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Oso bą od po wie dzial ną za or ga ni za cję i prze bieg bu do wy jest kie row nik bu do wy. Je go za -
da niem jest or ga ni za cja pla cu bu do wy, kon tro lo wa nie i mo ni to ro wa nie po stę pów prac oraz kosz -
tów, pro wa dze nie do ku men ta cji bu do wy, za pew nie nie zgod ne go ze sztu ką bu dow la ną wy ko na -
nia ro bót, współ pra ca z in we sto rem oraz pań stwo wy mi or ga na mi nad zo ru i kon tro li. W za le żno ści
od wiel ko ści i zło żo no ści bu do wy kie row nik bu do wy sam or ga ni zu je i nad zo ru je ro bo ty wy ko ny -
wa ne przez pra cow ni ków lub współ pra cu je, w tym za kre sie z kie row ni ka mi ro bót.
Oso by za trud nio ne na sta no wi sku kie row ni ka bu do wy i kie row ni ka ro bót peł nią tzw. sa mo dziel ne
funk cje tech nicz ne. Wy ma ga się od nich fa cho wej wie dzy i do świad cze nia nie zbęd ne go do sa mo -
dziel ne go roz wią zy wa nia pro ble mów tech nicz nych i or ga ni za cyj nych. Po nad to mu szą po sia dać
upraw nie nia bu dow la ne. By je uzy skać mu sie li zdać eg za min ze zna jo mo ści pro ce su bu dow la ne -
go oraz umie jęt no ści prak tycz ne go sto so wa nia wie dzy tech nicz nej. Kie row nik bu do wy oraz kie -
row ni cy ro bót od po wie dzial ni są za or ga ni za cję i wy ko na nie ro bót w spo sób bez piecz ny za rów no
dla pra cow ni ków, jak i in nych osób, któ re mo gą być na ra żo ne na nie bez pie czeń stwo.
Ko lej ny mi oso ba mi uczest ni czą cy mi w za pew nie niu bez piecz ne go wy ko na nia prac na bu do wie
są in ży nie ro wie bu do wy, maj stro wie i bry ga dzi ści. Pra cu ją oni pod kie row nic twem kie row ni ka ro -
bót lub kie row ni ka bu do wy. Ich za da niem jest or ga ni za cja pra cy i za pew nie nie nie zbęd nych środ -
ków pra cy i ma te ria łów na po szcze gól nych sta no wi skach pra cy. Dzię ki te mu za pew nio na jest cią -
głość prac i wy ko na nie ich zgod nie z wy tycz ny mi i za le ce nia mi okre ślo ny mi przez kie row ni ka
bu do wy i kie row ni ka ro bót.
Naj więk szą gru pę pra cow ni ków sta no wią ro bot ni cy bu dow la ni. Są to oso by za trud nia ne przez
ge ne ral ne go wy ko naw cę oraz pod wy ko naw ców.
Z uwa gi na du żą ró żno rod ność prac wy ko ny wa nych jed no cze śnie na te re nie bu do wy nie zbęd ne
jest ko or dy no wa nie re ali za cji po szcze gól nych za dań. Ce lem ko or dy na cji jest za po bie ga nie za gro -
że niom bez pie czeń stwa. Za ko or dy na cję od po wie dzial ny jest kie row nik bu do wy. Mo że on po wo -
łać do dzia łań ko or dy na cyj nych jed ne go ze swo ich pra cow ni ków. Jed nak nie zwal nia go to z od -
po wie dzial no ści. Dla te go oso ba, któ rej po wie rzy za da nia ko or dy na to ra bhp, mu si po sia dać
do świad cze nie i wie dzę w za kre sie re ali za cji pro ce su bu dow la ne go oraz do sko na łą zna jo mość za -
gad nień bez pie czeń stwa pra cy.

Przy kład sche ma tu or ga ni za cyj ne go bu do wy.

KTO JEST KIM NA BU DO WIE?
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Bu do wa wy ma ga szcze gó ło we go za pla no wa nia ka żde go ele men tu, czę sto z kil ku mie sięcz nym
wy prze dze niem. Wa żne jest miej sce, w któ rym ma po wstać no wy obiekt oraz prze strzeń, ja ką
bu do wa ma do dys po zy cji. Są to ele men ty czę sto de cy du ją ce o tech no lo gii oraz środ kach nie -
zbęd nych do za pew nie nia bez piecz nej pra cy.
Jed nym z naj istot niej szych dzia łań re ali zo wa nych przed roz po czę ciem ro bót, jest przy go to wa -
nie pla nu za go spo da ro wa nia te re nu bu do wy. Kie row nic two po dej mu je de cy zje o spo so bie wy -
ko rzy sta nia prze strze ni, ja ką bu do wa ma do dys po zy cji. W tym mo men cie de cy du je się o usy -
tu owa niu ma szyn i urzą dzeń tech nicz nych, skła do wisk ma te ria łów, roz miesz cze niu dróg dla
ru chu sa mo cho do we go i pie sze go, prze bie gu in sta la cji wa żnych dla funk cjo no wa nia bu do wy
(np. elek trycz nej, wod nej), szat ni pra cow ni czych, sto łów ki, biu ra bu do wy i in nych miejsc nie -
zbęd nych do pra wi dło we go funk cjo no wa nia bu do wy.
Przy pla no wa niu po szcze gól nych ele men tów pla cu bu do wy kie row nic two bie rze pod uwa gę
istot ne ele men ty wy stę pu ją ce w po bli żu bu do wy, ta kie jak to ry ko le jo we, li nie ener ge tycz ne,
pod ziem ne in sta la cje ga zo we, wod ne i in ne. Ko niecz ne jest ta kie usy tu owa nie po szcze gól nych
ele men tów by nie stwa rza ły za gro że nia np. by nie do szło do za cze pie nia żu ra wiem lub prze no -
szo nym cię ża rem o li nie ener ge tycz ne.
Na rysunku przed sta wio no gra ficz ną for mę pla nu za go spo da ro wa nia pla cu bu do wy z uwzględ -
nie niem in for ma cji w za kre sie bez pie czeń stwa pra cy. Plan zmie nia się wraz z po stę pu ją cym
pro ce sem bu do wy. Wa żne jest, by był na bie żą co ak tu ali zo wa ny. Do brą prak ty ką jest wy wie -
sze nie pla nu w miej scu ogól no do stęp nym dla pra cow ni ków oraz osób przy by wa ją cych z ze -
wnątrz, w tym słu żb ra tow ni czych. Dzię ki te mu w sy tu acji awa ryj nej ła two usta lić miej sca
istot ne dla pro wa dzo nej ak cji ra tow ni czej oraz spo sób po ru sza nia się po bu do wie. 
Re ali za cja bu do wy wią że się ze zmia na mi w ży ciu miesz ka ją cych w po bli żu lu dzi oraz funk cjo -
no wa niu in sty tu cji. Plac bu do wy jest spe cy ficz nym miej scem, nie ustan nie ule ga ją cym zmia -
nom. Wy ko nu je się tam wie le prac, w wy ni ku któ rych po wsta ją ucią żli wo ści ta kie jak: ha łas, py -

BUDOWNICTWO. BEZPIECZNIE OD STARTU

6

Plac bu do wy i oto cze nie2

Bu do wa Cen trum Na uko -
we go im. Ko per ni ka
w War sza wie.



ły, wzmo żo ny ruch cię żkich sa mo cho dów, za mknię cie lub ogra ni cze nie swo bo dy po ru sza nia
się po przy le głych do te re nu bu do wy jezd niach, za mknię cie lub ogra ni cze nie mo żli wo ści ru chu
pie sze go.
Ma jąc na uwa dze wszel kie skład ni ki oto cze nia kie row nik bu do wy po dej mu je środ ki za po bie -
gaw cze. Przy go to wu jąc plac bu do wy zwra ca szcze gól ną uwa gę na na stę pu ją ce ele men ty:
■ Za bez pie cze nie te re nu bu do wy przed wej ściem osób nie upo wa żnio nych. Jest to szcze gól -
nie wa żne gdy w po bli żu bu do wy znaj du ją się miej sca uży tecz no ści pu blicz nej, ta kie jak np.
szko ła, plac za baw, park.
■ Za da sze nia i ba lu stra dy w miej scach za gro żo nych upad kiem przed mio tów z wy so ko ści, gdzie
mo gą zna leźć się pra cow ni cy lub oso by spo za bu do wy, np. chod ni ki i przej ścia dla pie szych.
■ Przy kry cie, ozna ko wa nie i wy gro dze nie wy ko pów, je śli znaj du ją się w miej scach do stęp nych
dla osób trze cich i pra cow ni ków.
■ Za bez pie cze nie ma szyn i urzą dzeń przed do stę pem osób nie upo wa żnio nych oraz przed przy -
pad ko wym uru cho mie niem.
■ Za bez pie cze nie wszel kich ma te ria łów i sub stan cji nie bez piecz nych oraz opa ko wań po nich.
W rę kach osób nie zna ją cych ich wła ści wo ści i szko dli we go dzia ła nia mo gą stać się po wa żnym
za gro że niem.
■ Wy zna cze nie stref nie bez piecz nych oraz spo sób ich ozna ko wa nia i za bez pie cze nia.
■ Za pew nie nie bez piecz ne go ru chu ma szyn bu dow la nych i pra cow ni ków w miej scach wspól -
nych z ru chem lo kal nym.
Miej sca bu dów stwa rza ją za gro że nie za rów no dla pra cow ni ków, jak i osób nie zwią za nych z bu -
do wą. Dla te go pra cu jąc na bu do wie trze ba być świa do mym za gro żeń i dbać o bez pie czeń stwo
wła sne, współ pra cow ni ków oraz osób, któ re przy pad ko wo mo gą zna leźć się w po bli żu.

