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LISTA KONTROLNA DO IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ: 
KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM EKOLOGICZNYM 

Część A: Wprowadzenie 
Celem listy kontrolnej jest pomoc w zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, na jakie mogą być narażeni pracownicy w związku z planowaniem i 
budową ekologicznych budynków, ich konserwacją, renowacją (modernizacją) i rozbiórką, a także ze 
zbieraniem odpadów z budowy i rozbiórki na miejscu (z wyłączeniem późniejszego przetwarzania i 
recyklingu odpadów). Podane są również przykłady środków profilaktycznych służących zapobieganiu 
tym zagrożeniom. Listę kontrolną można wykorzystać jako wsparcie procesu oceny ryzyka w miejscu 
pracy. 

Budynek ekologiczny jest konstrukcją, która jest przyjazna dla środowiska i zasobooszczędna przez 
cały cykl jej życia – od lokalizacji do projektowania, budowy, eksploatacji, konserwacji, renowacji i 
rozbiórki. Wspólną cechą budynków ekologicznych jest to, że zdecydowanie zmniejszają emisje, 
zużycie materiałów i zużycie wody. Budynki ekologiczne mogą zmniejszać zużycie energii o co najmniej 
80% dzięki wprowadzeniu wydajnych systemów (ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, instalacji 
wodociągowej), wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii (na przykład biernej energii słonecznej, 
energii wiatrowej, bioenergii), zachowaniu energii (skuteczna izolacja i okna efektywne energetycznie, 
masa termiczna) oraz zastosowaniu materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu, ponownie 
użytych lub energooszczędnych. 

Niektóre z zagrożeń BHP związanych z budynkami ekologicznymi są nowe w porównaniu z 
zagrożeniami w tradycyjnym budownictwie i wiążą się z nowymi, ekologicznymi materiałami, 
technologiami lub projektami. Inne zagrożenia są dobrze znane w sektorze budownictwa (na przykład 
praca na wysokości), ale nowe sytuacje lub kombinacje czynników związane z budynkami 
ekologicznymi mogą wzmocnić ich wpływ. 

Prezentowana lista kontrolna opiera się na broszurze e-fakty, poświęconej kwestiom bezpieczeństwa i 
higieny pracy (BHP) związanym z budownictwem ekologicznym, która dostępna jest na stronie 
internetowej: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-70-occupational-safety-and-health-
issues-associated-with-green-building, i stanowi uzupełnienie listy kontrolnej dotyczącej sektora 
budownictwa zawartej w sprawozdaniu EU-OSHA pt. „Innovative solutions to safety and health risks in 
the construction, healthcare and HORECA sectors” [Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zagrożeń w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorach budownictwa, opieki zdrowotnej i HORECA], 
dostępnym na stronie: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-
OSHrisks/view. 

Kwestie BHP związane z systemami energii odnawialnej, w które można wyposażyć budynki 
ekologiczne, nie zostały uwzględnione w tej liście kontrolnej. Szczegółowe informacje na temat BHP i 
systemów solarnych oraz energii wiatrowej dostępne są również w sekcji strony internetowej EU-OSHA, 
dotyczącej zielonych miejsc pracy: https://osha.europa.eu/pl/topics/green-jobs. Ponadto informacje na 
temat sektora budownictwa są dostępne na stronie internetowej: 
http://osha.europa.eu/en/sector/construction. 
 

 Jak korzystać z listy kontrolnej? 

 Celem listy kontrolnej, w której nie uwzględniono wszystkich zagrożeń związanych z 
czynnościami realizowanymi w budynkach ekologicznych, jest podniesienie poziomu 
świadomości i pomoc we wprowadzeniu w życie odpowiednich technik zapobiegawczych. 

 Lista kontrolna to zaledwie pierwszy krok w ocenie zagrożeń i należy ją uznać za część oceny 
ryzyka. W celu przeprowadzenia oceny bardziej złożonych zagrożeń mogą być potrzebne 
dodatkowe informacje lub pomoc specjalisty. 
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 Listę kontrolną należy dostosować do konkretnego sektora lub miejsca pracy oraz do cech 
indywidualnych pracowników, ponieważ poszczególne grupy pracowników mogą mieć 
specjalne potrzeby. Może zaistnieć konieczność uwzględnienia dodatkowych aspektów, a z 
kolei niektóre punkty można pominąć jako nieistotne. 

 Równie ważne jest upewnienie się, czy jakikolwiek środek, którego celem jest zmniejszenie 
poziomu narażenia na jeden czynnik ryzyka, nie powoduje większego zagrożenia innymi 
czynnikami. 

 Ważne kwestie, którymi należy się zająć 

 Czy kierownicy i pracownicy są świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z pracami nad 
budynkami ekologicznymi i są zdecydowani zapobiegać im? 

