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Witamy na budowie "#$% 

Tak fajnie, że tu jesteś! 

Trochę informacji o bezpieczeństwie podczas przebywania na 
placu budowy. 

Zanim zaczniesz, chcemy Ci przypomnieć o pewnych rzeczach, 
które możesz uznać za oczywiste… 

 

1. Osobiste wyposażenie ochronne 

Plac budowy wymaga kasku, butów ochronnych i odzieży odblaskowej. Personel 
napotkany bez tego otrzyma ostrzeżenie ustne, następnie ostrzeżenie pisemne, a na 
koniec wydalenie z placu budowy. To samo dotyczy braku okularów ochronnych / 
spawalniczych w razie potrzeby. 

 

Pracownicy wykonawców wnoszą niezbędny sprzęt ochrony osobistej (kask, obuwie 
ochronne, gogle, kamizelkę/kurtkę odblaskową), a także niezbędne maski 
przeciwpyłowe, rękawice itp. 

 

2. Zgłoszenie wypadków / sprzęt pierwszej pomocy 

Na wszystkich tablicach informacyjnych wywieszona jest lista telefonów alarmowych i 
kogo należy powiadomić. Na tych strategicznie rozmieszczonych planszach wiszą 
również apteczki. 

 

Korzystanie z drabin 

Przypadkowe użycie drabin jest główną przyczyną wypadków związanych z upadkiem. 
Muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i używane tylko do tymczasowego 
dostępu. (NIE pracuj na drabinie) Długość drabiny musi być zgodna z Regulacje. 
Koniec musi być mój. 1m nad krawędzią. 

 

 



   
 

4. Rysowanie i pisanie na ścianach 

Napisy i rysunki na ścianach w budynku i na WC nie będą akceptowane. BH będzie 
stale malować rysunki/teksty i inne «dzieła sztuki» 

Koszty tego zostaną zgłoszone i przekazane wykonawcom znajdującym się na placu 
budowy 

 

5. Rusztowania / balustrady / wnęki 

Modyfikowanie/przenoszenie części rusztowania może zagrażać życiu innych osób. 
To samo dotyczy sytuacji, gdy usuniesz balustradę/osłonę wnęk bez wkładania jej z 
powrotem po sobie. Niezastosowanie się do tego pociąga za sobą upomnienie ustnie, 
pisemnie i ostatecznie wydalenie z placu budowy 

 

6. Chemikalia/substancje 

Upewnij się, że masz niezbędny sprzęt i wyposażenie ochronne podczas pracy z 
chemikaliami / substancjami 

Pliki substancji muszą być dostępne na placu budowy (najlepiej w wersji cyfrowej) 

 

7. Praca zimowa 

Podczas prac zimowych należy zwrócić szczególną uwagę na śliski i utrudniony 
dostęp, teren koszar, teren kontenerowy, pali i plac budowy. Dobre warunki 
oświetleniowe tam, gdzie są potrzebne, są ważne dla bezpiecznego dostępu. 
Przyczynić się do wspólnego bezpieczeństwa dla wszystkich 

 

8. Sprzątanie i porządek na placu budowy oraz chodników 

Na wszystkich chodnikach poza terenem obiektu, wewnątrz budynku, na 
rusztowaniach lub windach/windach NIE MOŻNA przechowywać materiałów i 
sprzętu, dotyczy to również wszelkich form tymczasowego składowania lub usuwania 
towarów/sprzętu. 

Każdy wykonawca sprząta według własnej pracy. W szczególności upewnij się, że 
materiały i sadzonki są usuwane do WŁAŚCIWEGO pojemnika. Na tej budowie istnieją 
wymagania dotyczące sortowania odpadów 

 

9. Budynek baraku / trybuny 

Przyczyń się do dobrego samopoczucia na „kieszonce i jedz” dzięki samooczyszczaniu. 
Weź pod uwagę czyszczenie i użytkowanie strefy bez butów 



   
 

10. Informacje 

Ty / my nigdy nie powinniśmy przechodzić obok czegoś, co mogłoby potencjalnie 
komuś zaszkodzić. Doły / dziury w obszarze ochrony terenu budowy zostaną w miarę 
możliwości naprawione, jeśli kierownictwo budowy nie zostanie powiadomione. 

Więcej informacji na temat przepisów BHP obowiązujących na placu budowy można 
znaleźć na tablicy ogłoszeń. 