PLAC BU DO WY I OTO CZE NIE
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Kie row nik bu do wy or ga ni zu je pro ces bu dow la ny. W prak ty ce ozna cza to wie le po wią za nych ze
so bą za dań i czyn no ści wy stę pu ją cych na pla cu bu do wy lub je go za ple czu. Pla no wa nie pro ce -
su bu do wy po le ga na usta le niu na stę pu ją cych ele men tów:
■ Tech no lo gii wy ko na nia po szcze gól nych eta pów bu do wy, w tym umiej sco wie nia po szcze -
gól nych ro bót i za dań w pro ce sie tech no lo gicz nym, tj. okre śle nie kto, kie dy i co ro bi.
■ Me tod pra cy wraz z roz wią za nia mi bhp, tj. okre śle nia spo so bów wy ko na nia po szcze gól nych
ro bót oraz za dań.
■ Wy po sa że nia w ma te ria ły oraz ma szy ny i urzą dze nia tech nicz ne od po wied nie dla przy ję tej
tech no lo gii.
■ Do bo ru środ ków ochro ny za po bie ga ją cych wy pad kom i cho ro bom za wo do wym, od po wied -
nich do za gro żeń zwią za nych z za pla no wa ny mi pra ca mi i za da nia mi.
■ Okre śle niu za po trze bo wa nia na pra cow ni ków z uwzględ nie niem wy ma ga nych kwa li fi ka cji
i upraw nień.
■ Za pla no wa niu za ple cza hi gie nicz no -sa ni tar ne go z uwzględ nie niem licz by pra cow ni ków oraz
ro dza ju prac ja kie bę dą wy ko ny wa li.
■ Okre śle niu ob sza rów wspól nych dla ró żnych pro ce sów pra cy, czyn no ści i wy ko naw ców.
■ Wy zna cze niu ter mi nów re ali za cji po szcze gól nych za dań.
Plac bu do wy uznać na le ży za jed no z naj bar dziej nie bez piecz nych miejsc pra cy. Pra ca wy -
ko ny wa na jest w zmien nych wa run kach po go do wych, czę sto w wy mu szo nym tem pie i pod pre -
sją cza su. Zda rza się, że na pla cu bu do wy ro bo ty wy ko nu je jed no cze śnie kil ka firm, a ka żda
z nich zmie nia pra cow ni ków. Są to czyn ni ki, któ re przy bra ku wła ści we go pla no wa nia i ko or dy -
na cji prac w spo sób ne ga tyw ny mo gą wpły nąć na bez pie czeń stwo pra cy. Dla te go wa żne jest,
by prze strze gać usta lo ne go po rząd ku i har mo no gra mu prac. W ka żdym przy pad ku gdy ko -
niecz na jest zmia na, na le ży uzy skać zgo dę kie row nic twa bu do wy.
Te ren bu do wy oczysz czal ni ście ków „Czaj ka” w War sza wie. Re ali za cja pro jek tu za kłada uło że -
nie 45 km ru ro cią gów i 7 km dróg, wbu do wa nie 14 983 t sta li oraz 153 141 m3 be to nu. Ko or dy -
no wa nie prac i za pew nie nie spraw ne go prze bie gu pro ce su pro duk cyj ne go wy ma ga od ka dry
bu do wy ogrom nych umie jęt no ści or ga ni za cyj nych i współ pra cy wszyst kich uczest ni ków. Jed -
nak nie za le żnie od wiel ko ści bu do wy, po szcze gól ne eta py or ga ni za cji i re ali za cji bu do wy są ta -
kie sa me. Ró żni ca tkwi w ska li za dań i ilo ści ele men tów, ja kie na le ży sko or dy no wać.

BUDOWNICTWO. BEZPIECZNIE OD STARTU
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Pla no wa nie pro ce su bu dow la ne go3

Teren budowy oczyszczalni ścieków.



Plan Bez pie czeń stwa i Ochro ny Zdro wia (plan BIOZ) za wie ra in for ma cje istot ne dla bez -
pie czeń stwa pra cy pod czas re ali za cji bu do wy oraz wy tycz ne i za sa dy po stę po wa nia okre -
ślo ne dla osób pra cu ją cych na bu do wie.
Kie row nik bu do wy przed roz po czę ciem bu do wy przy go to wu je plan BIOZ. Zda rza się, że zle ca
je go przy go to wa nie oso bie kom pe tent nej, jed nak do pie ro, gdy zło ży na nim swój pod pis, BIOZ
sta nie się obo wią zu ją cym do ku men tem.
Ka żda oso ba wy ko nu ją ca pra cę na bu do wie po win na za po znać się z za pi sa mi za war ty mi w pla -
nie BIOZ. Dzię ki te mu wszy scy pra cow ni cy bę dą mie li wie dzę w za kre sie:
■ Pla no wa nych ro bót oraz ko lej no ści ich wy ko na nia.
■ Ele men tów, któ re mo gą stwa rzać za gro że nie, np. sie ci ga zo we, elek trycz ne itp.
■ Za gro żeń zwią za nych z uwzględ nie niem ich ska li oraz miej sca i cza su wy stę po wa nia.
■ Miejsc, w któ rych mo że dojść do wy pad ku, np. upad ku przed mio tu na pra cow ni ka, uszko -
dze nia słu chu ze wzglę du na wy so kie na tę że nie ha ła su itp.
■ Szko leń i in struk ta ży, ja kie po win ni przejść pra cow ni cy przed przy stą pie niem do pra cy.
■ Za sad ma ga zy no wa nia i trans por to wa nia ma te ria łów i sub stan cji nie bez piecz nych.
■ Spo so bów za po bie ga nia nie bez pie czeń stwom na bu do wie.
■ Za cho wa nia na wy pa dek wy stą pie nia awa rii lub za gro że nia dla zdro wia i ży cia np. od kry cia
pod czas prac ziem nych nie wy bu chu, wy pad ku przy pra cy skut ku ją ce go ura za mi cia ła. 
BIOZ po za tre ścią za wie ra rów nież część ry sun ko wą. Na ko pii pro jek tu za go spo da ro wa nia dział -
ki lub te re nu za zna cza się usy tu owa nie ele men tów istot nych dla bez pie czeń stwa, w tym:
■ Ozna cze nie czyn ni ków mo gą cych stwa rzać za gro że nie, np. za się gu żu ra wia bu dow la ne go
stwa rza ją ce go za gro że nie upad kiem z wy so ko ści prze no szo nych przed mio tów, stref pra cy ma -
szyn bu dow la nych za gra ża ją cych ude rze niem lub po trą ce niem pra cow ni ka.
■ Roz miesz cze nie urzą dzeń prze ciw po ża ro wych i dróg ewa ku acyj nych.
■ Ozna ko wa nie miejsc ma ga zy no wa nia ma te ria łów, w tym ma te ria łów nie bez piecz nych.
■ Ozna ko wa nie dróg ko mu ni ka cyj nych oraz prze bie gu ogro dze nia bu do wy.
■ Lo ka li za cję po miesz czeń sa ni tar nych i punk tu pierw szej po mo cy itp.

PLA NO WA NIE PRO CE SU BU DOW LA NE GO, PLAN BIOZ
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Plan BIOZ4

Ta bli ca za wie ra ją ca in for ma cje z dzie dzi ny bhp
umiesz cza na na bu do wie. Na ta bli cy znaj du ją się in -
for ma cje po cho dzą ce z pla nu BIOZ.



Głów ny mi przy czy na mi wy pad ków są sy tu acje wy ni ka ją ce z bra ku wła ści we go sko or dy -
no wa nia prac. Czę sto pra ce wy ko ny wa ne są jed no cze śnie na ma łej prze strze ni i na kil ku po -
zio mach. Dla te go ko niecz ne jest sta ran ne za pla no wa nie ko lej nych eta pów ro bót, by pra cow ni -
cy wy ko nu jąc swo ją pra cę nie stwa rza li sy tu acji nie bez piecz nych dla sie bie na wza jem.

BUDOWNICTWO. BEZPIECZNIE OD STARTU
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Za gro że nia wy ni ka ją ce z jed no cze sne go 
wy ko ny wa nia ró żnych prac5

Zdję cie przed sta wia miej sce współ pra cy kil ku dzie się ciu osób.
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W ta be li przed sta wio no przy kła dy prac i za gro żeń dla osób znaj du ją cych się w po bli żu ich wy -
ko ny wa nia.

Przykładowa sytuacja
niebezpieczna Zagrożenie Prawdopodobne

obrażenia

Otwo ry tech no lo gicz ne
w stro pie

Pra cow nik przy krył otwór
w sto pie przez po ło że nie
na nim sklej ki. Nie za mo -
co wał jej trwa le nad otwo -
rem i nie ozna ko wał. In ny
pra cow nik, prze no sząc
cię żki ła du nek, prze cho -
dził dro gą, na któ rej znaj -
du je się pro wi zo rycz nie
za bez pie czo ny otwór.

Prze su nię cie się przy kry -
cia i od sło nię cie otwo ru
lub za ła ma nie przy kry cia
otwo ru. Prze wró ce nie się,
upa dek z wy so ko ści pra -
cow ni ka i/lub ła dun ku.

Upa dek z wy so ko ści mo -
że spo wo do wać bar dzo
po wa żne ob ra że nia, ze
śmier cią włącz nie.

Or ga ni za cja ru chu pie -
sze go i ko ło we go

Na pla cu bu do wy nie wy -
dzie lo no ru chu pie sze go
i sa mo cho do we go. Pra -
cow ni cy po ru sza ją się ty -
mi sa my mi dro ga mi, któ -
ry mi je żdżą sa mo cho dy
i ma szy ny bu dow la ne.

Ope ra tor ma szy ny/kie -
row ca sa mo cho du nie za -
uwa ża pie sze go lub gru py
pie szych po ru sza ją cych
się po tej sa mej dro dze.

Po trą ce nie czy prze je cha -
nie przez ma szy nę bu -
dow la ną lub sa mo chód
mo że być przy czy ną cię -
żkich lub śmier tel nych
ura zów.

Wykopy Nie usta lo no i nie za bez -
pie czo no stre fy kli na odła -
mu wy ko pu są sia du ją ce -
go z dro gą, w któ rym
pro wa dzo ne są pra ce.

Kie row ca sa mo cho du cię -
ża ro we go zbli żył się
do kra wę dzi wy ko pu. Zie -
mia wraz z sa mo cho dem
zsu wa ją się do wy ko pu,
przy gnia ta jąc pra cow ni -
ków wy ko nu ją cych pra ce
w je go wnę trzu.

Za sy pa nie, zmia żdże nie,
po trą ce nie pra cow ni ków
mo że spo wo do wać po -
wsta nie cię żkich lub
śmier tel nych ura zów.

Trans port bli ski przy po -
mo cy żu ra wia bu dow la -
ne go

Ope ra tor żu ra wia prze no -
si sta lo wą kon struk cję
nad sta no wi ska mi gdzie
wy ko nu ją pra cę in ni pra -
cow ni cy.

Je den z ele men tów od pa -
da od kon struk cji i spa da
na pra cow ni ka wy ko nu ją -
ce go pra cę po ni żej.

Ude rze nie spa da ją cym
z wy so ko ści przed mio tem
mo że spo wo do wać po -
wsta nie ura zów w po sta ci
ran, zła mań, stłu czeń.

Sub stan cje che micz ne
nie bez piecz ne

Pra cow ni cy fir my A na kła -
da ją na try sko wo po wło kę
izo lu ją cą na po sadz kę be -
to no wą w po miesz cze niu
ga ra żu. Pra cow ni cy są wy -
po sa że ni w ochro ny chro -
nią ce układ od de cho wy.
W tym sa mym po miesz -
cze niu in ni pra cow ni cy wy -
ko nu ją pra ce mon ta żo we.

Pra cow ni cy mon tu ją cy ele -
men ty kli ma ty za cji wdy -
cha li roz pro szo ne czą stecz -
ki sub stan cji che micz nej,
w wy ni ku te go ule gli za tru -
ciu.

Ostre za tru cie, pod ra żnie -
nie błon ślu zo wych no sa,
pod ra żnie nie oczu, re ak -
cja aler gicz na.

Hałas Pra cow nik fir my A wy ko -
nu je wy kop. W bez po śred -
nim są siedz twie pra cow -
nik fir my B pra cu je
mło tem pneu ma tycz nym.

Pra cow nik wy ko nu ją cy
pra ce w wy ko pie na ra żo -
ny jest na ha łas o du żym
na tę że niu.

Trwa łe po gor sze nie sły -
sze nia, roz dra żnie nie, bó -
le gło wy, po gor sze nie sa -
mo po czu cia.