 Czy w ramach organizacji zostało przyjęte praktyczne uczestnictwo (zaangażowanie 
pracowników) w rozwiązywaniu problemów? 

 Czy kompleksowe oceny ryzyka zostały przeprowadzone przez odpowiednio przeszkolonych 
pracowników? 

 Czy były prowadzone odpowiednie działania w związku ze wszystkimi zgłoszonymi wypadkami 
i incydentami? 

 W jaki sposób efektywność środków podjętych w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym 
z prac nad budynkami ekologicznymi jest oceniana i monitorowana? 

Część B: Pytania na potrzeby zapobiegania zagrożeniom w 
dziedzinie BHP wynikającym z działań związanych z 
budynkami ekologicznymi 
Czy w miejscu pracy istnieje takie zagrożenie? Czy zagrożenia są kontrolowane w celu zmniejszenia 
negatywnego wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich zaangażowanych osób? 

Odpowiedź „NIE” na jedno z poniższych pytań oznacza konieczność wprowadzenia udoskonaleń w 
miejscu pracy. Przykładowe środki, jakie można wprowadzić w środowisku pracy, przedstawiono w 
części C. Należy pamiętać, że nie jest to wyczerpująca lista środków. Przykłady w części C są związane 
z pytaniami w części B. W niektórych przypadkach z jednym pytaniem może wiązać się więcej niż jeden 
środek, co ma na celu uwzględnienie zasady, że należy rozważyć różne możliwości, zgodnie z 
hierarchią środków kontroli. 

 

Lp. Kontrola zagrożeń na budowie Tak Nie 

1. Identyfikacja zagrożeń na etapie poprzedzającym budowę 
Jest to istotne np. dla architektów, klientów, głównych wykonawców, inwestorów, właścicieli 
budynków, odpowiednich organów. 

1.1 Bezpieczeństwo i higienę pracy uwzględnia się na etapie projektowania budynku (np. 
takie kwestie, jak trudność przenoszenia ciężkich atriów z dużymi szybami szklanymi, 
są uwzględniane na etapie projektowania). 

  

1.2 Świetliki są projektowane w taki sposób, żeby mogły wytrzymać określone obciążenie 
minimalne, a obciążenie maksymalne, które świetliki mogą wytrzymać podczas np. 
prac konserwacyjnych, jest sprecyzowane. 

  

1.3 Zakupione materiały prefabrykowane (np. betonowe ściany, podłogi itp.) są 
dostosowane do danego budynku w taki sposób, że narażenie robotników 
budowlanych na hałas, wibracje, szkodliwy pył (np. krzemionkę krystaliczną) czy 
ręczne przemieszczanie przedmiotów jest ograniczone (np. ograniczona jest 
konieczność wiercenia, cięcia lub piłowania na miejscu elementów prefabrykowanych). 
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1.4 W przypadku wdrażania systemu certyfikacji budynku ekologicznego istotne jest 
upewnienie się, że bezpieczeństwo i higiena pracy są uwzględnione w wybranym 
systemie. 

  

2. Zagrożenia powodowane przez ekologiczne materiały budowlane i substancje wykorzystywane 
lub wytwarzane w budownictwie ekologicznym 

2.1 Narażenie na pył, w tym pył z ekologicznych materiałów organicznych, np. pył drzewny, 
oceniono, monitorowano i kontrolowano. 

 
  

2.2 Narażenie na pył (np. na pył krzemionki – pył kwarcu krystalicznego), który powstaje 
w wyniku wiercenia, piłowania i frezowania materiałów betonowych lub asfaltowych, 
oceniono, monitorowano i kontrolowano. 

 

  

2.3 Narażenie na alergeny białkowe, pleśnie i grzyby lub endotoksyny z odnawialnych 
źródeł organicznych (np. wełny owczej, bambusa, słomy, lnu, korka i drewna) 
oceniono, monitorowano i kontrolowano. 

  

2.4 Wprowadzono środki mające na celu wyeliminowanie lub, gdy nie jest to możliwe, 
ograniczenie do minimum narażenia na wdychanie pyłu i innych substancji 
stwarzających zagrożenie (np. kwasu borowego) podczas pracy z materiałami 
pochodzącymi z recyklingu (np. pochodzącymi z recyklingu włóknami celulozowymi 
lub wełną lnianą do izolacji). Priorytetem wszelkich stosowanych środków kontroli jest, 
zgodnie z hierarchią tych środków, zapobieganie u źródła, a środki ochrony 
indywidualnej są używane tylko jako ostateczność. 

  

2.5 Wprowadzono środki mające na celu wyeliminowanie lub, gdy nie jest to możliwe, 
ograniczenie kontaktu ze skórą stosowanych produktów konwencjonalnych (np. 
produktów na bazie rozpuszczalników) lub produktów bardziej ekologicznych (np. farb 
lub spoiw na bazie wody). Priorytetem wszelkich stosowanych środków kontroli jest, 
zgodnie z hierarchią tych środków, zapobieganie u źródła, a środki ochrony 
indywidualnej są używane tylko jako ostateczność. 

