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VII. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA 
 I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 I. 

1. Zgodnie z art.42. ust.2. pkt.2. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. kierownik budowy 
zobowi zany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy 
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj ce dane dotycz ce bezpiecze stwa 
pracy i ochrony zdrowia. 

 
2. Og oszenie to stosuje si  do budowy o ile przewiduje si  na niej prowadzenie 

robót budowlanych trwaj cych d ej ni  30 dni roboczych    i jednoczesne 
zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na której planowany zakres 
robót przekracza 500 osobodni. 

 
3. Og oszenie o którym mowa nale y umie ci  na terenie budowy w sposób 

trwa y i zabezpieczony przed zniszczeniem, zawiera  ono powinno: 

Przewidywane terminy rozpocz cia i zako czenia robót budowlanych; 

Maksymaln  liczb  pracowników zatrudnionych na budowie                       
w poszczególnych okresach; 

Informacje dotycz ce planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 
 

4. Nale y ustanowi  kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami. 
 
5. Na placu budowy nale y przechowywa  projekt i dziennik budowy                     

w miejscu do tego przeznaczonym. 
 

6. Plac budowy powinien by  ogrodzony i zabezpieczony przed wej ciem na 
teren osób nieupowa nionych. 
 

II. Roboty  nale y wykonywa  zgodnie z zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy 
zawartymi w Rozporz dzeniu Ministra  Budownictwa i Przemys u Materia ów 
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.  
 
1. Przy pracach budowlanych mo e by  zatrudniony wy cznie pracownik, który: 

Posiada kwalifikacje dla danego stanowiska; 
Uzyska  orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre lonej pracy. 

 
2. Miejsca w których wyst puj  zagro enia dla pracowników powinny by  

oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpiecze stwa. 
 
3. Otwory i zag bienia powinny by  zamkni te odpowiednimi pokrywami, a je li 

jest to niemo liwe nale y je w ciwie oznakowa . 
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4. Dróg, doj  i dojazdów po arowych nie wolno zastawia  materia ami, 
rodkami transportu lub innymi przedmiotami. 

 
5. Nale y utrzymywa  w ciwy stan techniczny instalacji i wyposa enia. 

 
6. Instalacje i urz dzenia elektryczne powinny by  tak eksploatowane, aby nie 

nara y pracowników na pora enie pr dem elektrycznym, przepi cia 
atmosferyczne, szkodliwe oddzia ywanie pól elektromagnetycznych oraz nie 
stanowi y zagro enia po arowego, wybuchowego i nie powodowa y innych 
szkodliwych skutków. 

 
7. Pochylnie wyst puj ce w przypadku ró nic poziomów powinny umo liwia  

bezpieczne poruszanie si  pracowników i dogodny transport adunków. 
 

8. Pracodawca obowi zany jest zapewni  organizacj  pracy i sposób 
zabezpieczaj cy pracowników przed zagro eniem wypadkowym oraz 
oddzia ywaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uci liwo ci. 
Je li ze wzgl du na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwo ci nie jest 
mo liwa nale y stosowa  odpowiednie rozwi zania organizacyjne i techniczne 
w tym odpowiednie rodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju i 
poziomu zagro . 
 

9. Odbioru poszczególnych etapów prac przy elementach konstrukcyjnych 
nale y dokonywa  pod nadzorem odpowiedniej osoby. 

 
10. Je eli prace b  prowadzone na wysoko ci nale y zapewni  urz dzenia 

chroni ce pracowników przed upadkiem z wysoko ci. 
 

11. Przy pracach na wysoko ci mo e by  zatrudniony wy cznie pracownik, który 
uzyska  orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysoko ci. 

 
12. Nale y zapewni  stabilno  rusztowa  i ich odpowiedni  wytrzyma  na 

przewidywane obci enia, 
 

13. Przy wznoszeniu rusztowa  nale y wyznaczy  stref  niebezpieczn                   
i zabezpieczy  j  zgodnie z § 31. 

 
14. Podczas wykonywania prac na wysoko ciach  nale y uwzgl dni  wp yw 

czynników atmosferycznych  na bezpiecze stwo pracowników,                       
(w szczególno ci pr dko  wiatru). 

 
15. U ytkowanie rusztowa  dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez 

nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
 

16. Rusztowanie powinno by  sprawdzane okresowo a ponadto po silnym wietrze, 
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych, d szych ni  10 dni. 