Jed nym z istot nych ele men tów, któ re bra ne są pod uwa gę przy pla no wa niu ro bót bu dow la -
nych jest za po bie ga nie wy pad kom. Ozna cza to ana li zę nie bez pie czeństw ja kie mo gą się zda -
rzyć oraz wy bór spo so bu ich eli mi na cji. W ta kiej sy tu acji mo że my sto so wać środ ki ochro ny, któ -
re dzie lą się na zbio ro we i in dy wi du al ne. Zbio ro we to te, któ re za bez pie cza ją wszyst kich
pra cow ni ków jed no cze śnie, np. ba rier ki chro nią ce przed upad kiem z wy so ko ści, za da sze nia,
osło ny. Środ ki ochro ny in dy wi du al nej sta no wią oso bi ste wy po sa że nie pra cow ni ka, np. ma ska
prze ciw py ło wa, oku la ry, hełm.
Przy pla no wa niu i re ali za cji dzia łań zmie rza ją cych do ele mi na cji sy tu acji nie bez piecz nych obo -
wia zu ją na stę pu ją ce za sa dy:

BUDOWNICTWO. BEZPIECZNIE OD STARTU
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Za sa dy ochro ny przed za gro że nia mi6

Systemowe zabezpieczenie 
przed upadkiem z wysokości. Wydzielenie strefy niebezpiecznej.

Zabezpieczenie prętów
zbrojeniowych.

Balustrada chroniąca 
przed upadkiem z wysokości.



■ Wy bie ra my pro ces, tech no lo gię o naj mniej szej szko dli wo ści dla czło wie ka i śro do wi ska. Jest
to eli mi na cja za gro że nia u tzw. źró dła. Przy kła dem jest za mia na sub stan cji che micz nych sto so -
wa nych w pra cy z tok sycz nych np. ra ko tówr czych na obo jęt ne w dzia ła niu za mien ni ki.
■ Obo wią zu je pierw szeń stwo środ ków ochro ny zbio ro wej przed in dy wi du al ny mi.
Wa żne jest, by wszyst kie oso by wy ko nu ją ce pra cę na bu do wie dba ły o spraw ność środ ków
ochro ny zbio ro wej. Nie pra wi dło wo ści i bra ki po win ny być usu wa ne na bie żą co. 
Zda rza się, że nie ma mo żli wo ści sku tecz ne go za sto so wa nia środ ków ocho ny zbio ro wej.
Ko niecz ne jest w tej sy tu acji wy po sa że nie pra cow ni ka w środ ki ochro ny in dy wi du al nej.
Ich sto so wa nie wy ma ga prze strze ga nia na stę pu ją cych za sad:
■ Wła ści we go do bo ru środ ków z uwzględ nie niem czyn ni ków nie bez piecz nych wy stę pu ją cych
na sta no wi sku pra cy oraz ich ska li. Na przykład inne rękawice chronią przed substancjami
chemicznymi a inne przed ostrymi krawędziami. 
■ Na le ży te go do pa so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej do użyt kow ni ka. Przykładem jest
dobór obuwia ochronnego zgodnie z numeracją noszoną przez pracownika. 
■ Utrzy ma nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej w czy sto ści i od po wied nim sta nie tech nicz nym.
■ Prze szko le nia pra cow ni ka w za kre sie użyt ko wa nia przy dzie lo nych środ ków oraz ich kon ser -
wa cji. Zda rza się, że środ ki nie wła ści wie kon ser wo wa ne tra cą swe wa lo ry ochron ne, np. odzież
chro nią ca przed sub stan cja mi żrą cy mi o nie wiel kim stę że niu, po pra niu w nie od po wied ni spo -
sób tra ci swe zdol no ści ochron ne i pra cow nik na ra żo ny jest na po pa rze nie jak w zwy kłym ubra -
niu ro bo czym.
Środ ki ochro ny in dy wi du al nej po win ny być ozna ko wa ne zna kiem CE. Ozna cza to, że speł nia ją
wy ma ga nia okre ślo ne w prze pi sach.

ZA SA DY OCHRO NY PRZED ZA GRO ŻE NIA MI
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Środki ochrony indywidualnej z widocznym znakiem CE.



Pra cow ni cy na te re nie bu do wy czę sto na ra że ni są na ró żne go
ro dza ju czyn ni ki po wo du ją ce za bru dze nie odzie ży i cia ła.
W zwiaz ku z tym ko niecz ne jest za pew nie nie od po wied nich
urzą dzeń hi gie nicz no -sa ni tar nych oraz po miesz czeń, któ re po -
zwo lą na za pew nie nie hi gie ny i od po czyn ku pod czas pra cy
i po jej za koń cze niu.
W wa run kach bu do wy po miesz cze nia te or ga ni zu je się w prze -
no śnych kon te ne rach. Umo żli wia ją one two rze nie ró żnych
kom bi na cji w za kre sie do stęp nej prze strze ni i po wierzch ni.
Na ka żdej bu do wie nie za le żnie od wiel ko ści za pew nia się:
■ Szat nie. Ka żde mu pra cow ni ko wi przy dzie la się in dy wi -
du al ną dwu czę ścio wą szaf kę, w któ rej prze cho wu je on pry -
wat ne ubra nie oraz rze czy oso bi ste. Szaf ka po win na mieć
mo żli wość za my ka nia. W szat niach mo cu je się ław ki lub wy -
po sa ża je w krze sła by mo żna by ło wy god nie zmie nić ubra nie
oraz przy go to wać się do pra cy lub wyj ścia do do mu.
■ Umy wal nie i przy szni ce. Znaj du ją się one naj czę ściej w są -
siedz twie szat ni lub są z nią po łą czo ne. Pra cow ni kom za pew -
nia się zim ną i cie płą bie żą cą wo dę. Często zda rza się, że prze -
no śne umy wal ki roz miesz czo ne są rów nież w są siedz twie
sta no wisk pra cy.
■ Ustę py. Po miesz cze nia z ustę pa mi i pi su ara mi rów nież znaj -
du ją się w są siedz twie szat ni. Jed nak na roz le głych bu do wach,
w po bli żu sta no wisk pra cy usta wia się prze no śne ustę py tak,
by znaj do wa ły się nie da lej niż 75 m od nich.
■ Po miesz cze nia do su sze nia prze mo czo nej odzie ży ro bo czej.
Są to po miesz cze nia ogrze wa ne i do brze wen ty lo wa ne umo -
żli wia ją ce su sze nie.
■ Po miesz cze nia do ogrze wa nia się pra cow ni ków.

BUDOWNICTWO. BEZPIECZNIE OD STARTU
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Wa run ki so cjal ne i hi gie na oso bi sta pra cow ni ków7

Przenośna umywalka.

Przenośne toalety.

Zaplecze budowy zbudowane z kontenerów.



Pierw szy dzień pra cy jest bar dzo wa żny dla pra cow ni ka i przy szłe go funk cjo no wa nia na bu do -
wie. Ka żdy no wy pra cow nik po wi nien być od po wied nio przy ję ty przez kie row nic two bu do wy
oraz bez po śred nie go prze ło żo ne go i współ pra cow ni ków.
Pod czas pierw sze go dnia pra cy pra cow nik po wi nien zo stać za zna jo mio ny z za gad nie nia mi istot -
ny mi dla bez pie czeń stwa, w tym z:
■ Pla nem BIOZ lub je go czę ścią istot ną dla bez pie czeń stwa pra cow ni ka.
■ Za gro że nia mi wy stę pu ją cy mi na bu do wie. Do ty czy to za gro żeń ogól nych wy ni ka ją cych
z funk cjo no wa nia bu do wy, np. za gro żeń zwią za nych z po ru sza niem się po bu do wie, ha ła sem,
stre fa mi nie bez piecz ny mi po ża ro wo, stre fa mi za gro żo ny mi upad kiem przed mio tów z wy so ko -
ści i in ny mi gdzie wy stę pu je za gro że nie dla lu dzi.
■ Za sa da mi bez piecz ne go po ru sza nia się po bu do wie. Pra cow nik do wia du je się o za sa dach
or ga ni za cji ru chu pie sze go i ko ło we go, o miej scach nie bez piecz nych dla ru chu jak rów nież
o bez piecz nym prze miesz cza niu się na i ze sta no wi ska pra cy itp.
■ In struk cją bez piecz ne go wy ko ny wa nia po wie rzo nych prac. Jest to in struk taż pro wa dzo ny
na sta no wi sku pra cy przez prze ło żo ne go, a na stęp nie pra ca pod je go nad zo rem. Do dat ko wo
pra cow nik po wi nien otrzy mać od po wied nie in struk cje na pi śmie.
■ Ry zy kiem za wo do wym zwią za nym z wy ko ny wa niem po wie rzo nych prac oraz zwią za ną z ni -
mi pro fi lak ty ką. Jest to bar dzo wa żny ele ment w przy go to wa niu pra cow ni ka do bez piecz nej
pra cy. Otrzy mu je on szcze gó ło we in for ma cje o za gro że niach, ja kie mo że spo tkać pod czas wy -
ko ny wa nia obo wiąz ków oraz o spo so bach za po bie ga nia, np. pra cow nik wy ko nu ją cy pra cę
przy po mo cy urzą dze nia emi tu ją ce go ha łas o du żym na tę że niu otrzy ma in for ma cje o skut kach
zdro wot nych, ja kie mo że wy wo łać ha łas. Do wie się rów nież jak te mu prze ciw dzia łać, np. sto su -
jąc przy dzie lo ne ochron ni ki słu chu.
■ Obo wiąz kiem sto so wa nia środ ków ochro ny oso bi stej przy pra cach wy ma ga ją cych ta kich
za bez pie czeń. Pra cow nik, któ re go pra ca jest zwią za na z obo wiąz kiem sto so wa nia środ ków
ochro ny in dy wi du al nej do wia du je się o tym jak bez piecz nie sto so wać da ny śro dek, jak do ko ny -
wać kon ser wa cji i kie dy tra ci on swe wła ści wo ści ochron ne.
■ Obo wiąz kiem in for mo wa nia kie row nic twa bu do wy o wy pad kach i zda rze niach po ten cjal nie
wy pad ko wych ma ją cych miej sce na te re nie bu do wy.
■ Obo wiąz kiem in for mo wa nia kie row nic twa bu do wy o za uwa żo nych na te re nie bu do wy za -
gro że niach dla zdro wia i ży cia.
■ Lo ka li za cją wa żnych miejsc, ta kich jak: punkt udzie la nia pierw szej po mo cy, ustę py, szat nie
i umy wal nie sto łów ka itp.
■ Pro ce du rą udzie la nia pierw szej po mo cy.
■ In struk cją bez pie czeń stwa po ża ro we go na bu do wie.
Pra cow nik po prze szko le niu go to wy jest do roz po czę cia sa mo dziel nej pra cy na bu do wie.
Jed nak war to po wie rzyć opie kę nad ta ką oso bą do świad czo ne mu pra cow ni ko wi, któ ry
pod czas co dzien nej pra cy, prze ka że mu do bre prak ty ki oraz za sa dy bez piecz nej pra cy.