  

2.6 Obszary robocze przeznaczone do stosowania farb i spoiw na bazie wody lub 
dwuskładnikowych produktów reaktywnych, np. epoksydów lub powłok 
poliuretanowych, spoiw lub materiałów podłogowych, mają dobrą wentylację. 

  

2.7 
Podczas używania lub przetwarzania (np. natryskiwania, szlifowania, cięcia) powłok, 
materiałów betonowych lub innych produktów, które mogą zawierać nanomateriały, 
potencjalne ryzyko narażenia na nanomateriały oceniono i kontrolowano z użyciem 
odpowiednich narzędzi i środków kontroli (zob. broszura e-fakty: 
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-
nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures). 

  

2.8 W razie konieczności użycia poliuretanowych pianek izolacyjnych, stosowane są 
produkty jednoskładnikowe zamiast dwuskładnikowych.   

2.9 Narażenie (przez oczy, skórę, wdychanie, spożycie) podczas pracy z takimi 
materiałami izolacyjnymi, jak wełna szklana, wełna kamienna, aerożele czy pianka 
poliuretanowa, lub jakimikolwiek dwuskładnikowymi reaktywnymi produktami 
stosowanymi w powłokach, spoiwach, materiałach podłogowych lub izolacyjnych 
oceniono lub monitorowano i kontrolowano. 

  

https://osha.europa.eu/en/publications/e-
https://osha.europa.eu/en/publications/e-
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures


    
 

4 
 

71 

Lp. Kontrola zagrożeń na budowie Tak Nie 

3. Zagrożenia powodowane przez ekologiczne technologie, metody i działania 

3.1 Produkcja elementów budowlanych poza miejscem budowy 

Produkcja prefabrykowanych elementów budowlanych, np. ścian betonowych, poza 
miejscem budowy, powodująca bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, prowadzi 
do zwiększenia ilości prac montażowych na placach budowy, a w konsekwencji do 
większego wykorzystania szczeliw lub spoiw na potrzeby montażu na miejscu. 

Na placu budowy wprowadzono środki mające na celu zapobieganie wdychaniu lub 
spożyciu substancji stwarzających zagrożenie podczas pracy ze szczeliwami lub 
spoiwami do montażu. 

  

3.2 Wprowadzono są środki mające na celu zmniejszenie obciążenia fizycznego 
związanego z ręcznym podnoszeniem ciężkich prefabrykatów.   

3.3 Ekologiczna rozbiórka i ręczne zbieranie odpadów do recyklingu   

 W wyniku ręcznej zbiórki i segregacji robotnicy w obiektach ekologicznych mają 
kontakt z materiałami „dwa do trzech razy” dłuższy niż w konwencjonalnych obiektach 
budowlanych. Oznacza to większe obciążenie fizyczne, a także większe ryzyko 
nadwyrężeń, poślizgnięć, upadków, skręceń, ran kłutych i uderzeń. 

Obciążenie fizyczne (spowodowane wielokrotnym ręcznym podnoszeniem i 
przenoszeniem odpadów) przy zbieraniu odpadów do recyklingu na miejscu oceniono, 
monitorowano i w razie potrzeby zmniejszono. 

  

 Ryzyko nadwyrężeń, poślizgnięć, upadków, skręceń i ran kłutych wskutek ręcznego 
zbierania odpadów do recyklingu oceniono, monitorowano i wyeliminowano lub, jeżeli 
nie było to możliwe, ograniczono do minimum. 

  

4. Zagrożenia powodowane przez ekologiczne praktyki w dziedzinie projektowania 

4.1 Ryzyko poślizgnięć, potknięć i upadków, w tym potencjalnie wynikających z projektu 
elementów charakterystycznych dla budynków ekologicznych (np. dużych paneli 
szklanych, ekologicznego pokrycia dachowego oraz świetlików i atriów, których 
budowa wiąże się z większym wykorzystaniem rusztowań), oceniono, monitorowano i 
kontrolowano. 

  

4.2 Obciążenie fizyczne (podnoszenie, przenoszenie ciężkich przedmiotów) 
spowodowane stosowaniem dużych paneli szklanych lub paneli ze szkła zespolonego 
oceniono i kontrolowano. 

  

4.3 Wprowadzono środki mające na celu wyeliminowanie lub, gdy nie jest to możliwe, 
ograniczenie do minimum ryzyka podrażnień i alergii podczas kładzenia pokrycia na 
dachach z roślinnością lub konserwacji takich dachów. 