 
17. Wchodzenie i schodzenie z rusztowa  powinno odbywa  si  w miejscach do 

tego przeznaczonych. 
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18. Rusztowania stalowe powinny mie  uziemienie. 

 
19. Pracownikom na budowie nale y zapewni  zaplecze socjalne cznie               

z szatni , toalet , azienk  i miejscem do spo ywania posi ków. 
 

20. Je li prace budowlane b  prowadzone w okresie zimowym i nie tylko nale y 
zapewni  pracownikom mo liwo  ogrzania si , schronienia przed opadami 
atmosferycznymi, zmian  odzie y oraz mo liwo  podgrzania                            
i skonsumowania posi ków. 

 
21. Nale y zapewni  wymagane odleg ci od linii niskiego i wysokiego napi cia. 

 
22. Nale y zapewni  odpowiednie o wietlenie budowy umo liwiaj ce bezpieczn  

prac . 
 

23. Maszyny, urz dzenia i sprz t, które podlegaj  dozorowi technicznemu, a s  
eksploatowane, powinny posiada  dokumenty uprawniaj ce do ich 
eksploatacji oraz powinny by  prowadzone pod w/w nadzorem technicznym. 

 
24. Zmechanizowany i pomocniczy sprz t powinien by  przed rozpocz ciem 

pracy i przed zmian  sprawdzony pod wzgl dem sprawno ci technicznej          
i bezpiecznego u ytkowania. 

 
25. Sprz t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada  ustalone parametry, 

takie jak dopuszczalny ud wig, no no , ci nienie i temperatur , 
uwidocznione przez trwa y i wyra ny napis. 

 
26. Przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych nale y 

przeprowadzi  instrukta  pracowników w zakresie: 

Okre lenia zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia; 

Konieczno ci stosowania przez pracowników rodków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczaj cej przed skutkami zagro ; 

Zasady bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

 
27. Nale y okre li  sposób przechowywania i przemieszczania materia ów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie  budowy. 
 

28. W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie nale y wskaza rodki techniczne i 
organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym                     
z wykonywania takich prac, oraz zapewni  bezpieczn  i sprawn  
komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i 
innych zagro . 
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29.  Nale y wskaza  miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz 
dokumentów niezb dnych do prawid owej eksploatacji maszyn i innych 
urz dze  technicznych. Do dokumentacji budowy nale y zaliczy  równie  
projekt budowlany danej inwestycji. 

 
30.  Na placu budowy powinien si  znajdowa  przynajmniej skrócony 

harmonogram robót. 
 

31.  Na placu budowy nale y wyznaczy  dojazdy przeciwpo arowe dla poprawy 
bezpiecze stwa. 

 
32. Wszystkie prace budowlane powinny by  prowadzone zgodnie ze sztuk  

budowlan  maj c szczególnie na uwadze bezpiecze stwo pracowników oraz 
zgodnie z: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Tekst jednolity: Dz. U.     

z 2003 r. Nr 207, poz.2018 z pó niejszymi zmianami. 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003r.             

w sprawie warunków i trybu post powania dotycz cego rozbiórek oraz 
zmiany sposobu u ytkowania obiektu budowlanego. Dz. U. z 2003 r .Nr 
120, poz.1131. 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.             
w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy      
i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r .Nr 120, poz.1131. 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.             
w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa  i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120, poz.1126. 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze nia 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy. 
Tekst jednolity: DZ. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650. 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Dz. U. .Nr 47, poz. 401. 

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze nia 2001r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych  i drogowych. 
Dz. U. Nr  118, poz. 1263. 

- Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 23 czerwca 1974r. Dz. U. 1998r. Nr 94       
z pó niejszymi zmianami. 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r.            
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz. U.        
z 2001r. Nr 138, poz. 1554. 
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- Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989r. w sprawie wprowadzenia 
rodków w celu poprawy bezpiecze stwa i zdrowia pracowników             

w miejscu pracy. 89/391/EWG. 
- Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdro enia 

minimalnych wymaga  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na 
tymczasowych lub ruchomych budowach. Ósma szczegó owa dyrektywa 
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG. 92/57/EWG. 

- Dyrektywa Rady z dnia 30 listopada 1989r. dotycz ca minimalnych 
wymaga  bezpiecze stwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Pierwsza 
szczegó owa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 
89/391/EWG. 89/654/EWG. 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dnia 22 
czerwca 1998r. w sprawie zbli ania ustawodastw pa stw cz onkowskich 
dotycz cych maszyn 
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