WA RUN KI SO CJAL NE I HI GIE NA OSO BI STA PRA COW NI KÓW, PIERWSZY DZIEŃ NA BUDOWIE
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Pierwszy dzień na budowie8



Sieć elek trycz na na pla cu bu do wy jest nie zbęd na do pra cy dla wszyst kich pod wy ko naw ców
i pra cow ni ków. Do in sta la cji elek trycz nej wli cza się ka ble i prze wo dy elek trycz ne oraz urzą dze -
nia elek trycz ne, ta kie jak elek trycz ne roz dziel ni ce bu dow la ne, sta cje trans for ma to ro we.
Eks plo ata cja i utrzy ma nie spraw no ści tech nicz nej sie ci elek trycz nej, jest jed ną z prac na bu do -
wie, któ re wy ma ga ją po sia da nia przez pra cow ni ka spe cja li stycz nych kwa li fi ka cji. Ozna cza to, że
bez od po wied nie go prze szko le nia za koń czo ne go eg za mi nem, pra cow nik mo że wy ko ny wać je -
dy nie czyn no ści zwią za ne z użyt ko wa niem sie ci elek trycz nej, w tym:
■ Pod łą cze nie i odłą cze nie wty ków prze wo dów elek trycz nych z gniaz da.
■ Ob słu ga urzą dzeń o na pę dzie elek trycz nym.
■ Czysz cze nie urzą dzeń elek trycz nych nie bę dą cych pod na pię ciem i za bez pie czo nych
przed przy pad ko wym uru cho mie niem.
■ Spraw dza nie, przed ka żdym uży ciem czy urzą dze nia i prze wo dy za si la ją ce, nie po sia da ją wi -
docz nych go łym okiem uszko dzeń.
Aby za cho wać bez pie czeń stwo pra cow nik zo bo wią za ny jest prze strze gać na stę pu ją cych za sad:
■ Nie zwłocz nie zgła szać kie row nic twu bu do wy wszel kie za gro że nia zwią za ne z wy po sa że -
niem elek trycz nym oraz prze wo da mi.
■ Ka żdo ra zo wo przed przy stą pie niem do pra cy spraw dzać, czy wy po sa że nie elek trycz ne (urzą -
dze nia i prze wo dy za si la ją ce) nie no szą śla dów znisz cze nia, uszko dze nia lub czy nie zo sta ły na -
pra wio ne w spo sób pro wi zo rycz ny.
■ Przed przy stą pie niem do pra cy, spraw dzić czy prze no śny sprzęt elek trycz ny po sia da nie -
zbęd ne za bez pie cze nie przed po ra że niem (jest uzie mio ny lub od po wied nio izo lo wa ny).
■ Prze strze gać za sad do bo ru urzą dzeń elek trycz nych do pra cy w wa run kach szcze gól nie nie -
bez piecz nych (po miesz cze niach mo krych, za wil go co nych, w są siedz twie du żych mas ła two
prze wo dzą cych itp.).
Za bez pie cza nia przed uszko dze niem prze wo dów elek trycz nych do pro wa dza ją cych ener gię
elek trycz na z roz dziel ni bu dow la nych
do sta no wisk pra cy . Do uszko dze nia
mo że dojść zwłasz cza gdy uło żo ne zo -
sta ły w po bli żu dróg lub pod czas pro -
wa dze nia ró żne go ro dza ju prac.
Wszyst kie oso by wy ko nu ją ce pra cę
na bu do wie po win ny zwra cać uwa -
gę na bez pie czeń stwo eks plo ata cji
sie ci elek trycz nej oraz re ago wać
w ka żdym przy pad ku za gro że nia.

BUDOWNICTWO. BEZPIECZNIE OD STARTU
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Prąd elektryczny9

Zabezpieczenia przewodów elektrycznych
ułożonych wzdłuż drogi.



Ob słu ga niektórych narzędzi wy ma ga po sia da nia przez pra cow ni ka do dat ko wych kwa li -
fi ka cji po twier dzo nych od po wied nim za świad cze niem. Są to m. in: świa dec twa kwa li fi ka -
cyj ne upraw nia ją ce do ob słu gi da ne go urzą dze nia. In ne urzą dze nia mo gą ob słu gi wać pra cow -
ni cy prze szko le ni w ra mach in struk ta rzu sta no wi sko we go. W ka żdym przy pad ku wa run kiem
bez piecz nej pra cy z na rzę dzia mi i elek tro na rzę dzia mi jest prze strze ga nie na stę pu ją cych za sad:
■ Użyt ko wa nie elek tro na rzę dzi i urzą dzeń ozna ko wa nych zna kiem CE.
■ Uży wa nie na rzę dzi i urzą dzeń spraw nych tech nicz nie. Czę sto zda rza się, że uszko dze nie elek -
tro na rzę dzia nie po wo du je za trzy ma nia je go funk cji np.: pęk nię cie lub zdję cie osło ny na pę du,
pęk nię cie obu do wy, wy rwa nie wy łącz ni ka bez pie czeń stwa, uszko dze nie izo la cji. Jed nak unie mo -
żli wia je go bez piecz ną eks plo ata cję i mo że być przy czy ną tra gicz ne go w skut kach wy pad ku.
■ Wy mia nę na rzę dzi gdy zo sta ły zu ży te w stop niu unie mo żli wia ją cym bez piecz ną pra cę,
np.: uszko dzo ne trzon ki młot ków, zbi te i roz płasz czo ne głów ki prze ci na ków i dłut, wy ro bio ne
klu cze itp.
■ Sto so wa nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej w tym: ochro ny oczu i twa rzy przed od pry ska mi.
■ Za pew nie nie by na rzę dzia do cię cia za wsze by ły na ostrzo ne tak, by nie po wo do wa ły za ci na -
nia, szar pa nia czy śli zga nia się po ma te ria le.
■ Za pew nie nie by urzą dze nia elek trycz ne po sia da ły za bez pie cze nie przed sa mo czyn nym uru -
cho mie niem się po za ni ku na pię cia.
■ Uży wa nie osłon ele men tów ro bo czych zgod nie z ich prze zna cze niem. Przy kła dem złej prak -
ty ki jest użyt ko wa nie sto ło wej pi lar ki tar czo wej z pod nie sio ną osło ną tar czy. 
■ Sto so wa nie urzą dzeń i na rzę dzi tyl ko zgod nie z prze zna cze niem.
■ Przed przy stą pie niem do pra cy spraw dza nie, czy wy stę pu ją uszko dze nia wę ży pneu ma tycz -
nych i hy drau licz nych.
■ Sto so wa nie się do za le ceń pro du cen ta w za kre sie bez piecz nej eks plo ata cji na rzę dzia czy elek -
tro na rzę dzia, w tym wła ści wy do bór pa ra me trów pra cy np. pręd ko ści ob ro to wej tarcz tną cych.
■ Odzież pod czas pra cy z elek tro na rzę dzia mi po win na być po za pi na na, bez tro ków i pa sków. 

PRĄD ELEKTRYCZNY, NA RZĘ DZIA I ELEK TRO NA RZĘ DZIA
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Na rzę dzia i elek tro na rzę dzia10

Elektronarzędzie. W powiększeniu tabliczka znamionowa ze znakiem CE. Podwójny kwadrat oznacza, że urządzenie
jest w II klasie ochronności, tj. posiada  podwójną izolację przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim.



Zna ki bez pie czeń stwa dzie li się na: za ka zy, na ka zy oraz in for ma cyj ne. Sto su je się na sta -
no wi skach pra cy oraz na pla cu bu do wy, w miej scach gdzie ist nie je za gro że nie dla osób wy ko -
nu ją cych pra cę lub ko niecz ne jest prze ka za nie in for ma cji o sta nie bez pie czeń stwa w da nym
ob sza rze lub stre fie. Czę sto zna ki bez pie czeń stwa umiesz cza ne są przez pro du cen ta na ma szy -
nach i urzą dze niach tech nicz nych.

BUDOWNICTWO. BEZPIECZNIE OD STARTU
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Znaki bezpieczeństwa11

Zdję cia przed sta wia ją zna ki za miesz czo ne przez pro du cen ta na obu do wie sto ło wej pi ły tar czo wej. Pra cow nik zo -
bo wia za ny jest sto so wać środ ki ochro ny słu chu, oku la ry prze ciw od pry skom oraz znać in struk cję bez piecz nej ob -
słu gi. Do dat ko wo za miesz czo no za kaz zbli ża nia dło ni do stre fy pra cy tar czy tną cej.
Gra ficz ne zna ki na ba zie ko ła, trój ką ta lub pro sto ką ta mo gą wy stę po wać w kom bi na cji z in for ma cją na pi śmie.

Znak in for ma cyj ny o usy -
tu owa niu punk tu zbiór ki
pra cow ni ków w sy tu acji
ogło sze nia alar mu i ewa -
ku acji z pla cu bu do wy.

Bar wy bez pie czeń stwa to kom bi na cje czer wo no -bia ła lub czar no -
-żół ta. Sto so wa ne są do zna ko wa nia stref za gro że nia czyn ni ka mi
nie bez piecz ny mi lub miejsc nie bez piecz nych, ta kich jak np. ni skie
nad pro ża. Wy dzie le nie i ozna ko wa nie stre fy za gro że nia spa da ją -
cy mi z wy so ko ści przed mio ta mi. Za sto so wa no ta śmę w bar wach
bez pie czeń stwa. Do dat ko wo umiesz czo no ta bli ce ostrze gaw cze
i in for mu ją ce o ro dza ju za gro że nia.



ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA
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Przykłady znaków bezpieczeństwa stosowanych na placu budowy

Znak Opis Usytuowanie

Znaki informacyjne

Znak umiesz cza się w miej scu usy -
tu owa nia ap tecz ki lub punk tu
udzie la nia pierw szej po mo cy

Znaki nakazu

Nakaz stosowania ochrony
głowy

Umiesz cza ny jest na gra ni cy stre fy za gro żo nej upad -
kiem przed mio tów z wy so ko ści lub w miej scach gdzie
ist nie je ry zy ko ude rze nia w gło wę pod czas prze miesz -
cza nia się. 

Nakaz stosowania ochron oczu Umiesz cza ny jest naj czę ściej na sta no wi skach pra cy
z ma szy na mi i urzą dze nia mi tech nicz ny mi gdzie ist nie -
je ry zy ko za pró sze nia oczu lub ude rze nia od pry skiem
ma te ria łu.

Znaki ostrzegawcze

Znak ostrzegawczy – materiały
łatwopalne

Umiesz cza ny w miej scach skła do wa nia ma te ria łów ła -
two pal nych. Czę sto wy stę pu je w kom bi na cji ze zna -
kiem za ka zu uży wa nia otwar te go ognia i pa le nia. 

Znak ostrze gaw czy ogól ny. In for -
mu je o za gro że niu. Mo że wy stę -
po wać w kom bi na cji z ta bli ca mi
in for ma cyj ny mi.

Znaki nakazu

Zakaz przejścia Znak umiesz cza ny jest w po bli żu miej sca, w któ rym po -
ru sza nie się jest za bro nio ne. Mo że być w wer sji z opi -
sem.

Zakaz włączania urządzenia Umiesz cza się go na ma szy nie lub w bez po śred nim jej
są siedz twie ce lem za po bie gnię cia przy pad ko we mu włą -
cze niu.

