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INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM SEZONU 

BUDOWLANEGO 
 
W związku z rozpoczynającym się sezonem wiosenno-letnim, a co za tym idzie intensyfikacją prac 
budowlanych na terenie naszego powiatu, chciałbym zaapelować do inwestorów, generalnych 
wykonawców, podwykonawców, kierowników budów, osób sprawujących bezpośredni nadzór nad 
prowadzeniem prac, oraz bezpośrednio do osób prowadzących prace budowlane o zachowanie 
szczególnej uwagi na kwestie bezpiecznego prowadzenia robót.  
 
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny w branży budowlanej w pierwszych trzech kwartałach 2018 
roku odnotowano blisko 3500 wypadków, w tym 34 śmiertelne i 48 ciężkich. W 2017 w całym roku 
wypadków było prawie 5400 (!) 
Głównymi przyczynami wypadków są rutyna, pośpiech oraz pozorne oszczędności – w tym brak 
odpowiedniej kadry nadzorującej, czy brak zabezpieczeń lub niewłaściwe wykonywanie prac 
budowlanych. 
 
Znaczącą częścią wypadków oraz awarii budowlanych stwarzających duże zagrożenie mających 
miejsce w Wielkopolsce są niewłaściwie prowadzone prace budowlane przy czynnych podziemnych 
instalacjach – skutkujące m.in. rozszczelnienie gazociągów. 
 
Zgodnie z § 144 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz. u 2003 nr 47 poz. 401) 
1.Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 
2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w 
porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 
 
Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy prawo budowlane (dz. u. 2018 r poz. 1202) art. 22 za 
koordynowanie działań na budowie mających zapewnić bezpieczeństwo odpowiedzialny jest kierownik 
budowy.  
 
Głównymi uchybieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie prowadzenia robót na 
budowach są: brak środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, prace na wysokości bez zabezpieczeń, 
prace w wykopach bez odpowiednich zabezpieczeń indywidualnych i zbiorowych, używanie narzędzi 
niesprawnych i nieatestowanych, prace bez nadzoru, zwiększony pośpiech i rutyna, oraz brak 
zwiększonej uwagi przy pracach dźwigowych i z użyciem sprzętu ciężkiego, (niestety również) alkohol.  
Pozorne oszczędności wynikające z wykonywania prac bez uwzględnienia podstawowych środków 
zabezpieczeń, mogą prowadzić do wypadków, a należy w tym miejscu nadmienić iż najważniejszą i 
najdroższą wartością jest życie i zdrowie ludzkie.  
 
Proszę pamiętać, że w przypadku prowadzenia prac na rusztowaniach – rusztowanie powinno zostać 
zmontowane i ustawione zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta rusztowania lub 
zgodnie z indywidualnym projektem przez uprawnioną do tego osobę. Ponadto rusztowanie powinno 
posiadać protokół odbioru potwierdzający odbiór przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. 
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Każdy kierownik budowy jest zobowiązany do zapewnienia sporządzenia, zapoznania i egzekwowania 
zapisów planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto wszyscy pracownicy pracujący na 
budowach powinni mieć aktualne badania lekarskie oraz zdolność do pracy na wysokości.  
Przed rozpoczęciem prac na budowach wykonawca jest zobowiązany przez Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych w § 
2 do sporządzenia i zapoznania pracowników z Instrukcją Bezpiecznego Wykonywania Robót, w której 
zawrze główne zagrożenia i ryzyka płynące z wykonywania danej czynności. 
 
Proszę zwrócić uwagę na prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa oraz 
dokumentacja projektową.  
 
Informuję, że w roku 2019 pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego będą 
przeprowadzać wyrywkowe, nie zapowiadane kontrole na budowach. Wszelkie nie dociągnięcia z 
zakresu BHP, oraz prawidłowego prowadzenia prac na budowie będą karane zgodnie z art. 93 ustawy 
Prawo Budowlane. 
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