  

4.4 Zapewniono dobrą wentylację podczas prac wykończeniowych wewnątrz budynków, 
w szczególności w budynkach, które powinny być szczelnie zamknięte ze względu na 
efektywność energetyczną. 

  

5. Kwestie organizacyjne 

5.1 

 

Wyniki (pod)wykonawców w zakresie BHP zostały ocenione. 
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5.2 Wszystkie zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników są określone (w tym 
(nowe) zagrożenia związane z ekologicznymi materiałami budowlanymi, 
ekologicznymi technologiami budowlanymi i ekologicznymi elementami projektowymi, 
które to zagrożenia mogą być nieznane pracownikom), ryzyko jest ocenione i 
kontrolowane, a wyniki oceny ryzyka są przekazywane przez klienta wykonawcom i 
następnie – przez (głównych) wykonawców – podwykonawcom. 

  

5.3 Wykonawcy są zobowiązani do wprowadzenia środków mających na celu 
wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wszelkich zagrożeń, w tym 
nowych zagrożeń związanych z ekologicznymi materiałami budowlanymi, 
ekologicznymi technologiami budowlanymi i ekologicznymi elementami projektowymi. 

  

5.4 Wykonawcy są zobowiązani do poinformowania swoich podwykonawców o wymogach 
wymienionych w pytaniu 5.3 i do zastosowania wobec nich tych wymogów.   
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Część C: Przykłady środków zapobiegawczych 

1. Zapobieganie na etapie poprzedzającym budowę 

1.1 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy należy uwzględnić na etapie projektowania budynku. 

Jest to istotne dla architektów i projektantów. Należy zapoznać się ze specjalistyczną stroną 
internetową „Prevention through design”, która zawiera wiele przykładów podanych przez 
Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH) Stanów Zjednoczonych: 
http://www.designforconstructionsafety.org. 

Przykłady dotyczą wyboru materiałów (np. farby o niskiej zawartości LZO), procesów 
prowadzonych na placu budowy (np. malowanie na miejscu lub używanie już pomalowanych 
ram okiennych) oraz określania punktów mocowania części budynku w celu umożliwienia 
montażu systemów bezpieczeństwa (np. barierek). 

Inny przykład dotyczy uwzględnienia w projekcie budynku urządzeń klimatyzacyjnych na 
parterze, nie na dachu, w celu ograniczenia konieczności wykonywania prac budowlanych i 
konserwacyjnych na wysokości [1].  

1.2 Należy wyposażyć świetliki w barierki, aby ograniczyć ryzyko upadku w trakcie prac 
budowlanych lub konserwacyjnych [1, 2]. 

Świetliki należy projektować w taki sposób, żeby mogły wytrzymać określone obciążenie 
minimalne lub podać obciążenie maksymalne, które świetliki mogą wytrzymać podczas np. prac 
konserwacyjnych [1, 2]. 

1.3 Należy kupować materiały prefabrykowane (np. ściany betonowe, podłogi) możliwie 
dostosowane do założeń projektu, tak aby ograniczyć potrzebę wiercenia, cięcia lub piłowania 
na miejscu, co z kolei ogranicza narażenie na hałas, wibracje i szkodliwy pył, np. krzemionkę 
(kwarc krystaliczny). Takie prefabrykowane moduły powinny być zaprojektowane w taki sposób, 
aby miały już np. przestrzeń na przewody.  

Ścisła współpraca między architektami, projektantami, producentami materiałów budowlanych 
oraz planistami i nabywcami w przedsiębiorstwach zamawiających ma kluczowe znaczenie dla 
osiągnięcia tego celu. 

1.4 Należy uwzględnić kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy w systemach certyfikacji budynków 
ekologicznych, a także sprawdzić, czy kryteria, które budynek ekologiczny musi spełnić, aby 
uzyskać akredytację, nie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo i higienę pracy. W razie 
konieczności należy zgłosić to organizacji akredytującej. 

Jest to istotne np. dla architektów, klientów, głównych wykonawców, inwestorów, właścicieli 
budynków, odpowiednich organów oraz (pod)wykonawców [1]. 

2. Zagrożenia powodowane przez materiały budowlane wykorzystywane w budownictwie 
ekologicznym 

2.1 Przy wyborze rodzaju stosowanego drewna należy rozważyć ewentualne zagrożenia dla 
zdrowia. Można wykorzystać np. informacje zawarte w publikacji „Less dust” europejskich 
partnerów społecznych w sektorze przemysłu drzewnego (s. 7–8): http://www.cei-
bois.org/files/Less dust brochure GB CORR cropped.pdf (publikacja dostępna również w 
językach francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim, polskim i niderlandzkim). 

Należy zmniejszyć narażenie ma pył drzewny podczas szlifowania lub cięcia przez 
zastosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej. Można skorzystać z dostępnych 
wskazówek w języku angielskim, np.: http://www.cei-bois.org/files/Less dust brochure GB 
CORR cropped.pdf (publikacja dostępna również w językach francuskim, niemieckim, 
hiszpańskim, włoskim, polskim i niderlandzkim). 