Znaki PPOŻ

Znak wskazujący na miejsce
przechowywania gaśnicy

Znak umiesz cza ny jest do kład nie w miej scu prze cho -
wy wa nia ga śni cy.



Sub stan cje i pre pa ra ty nie bez piecz ne spo ty ka się na ka żdej bu do wie. Pra cow ni cy mo gą mieć
z ni mi stycz ność na sta no wi skach pra cy lub przez zna le zie nie się w ich po bli żu. 
Gdy do or ga ni zmu ludz kie go wchło nię ta zo sta nie nie bez piecz na sub stan cja che micz na, mo że
na stą pić za tru cie. Za tru cia mo gą mieć ró żny prze bieg; od ostrych, gdy na tych miast od czu wa ne
są do le gli wo ści, po prze wle kłe cha rak te ry zu ją ce się dłu go trwa łym pro ce sem cho ro bo wym.
Sub stan cje i pre pa ra ty che micz ne mo gą do stać się do or ga ni zmu przez skó rę, dro gi od -
de cho we lub prze wód po kar mo wy. Dla te go wa żne jest by przed przy stą pie niem do pra cy
z sub stan cją che micz ną znać spo so by ochro ny. 
In fro ma cje te prze ka zy wa ne są pra cow ni kom pod czas in struk ta żu sta no wi sko we go oraz za -
war te są w in struk cji bez piecz nej pra cy z sub stan cją. Pro gram szko le nia oraz in struk cję przy go -
to wu je się na pod sta wie „Kar ty cha rak te ry sty ki sub stan cji nie bez piecz nej”. Jest to do ku ment,
w któ rym pro du cent lub dys try bu tor za miesz cza in for ma cje o sub stan cji, w tym istot ne dla bez -
pie czeń stwa pra cow ni ków oraz or ga ni za cji pra cy, do ty czą ce m.in.:
■ Iden ty fi ka cji za gro żeń, tj. naj wa żniej szych za gro żeń dla zdro wia czło wie ka i śro do wi ska
z uwzględ nie niem ob ja wów oraz skut ków od dzia ły wa nia na or ga nizm.
■ Pierw szej po mo cy w na głych wy pad kach.
■ Po stę po wa nia w przy pad ku po ża ru.
■ Po stę po wa nia w przy pad ku wy cie ku sub stan cji do śro do wi ska na tu ral ne go.
■ Ma ga zy no wa nia i trans por to wa nia sub stan cji.
■ Za le ceń do ty czą cych wy ma ga nych środ ków ochro ny zdro wia pra cow ni ków.
Kar ta cha rak te ry sty ki wraz z in struk cją bez piecz nej pra cy po win na zo stać udo stęp nio na na sta -
no wi sku pra cy. Wie dza o sub stan cji che micz nej, z któ rą ma my do czy nie nia umo żli wi pod ję cie
sku tecz nej ochro ny przed jej dzia ła niem oraz w przy pad ku za tru cia po zwo li na szyb kie roz po -
zna nie ob ja wów i udzie le nie po mo cy po szko do wa ne mu
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Sub stan cje i pre pa ra ty nie bez piecz ne12

Ra żą cy błąd w or ga ni za cji pra cy
i brak tro ski o wła sne zdro wie. Pra -
cow nik w bia łym kom bi ne zo nie na -
no si na be to no wą po wierzch nię nie -
bez piecz ną sub stan cję che micz ną.
Sub stan cja jest roz py lo na w po wie -
trzu. Oso ba w żół tej ka mi zel ce wraz
z po wie trzem wdy cha czą stecz ki
sub stan cji. Na ra ża się na za tru cie
dro gą od de cho wą oraz na pod ra -
żnie nie nie osło nię tej skó ry i oczu.



Do dat ko wym żró dłem in for ma cji o sub stan cji che micz nej są ety kie ty i zna ki umiesz czo ne na opa -
ko wa niu.
Ety kie ta za wie ra na stę pu ją ce in for ma cje:
■ Na zwę sub stan cji lub na zwę han dlo wą pre pa ra tu, prze zna cze nie pre pa ra tu. Bar dzo wa żne
jest by pra cow nik znał na zwę pre pa ra tu, z któ rym ma do czy nie nia. Jest to szcze gól nie istot ne
w sy tu acji za tru cia. In for ma cja ta jest istot na dla le ka rza pro wa dzą ce go le cze nie.
■ Da ne kon tak to we pro du cen ta lub dys try bu to ra. W ra zie wąt pli wo ści co do za sad sto so wa nia
pre pa ra tu lub nie zbęd nych środ ków ochron nych, użyt kow nik mo że zwró cić się z py ta niem. Wa -
żne jest by, przed przy stą pie niem do pra cy, mieć peł ną wie dzę na te mat da nej sub stan cji.
■ Znak lub zna ki ostrze gaw cze. Zna ki umiesz czo ne na po ma rań czo wym tle in for mu ją, ja kie go
ro dza ju za gro że nia zwią za ne są ze sto so wa niem sub stan cji za rów no dla pra cow ni ka, jak i śro -
do wi ska na tu ral ne go np:
Przy pra cy z sub stan cja mi che micz ny mi na le ży prze strze gać na stę pu ją cych za sad:
■ Zaw sze sto so wać wska za ne środ ki ochron ne. Pa mię tać na le ży, że nie któ re sub stan cje
są bar dzo tok sycz ne, na wet kil ka wde chów opa ru, py łu lub kil ka kro pel na skó rze, mo że
spo wo do wać bar dzo po wa żne skut ki zdro wot ne.
■ Nie zmie niać sa mo dziel nie środ ków ochron nych na in ne. Pa mię tać na le ży, że do bór środ -
ków ochro ny in dy wi du al nej prze pro wa dza się po wni kli wej ana li zie za gro żeń.
■ Zaw sze wy ko ny wać pra cę zgod nie z wy tycz ny mi i in struk cją.
■ Nie przechowywać sub stan cji che micz nych w opa ko waniach po atry ku łach spo żyw czych.
Ostro żnie po stę po wać z pu sty mi opa ko wa nia mi. Mo gą sta no wić bar dzo po wa żne za gro że nie.

SUB STAN CJE I PRE PA RA TY NIE BEZ PIECZ NE
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Zna ki na po ma rań czo wym tle in for mu ją o za gro -
że niach, ja kie nio są sub stan cje.

Substancja
szkodliwa

Substancja
toksyczna dla

środowiska

Substancja
łatwopalna Substancja żrąca Substancja

toksyczna



Ro bo ty ziem ne są jed nym z pierw szych eta pów re ali za cji bu do wy. Po win ny być pro wa dzo ne
na pod sta wie pro jek tu uwzględ nia ją ce go in sta la cje i urzą dze nia pod ziem ne oraz pod nad zo -
rem oso by o od po wied nich kwa li fi ka cjach i du żym do świad cze niu za wo do wym.
By bez piecz nie wy ko ny wać pra ce ziem ne na le ży sto so wać za sa dy i do bre prak ty ki, w tym:
■ Wszyst kie miej sca nie bez piecz ne na le ży ogro dzić oraz umie ścić na pi sy ostrze gaw cze.
■ W sy tu acji gdy ist nie je ry zy ko wy stę po wa nia pod ziem nych in sta la cji, któ rych nie ma na ma -
pach i pla nach, pra ce na le ży wy ko ny wać ręcz nie.
■ W sy tu acji gdy wy kop wy ko ny wa ny jest w miej scu do stęp nym dla osób nie za trud nio nych
przy tych ro bo tach oraz osób spo za bu do wy, na le ży za bez pie czyć wy kop ba lu stra dą lub przez
szczel ne przy kry cie i za mon to wa nie świa teł ostrze gaw czych.
■ Je śli te ren na któ rym wy ko ny wa ny jest wy kop nie mo że być ogro dzo ny na le ży za pew nić sta -
ły je go do zór.
■ Wy ko py o ścia nach pio no wych za wsze po win ny być za bez pie czo ne przed osu wa niem się
grun tu, wy ją tek sta no wią wy ko py o głę bo ko ści do 1 me tra pod wa run kiem, że:

a. wy ko ny wa ne są w grun tach zwar tych,
b. te ren przy wy ko pie nie jest ob cią żo ny w pa sie o sze ro ko ści rów nej głę bo ko ści wy ko pu.

■ Wy ko py bez umoc nień, o głe bo ko ści więk szej niż 1 m, lecz nie więk szej niż 2 m mo żna wy -
ko ny wać, je śli do pusz cza ją to wy ni ki ba dań grun tów i do ku men ta cja.
■ Na le ży za dbać o bez piecz ne wej ście i wyj ście z wy ko pu. Od le głość mię dzy wej ścia mi nie po -
win na prze kra czać 20 m.
■ Ka żdo ra zo wo przed przy stą pie niem do pra cy w wy ko pie na le ży spraw dzić stan wy ko pu.
■ Za bra nia się skła do wa nia urob ku, ma te ria łów i wy to bów w:

a. od le gło ści mniej szej niż 0,6 m od kra wę dzi wy ko pu,
b. w stre fie kli na odła mu grun tu.

■ Za sy pu jąc wy kop za bez pie cze nia na le ży de mon to wać za czy na jąc od dna wy ko pu.
■ Przy wy ko ny wa niu wy ko pu sprzę tem me cha nicz nym na le ży wy zna czyć stre fę nie bez piecz -
ną, w któ rej nie po win ni prze by wać pra cow ni cy i ozna ko wać ją.
■ Prze by wa nie osób po mie dzy ścia ną wy ko -
pu a ko par ką jest za bro nio ne, na wet pod czas
po sto ju.
■ Wszyst kie ma szy ny do ro bót ziem nych po -
win ny być wy po sa żo ne w sy gnał co fa nia.

BUDOWNICTWO. BEZPIECZNIE OD STARTU
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Pra ce ziem ne13

Wy kop o ścia nach pio no wych za bez pie czo ny ścian ką
szczel ną. Do dat ko wo mon tu jąc na gro dzi cach ba rier ki
chro nią ce przed upad kiem z wy so ko ści za dba no o bez -
pie czeń stwo pra cow ni ków wy ko nu ją cych in ne pra ce
na te re nie bu do wy.



