
Dy rek ty wa Ra dy 92/57/EWG z dnia 24.06.1992 roku

dotycząca okre śle nia mi ni mal nych wy ma gań bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia na tym cza so -
wych lub ru cho mych bu do wach spowodowała nowelizację usta wy Pra wo bu dow la ne. 

BHP – obowiązki kierownika budowy

Art. 21a 
ustawy Prawo budowlane

sta no wi, że kie row nik bu do wy ma obo wią zek spo -
rzą dzić lub za dbać, aby zo stał spo rzą dzo ny
(w opar ciu o in for ma cję opra co wa ną przez pro jek -
tan ta) plan bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia. 

Plan po wi nien uwzględ niać spe cy fi kę ro bót bu -
dow la nych, stwa rza ją cych wy so kie ry zy ko utra ty
ży cia lub zdro wia. Szcze gó ło wy za kres i for mę 

pla nu okre śla ją prze pi sy wy ko naw cze
do usta wy.

Art. 22
ustawy Prawo budowlane

sta no wi, że kie row nik bu do wy jest rów no cze śnie
ko or dy na to rem dzia łań na rzecz bez pie czeń stwa
i ochro ny zdro wia, a za tem:

or ga ni zu je i kie ru je bu do wą obiek tu bu dow la ne -
go zgod nie z pro jek tem, po zwo le niem na bu do -
wę, prze pi sa mi tech nicz no -bu dow la ny mi oraz
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,

ko or dy nu je re ali za cję za dań za po bie ga jących za -
gro że niom bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia:

■ przy opra co wy wa niu tech nicz nych lub or -
ga ni za cyj nych za ło żeń pla no wa nych ro bót
bu dow la nych lub ich po szcze gól nych eta -
pów, któ re ma ją być pro wa dzo ne jed no -
cze śnie lub ko lej no,

■ przy pla no wa niu cza su wy ma ga ne go do
za koń cze nia ro bót bu dow la nych lub ich
po szcze gól nych eta pów.

od po wied nie 
przy go to wa nie 
za wo do we 
i upraw nie nia 
kwa li fi ka cyj ne 
za trudnio nych 
pra cow ni ków, 

wła ści we 
prze szko le nie 
pra cow ni ków 
w za kre sie bhp,

wy po sa że nie 
pra cow ni ków 
w od po wied nie 
dla wy ko ny wa nej 
przez nich pra cy 
środ ki ochro ny 
in dy wi du al nej.

K ie row nik budowy, 
koordynując działania
zapewniające przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, 
powinien wymagać 
od wy ko naw ców 
ro bót do ku men tów 
po twier dza jących:



Kie row nik bu do wy, nie za leż nie od no wych obo -
wiąz ków ko or dy na to ra bhp, w dal szym ciągu jest
od po wie dzial ny za:

� tech nicz ną pra wi dło wość wy ko ny wa nia 
ro bót,  

� ter mi no wość prze bie gu prac na bu do wie, 

� pro wa dze nie do ku men ta cji bu do wy,

� za pew nie nie bez pie czeń stwa pu blicz ne go
przez ogra ni cze nie do stępu do pla cu bu do -
wy oso bom nie upo waż nio nym.

Kie row nik bu do wy – ko or dy na tor bhp to sta no wi -
sko wa żne i od po wie dzial ne. Pra cow ni cy bu dow -
nic twa na ra że ni są na szcze gól nie wie le za gro żeń
– wy ko ny wa ne przez nich pra ce na wy so ko ści,
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Pamiętaj!
Bezpieczeństwo ludzi 

jest najważniejsze!

w wy ko pach i z uży ciem ma szyn na le żą do ob ję -
tych wy so kim ry zy kiem za wo do wym. 

W okręgo wych in spek to ra tach pra cy spe cja li ści
udzie la ją bez płat nych po rad w za kre sie pra wa
pra cy oraz bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. 

Więcej in for ma cji 
o bezpiecznej pracy na budowie 

na stronie:
www.pip.gov.pl 
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