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Zapobieganie wypadkom w budownictwie
Budownictwo w Unii Europejskiej jest sektorem gospodarki najbardziej zagro˝onym wypadkami 1). Ka˝dego roku w wypadkach
na placach budowy traci ˝ycie ponad 1300 osób. Na ca∏ym Êwiecie
robotnicy budowlani ginà trzy razy cz´Êciej i odnoszà urazy dwa
razy cz´Êciej ni˝ pracownicy innych zawodów. Koszty tych wypadków sà ogromne zarówno dla jednostek i pracodawców, jak
i dla ca∏ego spo∏eczeƒstwa. Mogà one wynosiç znaczàcà cz´Êç
wartoÊci kontraktu.
Ponad 99% firm budowlanych w Europie to ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa. Dlatego problem wypadków na placach budowy
w najwi´kszym stopniu dotyczy w∏aÊnie ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. Wskazówki zamieszczone w niniejszej publikacji odnoszà
si´ jednak do wszystkich przedsi´biorstw, bez wzgl´du na
ich wielkoÊç.

Inspektoraty pracy skupiajà si∏y wokó∏ budowy
bezpieczniejszej Europy
Inspektoraty pracy w ca∏ej Unii Europejskiej uruchomi∏y ogólnoeuropejskà kampani´ na rzecz zmniejszenia liczby wypadków w budownictwie, powodowanych przez upadki z wysokoÊci. Kampania
rozpocz´∏a si´ w 2003 r. i b´dzie trwa∏a do 2004 r. Podczas kampanii b´dà podejmowane ró˝ne dzia∏ania promocyjne. Zostanà te˝
przeprowadzone kontrole w miejscach pracy.
Dzia∏ania promocyjne b´dà skierowane do ka˝dej osoby zwiàzanej
z budownictwem: od klientów i architektów do pracodawców,
zwiàzków zawodowych, pracowników i podwykonawców.
Kampania kontroli miejsc pracy skoncentruje si´ na bezpieczeƒstwie i ochronie zdrowia na placach budowy, zapewnieniu dost´pu
do stanowisk pracy i dróg awaryjnych. Kontrole majà zweryfikowaç
stosowanie: Êrodków zapobiegawczych i odpowiedniego wyposa˝enia w miejscu pracy. Podczas kampanii zostanie tak˝e sprawdzona
odpowiedzialnoÊç w zakresie prewencji i koordynacji pracy
na placach budowy.

Zakres odpowiedzialnoÊci
Klienci, kierownicy projektów, pracodawcy, indywidualni podwykonawcy i osoby samozatrudniajàce si´ sà zobowiàzani do dbania
o bezpieczeƒstwo. Do odnoÊnych wymagaƒ ustalonych w dyrektywach europejskich2) nale˝à:
n uwzgl´dnianie aspektów bhp we wszystkich pracach budowlanych poczàwszy od etapu planowania. Prace powinny byç koordynowane mi´dzy wszystkimi stronami zaanga˝owanymi w planowanie i realizacj´ projektu
n zapewnienie pracownikom wyposa˝enia pracy gwarantujàcego
im bezpieczeƒstwo (z uwzgl´dnieniem jego odpowiednioÊci,
wyboru, cech bezpieczeƒstwa, bezpieczeƒstwa u˝ytkowania,
szkoleƒ i udost´pniania informacji, kontroli i konserwacji)
n umieszczanie znaków ostrzegawczych bhp w miejscach,
w których nie mo˝na uniknàç ani dostatecznie ograniczyç zagro˝eƒ przy zastosowaniu innych Êrodków zapobiegawczych
n udost´pnienie Êrodków ochrony indywidualnej (ochrony g∏owy,
szelki bezpieczeƒstwa, ochrony oczu, twarzy i uk∏adu oddechowego, obuwie ochronne, itd.); Êrodki powinny byç odpowiednie
do konkretnej sytuacji i nale˝y je stosowaç tam, gdzie zagro˝eƒ nie
mo˝na uniknàç innymi sposobami
n zapewnienie pracownikom budowlanym bezpieczeƒstwa i udogodnieƒ w Êrodowisku pracy, np. dróg dost´pu i komunikacyjnych

n

stosowanie si´ do ogólnych przepisów i wytycznych regulujàcych
zarzàdzanie bezpieczeƒstwem i higienà pracy, poprzez: ocen´
ryzyka i zapobieganie zagro˝eniom, nadanie priorytetu Êrodkom
ochrony zbiorowej zmierzajàcym do eliminacji zagro˝eƒ, udost´pnianie informacji i zapewnienie szkoleƒ, a tak˝e konsultowanie si´
dyrekcji z pracownikami i uzgadnianie dzia∏aƒ z zakresu bezpieczeƒstwa z podwykonawcami.
Minimalne wymagania ustanowione w dyrektywach zosta∏y w∏àczone
do przepisów krajowych. Jednak krajowe przepisy mogà zawieraç
dodatkowe ustalenia.
Pracownicy majà obowiàzek aktywnej wspó∏pracy w zakresie zastosowanych przez pracodawców Êrodków prewencji poprzez stosowanie
si´ do instrukcji zgodnych z przeprowadzonym przeszkoleniem.
Konsultacje z pracownikami sà niezb´dne. Wykorzystanie wiedzy
pracowników pozwala na skuteczne wykrywanie zagro˝eƒ i wdra˝anie rozwiàzaƒ mo˝liwych do zastosowania.