Wie le ma szyn jest wy ko rzy sty wa nych pod czas pro wa dze nia prac ziem nych, mię dzy in ny mi:
zgar niar ki, ko par ki i ła do war ki, wal ce dro go we oraz środ ki trans por tu urob ku, tj. cię ża rów ki,
wy wrot ki itp.
Sprzęt, któ ry pra cu je na bu do wie, mu si speł niać wy mo gi okre ślo ne w prze pi sach oraz nor mach.
Za wie ra ją one wy mo gi któ rych speł nie nie gwa ran tu je bez pie czeń stwo ope ra to ro wi oraz in nym
oso bom. Jed nak wa run kiem peł ne go bez pie czeń stwa jest prze strze ga nie na stę pu ją cych za sad:
■ Ma szy ny mo gą być ob słu gi wa ne tyl ko przez oso by po sia da ją ce od po wied nie kwa li fi ka cje
i upraw nie nia.
■ Ma szy na po win na być użyt ko wa na tyl ko do re ali za cji za dań zgod nych z jej prze zna cze niem.
Przy kła dem złej prak ty ki i ra żą ce go na ru sze nia prze pi sów jest np. pod no sze nie lub prze wo że -
nie pra cow ni ków w ły żce ko par ki.
■ Na le ży bez względ nie prze strze gać za le ceń za war tych w in struk cji ob słu gi ma szy ny. In struk -
cja ob słu gi po win na znaj do wać się w ka bi nie ope ra to ra.
■ Wcho dzić i wy cho dzić z ka bi ny kie row cy na le ży prze wi dzia ną do te go dro gą. Cho dze nie
po ma szy nie w miej scach do te go nie przy sto so wa nych, np. po ko łach jest nie do pusz czal ne.
■ Utrzy ma nie w czy sto ści po de stów ro bo czych, dra bin itp. Bie żą ce usu wa nie śnie gu, bło ta,
czy ole jów za po bie ga po śli zgnię ciu się pra cow ni ka.
■ Wcho dze nie i wy cho dze nie z ma szy ny po cał ko wi tym jej za trzy ma niu. Czę sto zda rza się, że
ma szy na po za trzy ma niu pra cy to czy się jesz cze przez kil ka me trów. Wy ska ki wa nie z ma szy ny
w ru chu jest bar dzo nie bez piecz ne.
■ Za bez pie cze nie ma szy ny przed przy pad ko wym uru cho mi niem lub uru cho mie niem przez oso -
by przy pad ko we. Ope ra tor opusz cza jąc ma szy nę, na wet na krót ki czas, po wi nien ją za bez pie czyć

zgod nie z in struk cją. Na gan -
ne jest po zo sta wie nie klu czy -
ków w sta cyj ce ma szy ny bez
nad zo ru. Ope ra tor ma szy ny
po wi nien za dbać o bez pie -
czeń stwo pra cow ni ków prze -
by wa ją cych na bu do wie,
przez ogra ni cze nie do stę pu
do stre fy pra cy ma szy ny.

PRA CE ZIEM NE, MA SZY NY DO PRAC ZIEM NYCH
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Ma szy ny do prac ziem nych14

Wy dzie le nie stre fy pra cy ma szy -
ny. Ozna ko wa no ją ta śmą w bar -
wach bez pie czeń stwa.



Pra ce na wy so ko ści za li cza się do naj bar dziej nie bez piecz nych prac bu dow la nych. W ka żdym
przy pad ku gdy pra cow nik znaj du je się pod czas pra cy na wy so ko ści po wy żej 1 m nad pod ło -
żem ozna cza to, że wy ko nu je pra ce na wy so ko ści. Or ga ni za cja bez piecz nej pra cy na wy so ko ści
jest do sko na łym przy kła dem re ali za cji za sa dy pierw szeń stwa za bez pie czeń zbio ro wych przed in -
dy wi du al ny mi. Kie row nic two bu do wy wy bie ra jąc tech no lo gię wy ko na nia ro bót w pierw szej
ko lej no ści roz wa ża roz wią za nia, któ re umo żli wia ją ochro nę pra cow ni ków, bez ko niecz no ści sto -
so wa nia środ ków ochro ny in dy wi du al nej.
Przy kła dem ta kich roz wią zań jest sto so wa nie pod no śni ków, rusz to wań i po de stów ro bo czych.
Ich ce chą jest wy po sa że nie w sta łe ba rie ry chro nią ce przed upad kiem z wy so ko ści. Pra cow ni cy
mo gą swo bod nie wy ko ny wać pra cę i nie mu szą pa mię tać o ko niecz no ści prze pi na nia środ ków
ochro ny in dy wi du al nej przy ka żdej zmia nie miej sca.
Jest wie le do stęp nych środ ków i me tod za bez pie cza nia zbio ro we go pra cow ni ków m.in.: ba lu -
stra dy, siat ki ochron ne i rusz to wa nia ochron ne. Jed nak, aby za sto so wać je sku tecz nie, ko niecz -
ne jest wcze śniej sze za pla no wa nie i wy bór me to dy oraz od po wied nie przy go to wa nie obiek tu.
Zda rza się, że nie ma mo żli wo ści peł ne go za bez pie cze nia pra cow ni ków po przez za sto so wa nie
środ ków ochro ny zbio ro wej. W ta kiej sy tu acji sto su je się za bez pie cze nia in dy wi du al ne. Do bie ra
się je po uprzed niej ana li zie za gro żeń i wa run ków na sta no wi sku pra cy. Naj czę ściej spo ty ka -
nym ze sta wem środ ków ochro ny in dy wi du al nej
przed upad kiem z wy so ko ści są szel ki bez pie czeń -
stwa w kom ple cie z lin ką i amor ty za to rem lub urzą -
dze niem sa mo ha mow nym.
Osią gnię cie bez piecz nych wa run ków pra cy jest mo żli -
we je dy nie przez za sto so wa niu od po wied nich środ ków
ochron nych oraz prze strze ga nie za sad bez piecz nej pra -
cy, w tym:
● Pra cow nik wy ko nu ją cy pra cę na wy so ko ści za bez pie -
czo ny środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej, za wsze jest przy -
pię ty do punk tu ko twie nia. Zda rza się, że pra cow nik
wcho dząc na wy so kość, nie przy pi na się do za bez pie -
cze nia, tłu ma cząc to krót kim cza sem pra cy. Wy star czy
zna leźć się na wy so ko ści, by spaść i stra cić zdro wie lub
ży cie.
● Pra cow nik przy pi na swój ze staw ochron ny do punk -
tu ko twie nia, wska za ne go przez prze ło żo ne go. Szel ki
oraz amor ty za tor nie ura tu ją pra cow ni ka, je śli zo sta ną
przy pię te do ele men tu, któ ry zła mie się lub urwie pod je -
go cię ża rem. Miej sce przy pię cia pra cow ni ka nie mo że
być przy pad ko we.

BUDOWNICTWO. BEZPIECZNIE OD STARTU
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Pra ce na wy so ko ści15



● Za bro nio ne jest po now ne sto so wa nie sze lek, li nek, czy amor -
ty za to rów czy in nych ele men tów, któ re bra ły udział w po wstrzy -
ma niu spa da nia. Na wet, je śli nie no szą śla dów znisz cze nia, za sto -
so wa nie ich wy ma ga spe cja li stycz nej kon tro li.
● Wszy scy pra cow ni cy po win ni dbać o spraw ność i kom plet ność
środ ków ochro ny zbio ro wej. Ka żda nie pra wi dło wość, w tym za -
kre sie po win na być na tych miast usu wa na.
● Wszyst kie oso by sto su ją ce środ ki ochro ny przed upad kiem
z wy so ko ści po win ny przejść szko le nie w za kre sie ich bez piecz -
ne go użyt ko wa nia, prze cho wy wa nia i kon ser wa cji.
● Ka żda pra ca na wy so ko ści po win na być po prze dzo na in struk -
ta żem w za kre sie bez piecz ne go jej wy ko na nia.
Za bez pie cze nia przed upad kiem z wy so ko ści sto su je się rów -
nież na przej ściach i doj ściach do sta no wisk pra cy je śli zlo ka li -
zo wa ne są po wy żej 1 m nad po zio mem pod ło ża. Wy ma ga nia
dla ba lu strad są ta kie sa me jak w przy pad ku za bez pie cze nia
przejść czy za bez pie cze nia kra wę dzi sto pów, otwo rów tech no -
lo gicz nych itp.
Na zdję ciu wi docz na jest ba lu stra da za bez pie cza ją ca pra cow ni ka
przed upad kiem z wy so ko ści. Wy ma ga na cał ko wi ta wy so kość ba -
lu stra dy to 1,10 m. Zło żo na jest ona z po rę czy o wy so ko ści nie
mniej szej niż 1,10 m, kra wę żni ka o wy so ko ści 0,15 m, po przecz ki
po śred niej umiesz czo nej w po ło wie wy so ko ści mię dzy po rę czą
a kra wę żni kiem. Prze strzeń mie dzy kra wę żni kiem a po rę czą mo -
że być rów nież wy peł nio na w in ny spo sób unie mo żli wia ją cy wy -
pad nię cie pra cow ni ka, np. siat ką.
Jed nym z do stęp nych środ ków do prze miesz cza nia się pra cow ni -
ków na bu do wie są dra bi ny. 
Pod czas sto so wa nia dra bin prze no śnych nie do pusz czal ne jest:
● Sto so wa nie dra bin uszko dzo nych.
● Sto so wa nie dra bi ny ja ko dro gi trans por to wej.
● Uży wa nie dra bi ny nie zgod nie z prze zna cze niem.
● Uży wa nie dra bi ny roz staw nej ja ko przy staw nej.
● Usta wie nie dra bi ny na nie sta bil nym pod ło żu.
● Opie ra nie dra bi ny o nie sta bil ne, śli skie po wierzch nie.
● Wcho dze nie na szcze bel znaj du ją cy się po wy żej punk tu pod -
par cia.
● Usta wia nie w miej scu gdzie mo że być po trą co na lub prze wró -
co na przez ma szy ny.
● Wcho dze nie i scho dze nie ple ca mi do dra bi ny. Do brą prak ty ką
pod czas po ru sza nia się po dra bi nie jest za cho wa nie za wsze trzech
punk tów pod par cia, np. dwie dło nie i jed ną sto pę lub dwie sto py
i jed ną dłoń.

PRA CE NA WY SO KO ŚCI
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Dra bi na przy staw na po win na
wy sta wać po nad po wierzch nię,
na któ rą pro wa dzi 1 m, a kąt jej
na chy le nia po wi nien wy no -
sić 75°. Do brą prak ty ką jest przy -
wią za nie dra bi ny.



Pro ces pro duk cyj ny na bu do wie wy ma ga bie żą ce go za pew nie nia wszel kich ma te ria łów i nie -
zbęd nych środ ków tech nicz nych. Mo gą być na bie żą co do star cza ne lub gro ma dzo ne i ma ga zy -
no wa ne na pla cach skła do wych i w ma ga zy nach bu do wy. W ka żdym przy pad ku ko niecz ne jest
za pew nie nie spraw ne go trans por tu we wnętrz ne go, by ma te riał w od po wied niej ilo ści i w okre -
ślo nym cza sie zna lazł się na miej scu za sto so wa nia. Pod sta wo wy mi środ ka mi trans por tu na bu -
do wie są żu ra wie bu dow la ne, sa mo cho dy do staw cze i wóz ki trans por to we, a ta kże dźwi gi to -
wa ro we i ręcz ne wóz ki trans por to we.
Na więk szo ści bu dów pod sta wo we za da nia trans por to we wy ko ny wa ne są przy po mo cy żu ra -
wia. Do je go bez piecz nej ob słu gi po trzeb ne są dwie oso by: ope ra tor żu ra wia i ha ko wy. Na sta -
no wi sku ope ra to ra żu ra wia mo żna za trud nić pra cow ni ka po sia da ją ce go od po wied nie upraw -
nie nia i kwa li fi ka cje po twier dzo ne od po wied nim do ku men tem. Obo wiąz ki ha ko we go mo że
peł nić ka żdy pra cow nik do pusz czo ny do pra cy na bu do wie pod wa run kiem prze szko le nia i zna -
jo mo ści za gad nień w za kre sie:
● Zna ków i sy gna łów nie zbęd nych do po ro zu mie wa nia się z ope ra to rem żu ra wia.
● Umie jęt no ści przy go to wa nia ma te ria łów do trans por tu.
● Oce ny sta nu tech nicz ne go za wie si.
● Za sad pro wa dze nia trans por tu w wa run kach bu do wy.
Bez piecz na eks plo ata cja żu ra wia wy ma ga od ope ra to ra i ha ko we go oraz wszyst kich pra cow ni -
ków bu do wy prze strze ga nia na stę pu ją cych za sad:
● Trans port nie mo że być pro wa dzo ny nad sta no wi ska mi pra cy.
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26

Środ ki za ła dun ku i trans por tu16

Wa run kiem bez piecz nej pra -
cy jest prze ka zy wa nie ope -
ra to ro wi bie żą cych in struk -
cji i in for ma cji z zie mi.