 

http://www.designforconstructionsafety.org/
http://www.cei-bois.org/files/Less%20dust%20brochure%20GB%20CORR%20cropped.pdf
http://www.cei-bois.org/files/Less%20dust%20brochure%20GB%20CORR%20cropped.pdf
http://www.cei-bois.org/files/Less%20dust%20brochure%20GB%20CORR%20cropped.pdf
http://www.cei-bois.org/files/Less%20dust%20brochure%20GB%20CORR%20cropped.pdf
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Po rozważeniu środków do zastosowania u źródła zagrożenia oraz poza dodatkowymi środkami 
mechanicznymi, np. ograniczaniem zapylenia wodą lub za pomocą lokalnej wentylacji 
wyciągowej, prace, w wyniku których wytwarzany jest pył, należy w miarę możliwości 
wykonywać na zewnątrz (np. wiercenie, piłowanie lub szlifowanie małych przedmiotów 
możliwych do przeniesienia) lub, jeżeli wykonywane są w pomieszczeniach, wykonywać je na 
oddzielnych obszarach, aby nie narażać innych pracowników lub, jeżeli to niemożliwe, 
wykonywać je wtedy, kiedy inni pracownicy są nieobecni. 

(Źródło: http://www.bona.com) 

Przestrzenie robocze (np. piętra obiektów w budowie) należy czyścić, odkurzając lub sprzątając 
na mokro, aby ograniczyć recyrkulację pyłu. Należy używać odkurzaczy przemysłowych z 
wysokowydajnymi filtrami przeciwpyłowymi (np. z wysokosprawnymi filtrami powietrza (HEPA). 

Jeżeli środki stosowane u źródła lub środki techniczne lub organizacyjne nie wystarczają do 
skutecznego ograniczenia narażenia na pył drzewny w trakcie piaskowania lub cięcia, należy 
stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych: półmaskę lub środki ochrony dróg 
oddechowych osłaniające usta i nos, wyposażone w filtr przeciwpyłowy klasy P2 lub P3. Należy 
upewnić się, że środki ochrony dróg oddechowych są prawidłowo konserwowane, a pracownicy 
zostali przeszkoleni w ich prawidłowym stosowaniu. 

2.2 Po rozważeniu środków do zastosowania u źródła, np. rozwiązań projektowych wykluczających 
zagrożenia (zob. przykład środków zapobiegawczych 1.3), należy ograniczyć narażenie ma pył 
krzemionki podczas wiercenia, ścierania lub szlifowania betonu lub prac murarskich (np. 
modernizacji) poprzez stosowanie natrysków wodnych lub wentylacji wyciągowej w maszynach. 
Należy przeanalizować dostępne wskazówki, np. 
http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/cnseries.htm. 

Jeżeli środki stosowane u źródła lub środki techniczne lub organizacyjne nie wystarczają do 
skutecznego ograniczenia narażenia na szkodliwy pył krzemionki w trakcie wiercenia, ścierania 
lub szlifowania betonu lub prac murarskich, należy stosować odpowiednie środki ochrony dróg 
oddechowych: maski przeciwpyłowe wyposażone w filtr klasy P3. Należy upewnić się, że środki 
ochrony dróg oddechowych są prawidłowo konserwowane, a pracownicy zostali przeszkoleni w 
ich prawidłowym stosowaniu. 

 

2.3 Należy ograniczyć narażenie na alergeny białkowe, pleśnie i grzyby lub endotoksyny z 
odnawialnych źródeł organicznych (np. wełny owczej, bambusa, słomy, lnu, korka i drewna) 
poprzez: 

 uzyskanie oświadczenia dostawcy, że materiał spełnia określone kryteria w odniesieniu 
do zawartości alergenów, pleśni, grzybów lub endotoksyn 

 unikanie wykorzystywania natrysków wodnych do ograniczania pylenia, ponieważ może 
to prowadzić do rozwoju bakterii, które wytwarzają endotoksyny, grzyby i pleśnie 

 stosowanie technik ograniczających emisję pyłów, gdy trzeba dostosować wymiary 
materiałów, np. cięcie nożem lub nożyczkami zamiast piłowania 

http://www.bona.com/
http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/cnseries.htm
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 korzystanie ze sprzętu z wbudowaną miejscową wentylacją wyciągową, jeżeli nie można 
uniknąć czynności powodujących pylenie (np. wiercenia, piłowania, szlifowania) 

 korzystanie ze środków ochrony indywidualnej, jeżeli inne środki są niewystarczające, 
np. masek przeciwpyłowych klasy P2 lub P3, upewniając się, że środki ochrony dróg 
oddechowych są prawidłowo konserwowane, a pracownicy zostali przeszkoleni w ich 
prawidłowym stosowaniu. 

