Definicje 

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 

zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 

 podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności 

lub poleceń przełożonych 

 podczas wykonywania przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet 

bez polecenia 

 w czasie pozostawienia pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między 

siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze 

stosunku pracy. 

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia co do świadczeń 

określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: 

 w czasie podróży służbowej chyba, że wypadek spowodowany został 

postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonaniem 

powierzonych mu zadań 

 podczas szkolenia w zakresie samoobrony 
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 przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje 

związkowe. 

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w  wyniku którego 

nastąpiła śmierć w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. 

Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło 

ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej 

lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje 

organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba 

psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, 

istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa 

się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. 

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób 

zawodowych, o których mowa w art. 237 § 1 pkt. 2 kodeksu Pracy, jeżeli została 

spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w 

środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. 

Każdy pracownik ma obowiązek powiadomienia swojego przełożonego o 

zaistniałym wypadku przy pracy niezależnie czy uległ wypadkowi sam czy inny 

pracownik. 

12.2 Postępowanie przy wypadkach przy pracy 

Obowiązkiem kierownika budowy jest: 

 udzielenie pomocy poszkodowanemu 

 podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie 

 zabezpieczenie miejsca wypadku przy pracy do czasu dokonania oględzin miejsca 

wypadku oraz sporządzenia, jeśli zachodzi potrzeba, szkicu lub fotografii przez 

zespół powypadkowy 

 wdrożenie dochodzenia powypadkowego celem ustalenia w przewidzianym 

trybie okoliczności i przyczyn wypadku 

 zastosowanie odpowiednich środków zapobiegającym podobnym wypadkom. 

 12.3 Powiadamianie o wypadkach przy pracy 

Dyrektor, kierownik budowy lub kontraktu jest zobowiązany niezwłocznie 

zawiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym – pracowników 

Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz: 

 właściwego terenowo Prokuratora 

 właściwego terenowo Państwowego Inspektora Pracy 

 Nadzór Inwestora. 

12.4 Zespoły powypadkowe 

Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych ustala 

zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi kierownik działu BHP oraz zakładowy 

społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników przeszkolony w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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13. Ochrona zdrowia 
Pracodawca prowadzi co najmniej raz do roku ocenę ryzyka zawodowego i 

informuje pracowników o ryzyku związanym z wykonywaniem danej pracy i zasadami 

ochrony przed zagrożeniami w trakcie szkoleń BHP i ppoż.  Pracodawca przeprowadza 

na swój koszt pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, jeśli to wynika z decyzji PIS 

lub PIP. 

13.1 Badania profilaktyczne 

Pracownicy zatrudnieni na wszystkich stanowiskach mają obowiązek poddawania 

się profilaktycznym badaniom lekarskim. Kierownicy budów są zobowiązani znać 

orzeczenie lekarza dotyczące podległych im pracownikom oraz nie dopuścić danego 

pracownika do pracy jeśli nie posiada ważnego orzeczenia o braku przeciwwskazań do 

pracy na danym stanowisku. Badania profilaktyczne dzielimy na 3 grupy: 

 wstępne – poddają się nim pracownicy przyjmujący się do pracy i przenoszeni na 

inne stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub 

warunki uciążliwe 

 okresowe – w odstępach czasu określonych przez lekarza medycyny pracy 

uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych 

 kontrolne – w przypadku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby 

trwającej dłużej niż 30 dni. 

Celem badań profilaktycznych jest stwierdzenie przydatności danego pracownika  do 

pracy na danym stanowisku ze względu na jego stan zdrowia, oraz możliwe wczesne 

wykrycie choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego ze środowiskiem 

pracy. Wszystkie te badania są prowadzone na koszt pracodawcy. 

13.2 Telefony alarmowe i środki łączności 

Wszyscy pracownicy nadzoru na budowie posiadają telefony komórkowe 

umożliwiające kontakt z dyrekcją oraz wezwanie służb ratunkowych: 

 

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH  

 

POGOTOWIE RATUNKOWE  - 999 

STRAZ POŻARNA   - 998 

POLICJA    - 997 

POGOTOWIE GAZOWE  - 992 

POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991 

POGOTOWIE WOD-KAN  - 994 

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE - 993 

 

        Opracował: Piotr Krzemiński 

 

 