● Na czas prze rwy i po za koń cze niu pra cy żu raw po wi nien być za bez pie czo ny a ła dun ki zdję te.
● Ma te ria ły i ła dun ki po win ny być sta ran nie przy go to wa ne do trans por tu. Za bra nia się pod -
no sze nia ła dun ków, z któ rych pod czas trans por tu mo gą od paść ele men ty lub czę ści np. nie -
przy go to wa nych do trans por tu rusz to wań.
● Za bra nia się oso bom nie upo wa żnio nym wcho dze nia na kon struk cję żu ra wia.
● Wstrzy ma nia pra cy żu ra wia w nie bez piecz nych wa run kach po go do wych.
Ko lej nym środ kiem trans por tu są bu dow la ne dźwi gi to wa ro we. Ob słu gą dźwi gu zaj mu ją się
ope ra to rzy ma ją cy wie dzę i kwa li fi ka cje po twier dzo ne od po wied nim za świad cze niem. Są oni
od po wie dzial ni za bez piecz ną eks plo ata cję dźwi gu, w tym: za ła du nek nie prze kra cza ją cy je go
ła dow no ści, za bez pie cze nie dźwi gu w ra zie wy kry cia awa rii, za bez pie cze nie by nie kie ro wa ły
nim oso by nie upo wa żnio ne itp. Pra cow nik bu do wy mo że ko rzy stać z trans por tu dźwi giem,
je śli jest on przy sto so wa ny i do pusz czo ny do trans por tu lu dzi. Nie mo że jed nak sa mo -
dziel nie go uru cha miać i za trzy my wać.
Urzą dze nia eks plo ato wa ne na bu do wie, ta kie jak: wóz ki wi dło we, żu ra wie bu dow la ne, pod no -
śni ki itp., na le żą do gru py urzą dzeń pod le ga ją cych nad zo ro wi pro wa dzo ne mu przez Urząd Do -
zo ru Tech nicz ne go. Ozna cza to, że prze cho dzą re gu lar ne kon tro le pro wa dzo ne przez in spek to -
rów UDT. Kon tro le ma ją na ce lu oce nę sta nu tech nicz ne go urzą dze nia oraz bez pie czeń stwa
eks plo ata cji. Gdy urzą dze nie speł nia wy ma ga nia i jest utrzy ma ne w do brym sta nie tech nicz -
nym in spek tor do pusz cza je do eks plo ata cji. Użyt kow ni cy in for mo wa ni są o tym przez umiesz -
cze nie na urzą dze niu na klej ki ze wska za niem da ty ko lej ne go ba da nia.

ŚROD KI ZA ŁA DUN KU I TRANS POR TU
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Dol na sta cja za ła dow cza. Doj ście do plat for my dźwi gu umo -
żli wia po chly nia za bez pie czo na ba rie ra mi bocz ny mi. Prze -
strzeń pra cy dźwi gu za bez pie czo no przed do stę pem pra -
cow ni ków przez wy gro dze nie oraz ozna ko wa nie zna ka mi
i na pi sa mi ostrze gaw czy mi.

Znak UDT z okre śle niem da -
ty ko lej ne go ba da nia tech -
nicz ne go.

Roz dzie le nie ru chu ko ło we go i pie sze -
go przez wy gro dze nie ba rie ra mi bez -
pie czeń stwa oraz za miesz cze nie zna -
ków ostrze gaw czych i in for ma cji.



Pi lar ka tar czo wa sto ło wa jest bar dzo po ular nym na pla cu bu do wy urzą dze niem. Sto su je się ją
do ob rób ki drew na. Pra cow nik, pod czas pra cy z pi lar ką, trzy ma ob ra bia ny ma te riał w rę kach.
Wa run kiem do pusz cze nia do wy ko ny wa nia pra cy na pi lar ce tar czo wej sto ło wej jest jej do bry
stan tech nicz ny oraz kom plet ne wy po sa że nie. Na le ży pa mię tać, że urzą dze nie po zba wio ne
osłon czy wy łącz ni ków jest uzna wa ne za nie spraw ne i za bra nia się je go eks plo ata cji.
Osło na gór na pi ły tar czo wej ma za za da nie za kry cie tej czę ści tar czy, któ ra nie bie rze udzia łu w cię -
ciu. Do dat ko wo osło na chro ni pra cow ni ka przed od pry ska mi tro cin, odłam ka mi i opił ka mi.
Osło na dol na, za sła nia nie wi docz ną pod czas pra cy część tar czy tną cej. Jej za da niem jest ochro -
na przed przy pad ko wym do tknię ciem pod czas pra cy.
Klin roz sz cze pia ją cy za bez pie cza przed na głym prze su nię ciem lub za klesz cze niem się ob ra bia -
ne go ma te ria łu oraz po wsta niem od rzu tu.
Po py cha cze to na rzę dzia sto so wa ne pod czas cię cia ele men tów o ma łych wy mia rach. Po zwa la -
ją one na prze su wa nie ma te ria łu za pew nia jąc jed no cze śnie bez piecz ną od le głość dło ni od tar -
czy tną cej.

Za sa dy bez piecz nej eks plo ata cji sto ło wych pi la rek tar czo wych:
● Pi lar kę na le ży usta wić na rów nym, sta bil nym pod ło żu.
● Przed przy stą pie niem do pra cy pra cow nik po wi nien przejść in struk taż sta no wi sko wy w za -
kre sie bez piecz nej ob słu gi urzą dze nia.
● Zad bać by pod czas pra cy z pi lar ką odzież by ła po za pi na na, by nie mia ła tro ków ani in nych
ele men tów, któ re mo gły by zo stać po chwy co ne przez wi ru ją cą tar czę. W przy pad ku po chwy ce -
nia np. rę ka wa, mo że dojść do zra nień czy ob cię cia pal ców, a na wet ca łej dło ni.
● Pod czas pra cy z pi lar ką nie sto so wać rę ka wic ro bo czych.
● Na bie żą co utrzy my wać po rzą dek na sta no wi sku pra cy i wo kół nie go.
● Sto so wać pi lar kę zgod nie z prze zna cze niem. Ni gdy nie uży wać pi ły do cię cia me ta lu.
● Sto so wać ostre i spraw ne tar cze.
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Pi lar ki tar czo we sto ło we17

Przy go to wa na do eks plo ata cji sto ło wa pi ła tar czo wa
skła da się z na stę pu ją cych ele men tów:
1. Osło ny gór nej pi ły tar czo wej,
2. Osło ny dol nej pi ły tar czo wej usy tu owa nej pod sto -
łem ro bo czym,
3. Kli na roz sz cze pia ją ce go,
4. Po py cha czy,
5. Osło ny na pę du, 
6. Wy łącz nika bez pie czeń stwa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Pod czas pra cy na rusz to wa niach, ka żde go ro ku zda rza się wie le wy pad ków, w tym ze skut kiem
śmier tel nym. Nie wła ści wie przy go to wa ne do pra cy rusz to wa nie jest źró dłem za gro żeń za rów -
no dla pra cow ni ków, któ rzy się na nim znaj du ją, jak i pra cu ją cych po ni żej. Mo gą oni zna leźć się
w stre fie gdzie ist nie je ry zy ko spa da nia na rzę dzi lub ma te ria łów. Dla te go bar dzo wa żne jest, by
ka żda oso ba prze by wa ją ca na bu do wie zna ła za sa dy bez piecz nego użyt ko wa nia rusz to wań.
Na bu do wach spo tkać mo żna wie le ro dza jów rusz to wań. Jed nak nie za le żnie od kon struk cji, spo -
so bu ko twie nia czy użyt ko wa nia, pod sta wo we wy ma ga nia bez pie czeń stwa pod czas ich sto so -
wa nia są wspól ne. Rusz to wa nia po win ny być wy ko na ne w spo sób okre ślo ny prze pi sa mi w tym:
rusz to wa nia ty po we zgod nie z do ku men ta cją pro du cen ta, rusz to wa nia nie ty po we zgod nie z pro -
jek tem. Nie do pusz cza się bu do wy rusz to wań z do wol nych ma te ria łów, bez wcze śniej sze go za -
pro jek to wa nia i prze li cze nia wy trzy ma ło ści i no śno ści kon struk cji. Rusz to wa nia mo gą być mon -
to wa ne lub de mon to wa ne tyl ko przez upraw nio nych pra cow ni ków i pod nad zo rem oso by
po sia da ją cej od po wied nie upraw nie nia. Na rusz to wa niu do pusz czo nym do eks plo ata cji po -
win na zna leźć się jed no znacz na in for ma cja, że wol no na nim pra co wać. Na zdję ciu po pra wej
stro nie wi docz na jest in for ma cja o do pusz cze niu rusz to wa nia do eks plo ata cji wraz z pod sta wo -
wy mi da ny mi eks plo ata cyj ny mi. Do ku ment ten zo stał pod pi sa ny przez oso bę od po wie dzial ną
za mon taż oraz kie row ni ka bu do wy lub oso bę upraw nio ną do od bio ru rusz to wa nia. Wszy scy
pra cow ni cy po win ni prze strze gać za sad bez pie czej eks plo ata cji rusz to wań.

Przed roz po czę ciem pra cy na le ży spraw dzić stan tech nicz ny kon struk cji i urzą dzeń, a po nad to:
■ Sto so wać środ ki ochro ny in dy wi du al nej, ta kie jak heł my ochron ne, obu wie ochron ne, w uza -
sad nio nych przy pad kach środ ki ochro ny in dy wi du al nej przed upad kiem z wy so ko ści.
■ Po ru szać się tyl ko pio na mi ko mu ni ka cyj ny mi.
■ Za pew nić za mknię cie wła zów ko mu ni ka cyj nych.
■ Uzie mić rusz to wa nia oraz wy po sa żyć in sta la cję pio ru no chron ną.
■ Prze strze gać ogra ni czeń do ty czą cych do pusz czal nych ob cią żeń po de stów.
■ Rów no cze sne wy ko ny wa nie prac na ró żnych po zio mach rusz to wa nia jest do pusz czal ne tyl -
ko pod wa run kiem za cho wa nia od stę pów mię dzy sta no wi ska mi.
■ Za bra nia się zo sta wia nia ma te ria łów na po mo stach po za koń cze niu pra cy i zrzu ca nia ma te -
ria łów z rusz to wań.
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Rusztowania18

Na zdję ciu wi docz ne jest rusz to wa nie
sys te mo we. Cha rak te ry zu ją się one
tym, że wszyst kie ele men ty z któ rych
zło żo ne jest rusz to wa nie ma ją ści śle
okre ślo ne wy mia ry. W związ ku z po -
wy ższym nie ma mo żli wo ści wpro wa -
dza nia mo dy fi ka cji np. w wy so ko ści
po rę czy, czy w wy so ko ści ko lej nych
po zio mów ro bo czych.