2.4 Należy ograniczyć narażenie na pył i substancje stwarzające zagrożenie zawarte w materiałach 
pochodzących z recyklingu, np. włóknach celulozowych lub wełnie lnianej, poprzez: 

 stosowanie technik ograniczających emisję pyłów, gdy trzeba dostosować wymiary 
materiałów: np. cięcie paneli z włókien celulozowych lub arkuszy wełny lnianej nożem 
lub nożyczkami zamiast piłowania 

 korzystanie ze sprzętu z wbudowaną miejscową wentylacją wyciągową, jeżeli nie można 
uniknąć czynności powodujących pylenie (np. wiercenia, piłowania, szlifowania) 

 korzystanie ze środków ochrony indywidualnej, jeżeli inne środki są niewystarczające 
lub nie można ich stosować (np. w trakcie wypełniania przestrzeni włóknami 
celulozowymi). Należy używać masek przeciwpyłowych klasy P2 lub P3. 

2.5 Farby lub spoiwa na bazie wody lub (dwuskładnikowe) produkty reaktywne, takie jak epoksydy 
lub powłoki poliuretanowe, spoiwa lub materiały podłogowe, wprowadzono jako „środki 
stosowane źródła”, aby zastąpić mniej ekologiczne i bardziej niebezpieczne produkty 
konwencjonalne (często produkty na bazie rozpuszczalników). Produkty te mogą jednak 
zawierać substancje drażniące lub uczulające. (Należy skorzystać z baz danych takich jak 
GISBAU (Niemcy), aby uzyskać pomoc przy wyborze bezpiecznych lub mniej niebezpiecznych 
produktów –  http://www.gisbau.de) 

Ponieważ całkowite uniknięcie kontaktu tych produktów ze skórą jest zasadniczo niemożliwe 
bez stosowania środków ochrony indywidualnej, należy zapewnić odpowiednie środki ochrony 
skóry i ich prawidłowe stosowanie. 

Należy zapoznać się z odpowiednią kartą charakterystyki, aby wybrać odpowiednie rękawice 
ochronne i dowiedzieć się, jaki jest maksymalny czas ich używania. 

Rękawice skórzane, bawełniane i polietylenowe oraz rękawice zawierające alergeny, np. 
lateksowe, na ogół nie są odpowiednie. Ponadto należy uwzględnić następujące kwestie [3, 4]: 

 najlepiej stosować rękawice jednorazowe i używać ich tylko raz, ponieważ: 

o rękawice mogą zostać skażone po wewnętrznej stronie w trakcie ich zdejmowania 
lub nakładania  

o skóra może zostać skażona w trakcie zdejmowania lub nakładania rękawic. 

 Jeśli rękawice wielorazowe są odpowiednie i preferowane jako środki ochronne, należy 
pamiętać, że substancje stwarzające zagrożenie będą je penetrować również wtedy, 
kiedy nie są używane, np. w czasie przerw w pracy; ten czas należy wliczać do 
całkowitego czasu używania rękawic. 

 Nigdy nie należy zakładać rękawic, gdy dłonie lub rękawice są mokre lub skażone. 

 Nie należy używać rękawic nieprzepuszczających płynów dłużej niż to konieczne; dłonie 
mogą zwilgotnieć w wyniku pocenia się w ciągu 10 min, co może prowadzić do 
kontaktowego zapalenia skóry. 

 Należy zapobiegać skutkom działania wilgoci spowodowanej poceniem się, używając 
bawełnianych rękawic wewnętrznych. 

http://www.gisbau.de/
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Ponadto należy zapewnić odpowiednią pielęgnację skóry przy stosowaniu farb lub spoiw na 
bazie wody lub dwuskładnikowych produktów reaktywnych, np. epoksydów lub powłok 
poliuretanowych, spoiw lub materiałów podłogowych [4]. 

 Należy używać kremów pielęgnacyjnych przed rozpoczęciem pracy, po każdym myciu 
rąk i po pracy. 

2.6 Należy zapewnić odpowiednią wentylację w trakcie stosowania wewnątrz pomieszczeń farb na 
bazie rozpuszczalników i wody, spoiw lub dwuskładnikowych produktów reaktywnych, np. 
epoksydów lub powłok poliuretanowych, spoiw lub materiałów podłogowych, poprzez: 

 zapewnienie całkowitej szczelności budynku do czasu zakończenia wewnętrznych prac 
wykończeniowych – o ile to możliwe i wykonalne 

 zwiększenie naturalnej wentylacji za pomocą wentylatorów przenośnych 

 zastosowanie przenośnego sprzętu z wbudowaną miejscową wentylacją wyciągową, 
który dostarcza świeże powietrze z zewnątrz i usuwa powietrze zanieczyszczone, np. 
przez przewody, co jest najlepszym rozwiązaniem. 

