BHP – obowiązki kierownika budowy
Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24.06.1992 roku
dotycząca określenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach spowodowała nowelizację ustawy Prawo budowlane.

Art. 21a

Art. 22

ustawy Prawo budowlane

ustawy Prawo budowlane

stanowi, że kierownik budowy ma obowiązek sporządzić lub zadbać, aby został sporządzony
(w oparciu o informację opracowaną przez projektanta) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

stanowi, że kierownik budowy jest równocześnie
koordynatorem działań na rzecz bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, a zatem:

Plan powinien uwzględniać specyfikę robót budowlanych, stwarzających wysokie ryzyko utraty
życia lub zdrowia. Szczegółowy zakres i formę
planu określają przepisy wykonawcze
do ustawy.

organizuje i kieruje budową obiektu budowlanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno -budowlanymi oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy,

koordynuje realizację zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
■

■

przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót
budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
przy planowaniu czasu wymaganego do
zakończenia robót budowlanych lub ich
poszczególnych etapów.

K

ierownik budowy,
koordynując działania
zapewniające przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia,
powinien wymagać
od wykonawców
robót dokumentów
potwierdzających:

odpowiednie
przygotowanie
zawodowe
i uprawnienia
kwalifikacyjne
zatrudnionych
pracowników,

właściwe
przeszkolenie
pracowników
w zakresie bhp,

wyposażenie
pracowników
w odpowiednie
dla wykonywanej
przez nich pracy
środki ochrony
indywidualnej.

w wykopach i z użyciem maszyn należą do objętych wysokim ryzykiem zawodowym.
W okręgowych inspektoratach pracy specjaliści
udzielają bezpłatnych porad w zakresie prawa
pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej informacji
o bezpiecznej pracy na budowie
na stronie:

www.pip.gov.pl
Kierownik budowy, niezależnie od nowych obowiązków koordynatora bhp, w dalszym ciągu jest
odpowiedzialny za:

Adresy internetowe Państwowej Inspekcji Pracy

 techniczną prawidłowość wykonywania
robót,

OIP Białystok:

www.bialystok.oip.pl

OIP Bydgoszcz:

www.bydgoszcz.oip.pl

 terminowość przebiegu prac na budowie,

OIP Gdańsk:

www.gdansk.oip.pl

OIP Katowice:

www.katowice.oip.pl

OIP Kielce:

www.kielce.oip.pl

OIP Kraków:

www.krakow.oip.pl

OIP Lublin:

www.lublin.oip.pl

OIP Łódź:

www.lodz.oip.pl

OIP Olsztyn:

www.olsztyn.oip.pl

OIP Opole:

www.opole.oip.pl

OIP Poznań:

www.poznan.oip.pl

OIP Rzeszów:

www.rzeszow.oip.pl

OIP Szczecin:

www.szczecin.oip.pl

OIP Warszawa:

www.warszawa.oip.pl

OIP Wrocław:

www.wroclaw.oip.pl

OIP Zielona Góra:

www.zielonagora.oip.pl

Ośrodek Szkolenia PIP

www.ospip.pl

 prowadzenie dokumentacji budowy,
 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego
przez ograniczenie dostępu do placu budowy osobom nieupoważnionym.

© Główny Inspektorat Pracy, 2009

Pamiętaj!
Bezpieczeństwo ludzi
jest najważniejsze!
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Kierownik budowy – koordynator bhp to stanowisko ważne i odpowiedzialne. Pracownicy budownictwa narażeni są na szczególnie wiele zagrożeń
– wykonywane przez nich prace na wysokości,