Wy pad kiem przy pra cy na zy wa my zda rze nie, któ re:
■ Zda rzy ło się na gle. Kry te rium to jest bar dzo wa żne, de cy du je o tym czy ba da na sy tu acja jest
wy pad kiem przy pra cy czy cho ro bą za wo do wą. Przy ję to, że na głe zda rze nie za cho dzi, gdy nie
trwa dłu żej niż jed na zmia na ro bo cza.
■ Zo sta ło wy wo ła ne przy czy ną ze wnętrz ną. Kry te rium to wska zu je, że zda rze nie jest wy pad -
kiem przy pra cy tyl ko wte dy gdy na stą pi ło na sku tek dzia ła nia czyn ni ków ze wnętrz nych. Mo gą
to być: ude rze nie el men tem ma szy ny w ru chu, ska le cze nie na rzę dziem, po pa rze nie sub stan cją
che micz ną, po trą ce nie przez po jazd itp.
■ Spo wo do wa ło po wsta nie ura zu lub śmierć po szko do wa ne go. Ja ko uraz ro zu mie się uszko -
dze nie tka nek cia ła, lub na rzą dów czło wie ka na sku tek dzia ła nia si ły ze wnętrz nej. Przy kła do we
ura zy to roz cię cie skó ry i mię śni, zwich nię cie sta wu, krwo tok we wnętrz ny spo wo do wa ny ude -
rze niem, zła ma nie ko ści itp.
■ Na stą pi ło w związ ku z pra cą. Zwią zek z pra cą za cho dzi gdy istot ną przy czy ną wy pad ku jest
peł nie nie przez pra cow ni ka obo wiąz ków słu żbo wych lub wy ko ny wa nie czyn no ści na rzecz pra -
co daw cy.
Zda rze nie wy pad ko we mo że być za kwa li fi ko wa ne ja ko wy pa dek przy pra cy pod wa run kiem
speł nie nia wszyst kich wy mie nio nych po wy żej kry te riów.
Ba da nia oko licz no ści i przy czyn wy pad ku przy pra cy do ko nu je ze spół po wy pad ko wy po wo ła -
ny przez pra co daw cę. Ka żde zgło szo ne pra co daw cy zda rze nie po win no być zba da ne pod wzglę -
dem speł nie nia kry te riów wy pad ku przy pra cy. Je śli choć by jed no z nich nie zo sta ło speł nio ne,
wy pa dek nie jest uzna wa ny za wy pa dek przy pra cy.

Obo wiąz ki pra cow ni ka do ty czą ce wy pad ków przy pra cy:
Oso ba, któ ra ule gła wy pad ko wi, je śli stan jej zdro wia na to po zwa la, jest zo bo wią za na za wia do -
mić o tym pra co daw cę naj szyb ciej jak to mo żli we.
● Je śli pra cow nik jest świad kiem zda rze nia wy pad ko we go rów nież jest zo bo wią za ny za wia -
do mić o tym prze ło żo ne go.
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Wy pad ki i cho ro by za wo do we19



● Pra cow nik bę dą cy świad kiem wy pad ku jest zo bo wią za ny w mia rę mo żli wo ści i z za -
cho wa niem swo je go bez pie czeń stwa udzie lić po mo cy po szko do wa ne mu.
Bar dzo wa żne jest, by nie cze kać ze zgło sze niem wy pad ku. W sy tu acji gdy za gro żo ne jest ludz -
kie ży cie, ka żda mi nu ta ma ogrom ne zna cze nie dla po wo dze nia ak cji ra tow ni czej.
Pa mię tać na le ży, że nie zgło sze nie wy pad ku po wo du je utra tę pra wa do od szko do wa nia czy in -
nych świad czeń wy ni ka ją cych z po wsta nia uszczerb ku na zdro wiu.
Pod sta wo wy mi obo wiąz ka mi pra co daw cy w za kre sie wy pad ków przy pra cy są:
● Za bez pie cze nie miej sca wy pad ku.
● Za pew nie nie udzie le nia pierw szej po mo cy po szko do wa nym. Ozna cza to, że na te re nie bu -
do wy, w ka żdym mo men cie jej dzia ła nia po win na być oso ba prze szko lo na w za kre sie udzie la -
nia pierw szej po mo cy, wy po sa żo na w nie zbęd ne środ ki i ma te ria ły.
● Nie zwłocz ne usta le nie przy czyn i oko licz no ści wy pad ku oraz spo rzą dze nie do ku men ta cji, tj.
pro to ko łu po wy pad ko we go.
● Za wia do mie nie in spek to ra pra cy i pro ku ra to ra o za ist nie niu wy pad ku śmier tel ne go, cię żkie -
go lub zbio ro we go.
● Sto so wa nie środ ków za po bie ga ją cych po dob nym wy pad kom w przy szło ści.

Upraw nie nia po szko do wa ne go pra cow ni ka:
➤ Pra wo wglą du do akt spra wy oraz spo rzą dza nia z nich no ta tek i od pi sów oraz ko pii.
➤ Pra wo zgło sze nia uwag i za strze żeń do usta leń za war tych w pro to ko le. Je śli po szko do -
wa ny (lub człon ko wie je go ro dzi ny w przy pad ku wy pad ku śmier tel ne go) nie zga dza się,
z tym co na pi sa no w do ku men ta cji, zgła sza uwa gi na pi śmie. Uwa gi zo sta ją za łą czo ne do pro -
to ko łu po wy pad ko we go i przed sta wio ne pra co daw cy. Pra co daw ca de cy du je o uwzględ nie -
niu sprze ci wu lub je go od rzu ce niu. W przy pad ku gdy spra wa po zo sta je spor na, pra cow ni ko -
wi przy słu gu je pra wo wy stą pie nia do są du pra cy z wnio skiem o uzna nie zda rze nia za wy pa dek
przy pra cy.

Cho ro by za wo do we
Za cho ro bę za wo do wą uwa ża się cho ro bę okre ślo ną w wy ka zie cho rób za wo do wych, je że li zo -
sta ła ona spo wo do wa na dzia ła niem czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia, wy stę pu ją cych w śro -
do wi sku pra cy. Cho ro ba za wo do wa mo że być rów nież spo wo do wa na spo so bem wy ko ny wa nia
pra cy.
Pra cow nik, któ ry po dej rze wa, że je go scho rze nie mo że być cho ro bą za wo do wą skła da za wia -
do mie nie do pań stwo we go in spek to ra sa ni tar ne go. Ta kie za wia do mie nie mo że rów nież zło żyć
pra co daw ca lub le karz spra wu ją cy opie kę pro fi lak tycz ną nad pra cow ni kiem oraz le karz sto ma -
to log. Pań stwo wy in spek tor sa ni tar ny po prze pro wa dze niu po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go de -
cy du je czy da ne scho rze nie jest cho ro bą za wo do wą.
Naj czę ściej wy stę pu ją ce cho ro by za wo do we w bu dow nic twie to:
◆ Cho ro by płuc wy wo ła ne py łem azbe sto wym.
◆ Cho ro by skó ry i płuc wy wo ła ne kon tak tem z sub stan cja mi che micz ny mi.
◆ Przw le kłe cho ro by ukła du ru chu wy wo ła ne prze cią że niem mię śni i sta wów.
◆ Prze wle kłe cho ro by ukła du ner wo we go spo wo do wa ne wi bra cja mi.
◆ Ubyt ki słu chu spo wo do wa ne ha ła sem.
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Ce lem Sys te mu Pierw szej Po mo cy jest za pew nie nie wszyst kim pra cow ni kom bu do wy oraz in -
nym oso bom znaj du ją cym się na te re nie bu do wy, szyb kiej i sku tecz nej po mo cy w ra zie do zna -
nia ura zu do cza su pod ję cia dzia łań przez spe cja li stycz ne słu żby ra tow ni cze.
Kie row nic two bu do wy po no si osta tecz ną od po wie dzial ność za za pew nie nie spraw nie dzia ła ją -
ce go sys te mu udzie la nia pierw szej po mo cy, w tym m.in.:
● Za pew nie nie ta kiej ilo ści osób prze szko lo nych do udzie la nia pierw szej po mo cy oraz kie ro -
wa nia ak cją ra tow ni czą i/lub ewa ku acją, by w ka żdym mo men cie pro wa dze nia prac na bu do -
wie by ły oso by zdol ne pod jąć nie zbęd ne dzia ła nia.
● Za pew nie nie by wśród osób prze szko lo nych do udzie la nia pierw szej po mo cy i kie ro wa nia ak -
cją ra tow ni czą i/lub ewa ku acyj ną zna la zły się oso by za trud nio ne na sta no wi skach kie row ni czych.
● Za pew nie nie ma te ria łów i sprzę tu nie zbęd ne go do udzie la nia pierw szej po mo cy.
● Wła ści we ozna ko wa nie miej sca usy tu owa nia punk tu pierw szej po mo cy, po przez umiesz cze -
nie wi docz ne go ozna ko wa nia (bia ły krzyż na zie lo nym tle).
● Za pew nie nie in struk cji udzie la nia pierw szej po mo cy.
● Do brą prak ty ką jest udo stęp nie nie pra cow ni kom in for ma cji o oso bach prze szko lo nych
do udzie la nia pierw szej po mo cy wraz z te le fo na mi kon tak to wy mi.
Ka żdy pra cow nik obec ny przy pro wa dze niu ak cji ra tow ni czej mo że być po pro szo ny o we zwa -
nie po go to wia. Bar dzo wa żne jest by prze ka zać dys po zy to ro wi rze czo wą i peł ną in for ma cję.
Oszczę dzi to czas mar no wa ny na do dat ko we usta le nia.

Mel du nek o wy pad ku po wi nien za wie rać na stę pu ją ce da ne (do ty czy wszyst kich nu me -
rów ra tun ko wych): 
● CO? – ro dzaj wy pad ku (np. zde rze nie się sa mo cho dów, upa dek z dra bi ny, uto nię cie. atak pa -
dacz ki itp.),
● GDZIE? – miej sce wy pad ku,
● ILE? – licz ba po szko do wa nych,
● JAK? – stan po szko do wa nych,
● CO RO BISZ? – in for ma cja o udzie lo nej do -
tych czas po mo cy,
● KIM JE STEŚ? – da ne per so nal ne oso by
wzy wa ją cej po moc, nu mer te le fo nu, z któ re -
go dzwo nisz.

Pa mię taj! Ni gdy nie od kła daj pierw szy
słu chaw ki!
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Organizacja pierwszej pomocy20

Ćwi cze nia prak tycz ne z udzie la nia po mo cy po szko do -
wa nym na bu do wie.