2.7 
Należy sprawdzić u dostawcy, czy materiały budowlane (np. powłoki, beton) mogą zawierać 
nanomateriały. 

Jeżeli materiał może zawierać nanomateriały, narażenie należy zminimalizować ze względu na 
obecną niepewność co do potencjalnego ich zagrożenia dla zdrowia. Narażenie można 
ograniczyć poprzez: 

 rozważenie użycia materiałów, które nie zawierają nanomateriałów 

 unikanie czynności, które powodują wytwarzanie pyłu lub aerozoli (wiercenie, 
szlifowanie, piłowanie, natryskiwanie itp.) 

 używanie środków ochrony indywidualnej o wysokim współczynniku ochrony, takich jak 
maski pełne wyposażone w filtr przeciwpyłowy klasy P3. 

Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z nanomateriałami dostępne są m.in. pod 
adresem: https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-
of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures oraz 

https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-74-nanomaterials-in-maintenance-work-
occupational-risks-and-prevention i http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/case- studies 

2.8 Należy w miarę możliwości stosować jednoskładnikowe poliuretanowe pianki izolacyjne, tj. 
produkty, które nie wymagają mieszania na miejscu, zamiast produktów dwuskładnikowych, aby 
ograniczyć narażenia na uczulające i wysoce drażniące utwardzacze na bazie izocyjanianu. 
Jeżeli stosowane są produkty dwuskładnikowe, należy dogłębnie rozważyć możliwość 
zastąpienia ich produktami jednoskładnikowymi. 

2.9 Należy otwierać opakowania materiałów izolacyjnych z wełny szklanej lub kamiennej wyłącznie 
w miejscu przetwarzania, aby ograniczyć obszar, który może zostać skażony pojedynczymi 
włóknami. 

Należy unikać piłowania okryć izolacyjnych z wełny szklanej lub kamiennej przy ich 
dopasowywaniu. Cięcie ich nożem znacząco ogranicza narażenie na drażniące włókna [5]. 

Jeżeli nie można uniknąć piłowania okryć izolacyjnych z wełny szklanej lub kamiennej, należy 
zmniejszyć narażenie na sztuczne włókna mineralne stosując natryski wodne lub wentylację 
wyciągową w maszynach. Zaleca się przeanalizowanie dostępnych wskazówek, np. 
http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/cnseries.htm 

Przy cięciu materiałów izolacyjnych z wełny szklanej lub kamiennej (również podczas zbierania 

https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-74-nanomaterials-in-maintenance-work-occupational-risks-and-prevention
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-74-nanomaterials-in-maintenance-work-occupational-risks-and-prevention
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/case-
http://osha.europa.eu/en/practical-solutions/case-studies
http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/cnseries.htm
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odpadów) lub stosowaniu materiałów izolacyjnych z włókien celulozowych należy, poza 
środkami stosowanymi u źródła zagrożenia lub wentylacją wyciągową, używać środków ochrony 
dróg oddechowych. Wystarczą maski przeciwpyłowe klasy P2. 

Pracującym z materiałami izolacyjnymi z wełny szklanej lub kamiennej należy ponadto zapewnić 
środki ochrony i pielęgnacji skóry. 

3. Zagrożenia powodowane przez ekologiczne technologie, metody i działania 

3.1 Jeżeli do montażu modułów prefabrykowanych wykorzystywane są szczeliwa, należy wybrać 
najmniej niebezpieczne produkty (sprawdzając symbole określające rodzaj zagrożenia i zwrot R 
wskazujący rodzaj zagrożenia), korzystać z systemów (np. pistoletów do uszczelniania), które 
umożliwiają precyzyjną aplikację, oraz korzystać ze środków ochrony skóry, jeżeli nie można 
wykluczyć kontaktu ze skórą. 

3.2 Należy zawsze korzystać z urządzeń mechanicznych (dźwigów, wózków widłowych itd.) do 
podnoszenia ciężkich elementów prefabrykowanych. 

3.3 Należy unikać obciążenia fizycznego spowodowanego wielokrotnym ręcznym podnoszeniem i 
przenoszeniem odpadów zbieranych i segregowanych na miejscu. Należy rozważyć 
wykorzystanie np. wózków widłowych. 

W tym kontekście należy uwzględnić kwestie bezpieczeństwa związane z używaniem wózków 
widłowych i innych pojazdów na placu budowy 
[https://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view], a także 
rozważyć, czy możliwe jest zastąpienie wózków widłowych z silnikami wysokoprężnymi wózkami 
o napędzie elektrycznym lub LPG. 

Należy umieścić kontenery na zbierane odpady możliwie blisko miejsca pracy, aby ograniczyć 
obciążenie fizyczne wynikające z ich ręcznego przenoszenia na dużą odległość [5]. 

Do zbieranych odpadów należy używać kontenerów o niezbyt wysokich krawędziach (np. nie 
wyższych niż 1 m), aby ograniczyć zagrożenia wynikające z dźwigania ciężkich przedmiotów [5]. 

Należy zapewnić pracownikom rękawice i obuwie ochronne wystarczająco odporne na 
uszkodzenia ostrymi przedmiotami, aby zapobiec ranom kłutym, które mogą być skutkiem 
ręcznej pracy z odpadami do recyklingu. 

4 Zagrożenie powodowane przez ekologiczne elementy projektowe 

4.1 Należy oznaczać i przykrywać (tymczasowo) otwory, świetliki itp., aby ograniczyć ryzyko 
upadku. 

Należy zapewnić liny zabezpieczające lub ograniczyć dostęp do krawędzi powierzchni na 
wysokości podczas wykonywania prac na wysokości, np. przy świetlikach. 

4.2 Należy używać podnośników do przenoszenia ciężkich szyb zespolonych. Przykład 
przedstawiono pod adresem: http://www.muyen.com/images/producten/197.jpg 

 

Należy upewnić się, że duże przedmioty, np. duże panele szklane, są przenoszone przez co 
najmniej dwie osoby. 

4.3 Należy ograniczyć ryzyko chorób skóry (kontaktowego zapalenia skóry) u pracowników 
instalujących lub konserwujących zielone dachy poprzez: 

 wybór niewywołujących alergii i niepodrażniających roślin 

 zapewnienie, w razie konieczności, odpowiedniej ochrony i pielęgnacji skóry (zob. 
przykład dotyczący środka 2.5). 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://www.muyen.com/images/producten/197.jpg
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4.4 Należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas prac wykończeniowych wykonywanych we  
wnętrzach poprzez: 

 zapewnienie całkowitej szczelności budynku do czasu zakończenia prac 
wykończeniowych, o ile to możliwe i wykonalne 

 zwiększenie naturalnej wentylacji za pomocą wentylatorów przenośnych 

 zastosowanie przenośnego sprzętu z wbudowaną miejscową wentylacją wyciągową, 
który dostarcza świeże powietrze z zewnątrz i usuwa powietrze zanieczyszczone, np. 
przez przewody, co jest najlepszym rozwiązaniem. 

5. Kwestie organizacyjne 

5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

Kryterium wyboru (pod)wykonawców powinny być (również) wyniki w zakresie BHP. Należy 
prosić o odpowiednią dokumentację, np. dowód potwierdzający wprowadzone procedury i środki 
służące zapewnieniu dobrego zarządzania BHP, certyfikaty bezpieczeństwa, (np. lista kontrolna 
dotycząca ochrony zdrowia i środowiska – SCC lub VCA w języku niderlandzkim), lista kontrolna 
dotycząca zasad bezpieczeństwa (SCP lub VCO w języku niderlandzkim) oraz paszport 
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska (SHE Passport), sprawozdania roczne, 
sprawozdania dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw lub sprawozdania z 
wizyt kontrolnych [6]. 

Należy zapewnić właściwe szkolenie i instruowanie dostosowane do potrzeb robotników 
budowlanych i podwykonawców, np. na spotkaniach roboczych. 

Należy zapewnić wprowadzenie procedur identyfikacji zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników, w tym (nowych) zagrożeń związanych z ekologicznymi materiałami budowlanymi, 
ekologicznymi technologiami budowlanymi i ekologicznymi elementami projektowymi, które to 
zagrożenia mogą być im nieznane, oceny i kontroli ryzyka oraz przekazywania wyników oceny 
ryzyka przez klienta wykonawcom, a następnie przez (głównych) wykonawców 
podwykonawcom. Jednym ze sposobów zapewnienia tego jest wymaganie opracowania „planu 
BHP” ukierunkowanego na dany projekt budowlany przed jego rozpoczęciem oraz omówienia 
tego planu z pracownikami przez wykonawcę. 

Należy zapewnić wprowadzenie procedur, które umożliwią dostęp podwykonawców do placu 
budowy dopiero po wdrożeniu środków BHP na poziomie co najmniej zbliżonym do wdrożonego 
przez wykonawcę. 

Należy zapewnić procedurę, która będzie zobowiązywała nadzorców placu budowy do 
przekazywania podwykonawcom wymagań związanych z BHP. 

Należy zapewnić procedurę zgłaszania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia oraz 
zagwarantować taką kulturę organizacji, aby pracownicy mogli swobodnie zgłaszać tego typu 
sytuacje. 

Należy zapewnić procedurę rejestrowania skarg pracowników dotyczących zdrowia oraz 
podejmowania działań w odpowiedzi na te skargi w celu zmniejszenia ryzyka w miejscu pracy.  
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