Zapobieganie wypadkom – ocena ryzyka zawodowego
Prace budowlane ∏àczà si´ z licznymi zagro˝eniami. Istnieje jednak
wiele przyk∏adów dobrych praktyk, które mo˝na ∏atwo wprowadziç
w ˝ycie, unikajàc tym samym wypadków. Pierwszym krokiem na tej
drodze jest przeprowadzenie nale˝ytej i wystarczajàcej oceny ryzyka zawodowego.
Aby zapewniç rzeczywiste ograniczenie zagro˝eƒ pracowników
i innych osób (w tym goÊci i przechodniów) mogàcych doznaç
uszkodzenia cia∏a, ocena ryzyka zawodowego powinna uwzgl´dniaç
wszystkie istniejàce zagro˝enia. Nale˝y zadbaç o to, aby ograniczenie ryzyka zwiàzanego z jednym zagro˝eniem nie powodowa∏o
zwi´kszenia ryzyka zwiàzanego z innym.
Wszystkie zagro˝enia nale˝y zidentyfikowaç, wliczajàc te wynikajàce
z dzia∏aƒ realizowanych w ramach pracy oraz innych czynników, np.
lokalizacji lub rozmieszczenia placu budowy. Nast´pnym krokiem jest
oszacowanie istniejàcego ryzyka zawodowego z uwzgl´dnieniem
dost´pnych Êrodków ochronnych. Nale˝y ustaliç, czy przedsi´wzi´to
wystarczajàce Êrodki ochrony, czy nale˝y zrobiç wi´cej w tej kwestii?
Wyniki szacowania ryzyka zawodowego pomogà w wyborze
najbardziej odpowiednich przyk∏adów dobrej praktyki3).

Praktyczne dzia∏ania zapobiegawcze
Najistotniejsze zagro˝enia obejmujà: prace na wysokoÊci, wykopy i przenoszenie ∏adunków. Priorytet nale˝y nadaç Êrodkom, które eliminujà
lub ograniczajà zagro˝enia u êród∏a lub zapewniajà ochron´ zbiorowà. Ochron´ indywidualnà, jak Êrodki ochrony indywidualnej, nale˝y
stosowaç tam, gdzie ryzyka nie mo˝na ograniczyç innymi Êrodkami.
Oprócz ogólnego szacowania ryzyka niezb´dne jest zapewnienie
ciàg∏ego monitorowania i regularnych kontroli.

PL

Stan bezpieczeƒstwa i higieny pracy w Unii Europejskiej (The State of Occupational Safety and Health in the European Union) – badania pilota˝owe w 2000 r. Europejska Agencja Bezpieczeƒstwa i Zdrowia w Pracy. ISBN 92-828-9272-7.
2)
Na witrynie WWW http://europe.osha.eu.int/legislation znajdujà si´ linki do stron zawierajàcych prawodawstwo Unii Europejskiej, szczegó∏owe informacje na temat wytycznych
Komisji Europejskiej dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, szacowanie zagro˝eƒ, oraz linki do witryn paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, gdzie mo˝na znaleêç przepisy prawne i wytyczne obowiàzujàce w tych paƒstwach. Zobacz odnoÊna dyrektywa dot. tymczasowych i przenoÊnych placów budowy.
3)
Informacje dotyczàce budownictwa mo˝na znaleêç na witrynie WWW Agencji pod adresem:
http://europe.osha.eu.int/good practice/sector/construction
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Prace na wysokoÊci

Ârodki ochrony indywidualnej

Upadki z wysokoÊci sà najcz´stszà przyczynà urazów i ofiar Êmiertelnych w budownictwie. Ich powodem sà: praca na rusztowaniu
lub podestach roboczych bez zainstalowanych balustrad, brak lub
niew∏aÊciwe zamocowanie szelek bezpieczeƒstwa, z∏y stan
konstrukcji dachowych, z∏e ustawienie, zamocowanie i stan
techniczny drabin.
Ca∏y proces budowy nale˝y tak zaplanowaç, aby zminimalizowaç ryzyko upadków. Ochron´ przed upadkami mo˝na zaplanowaç w fazie tworzenia projektu. Ryzyko mo˝na ograniczyç poprzez zastosowanie specjalnych balustrad ochronnych, a w ostatecznoÊci, gdy
ryzyko nadal wyst´puje, uprz´˝y (szelek) bezpieczeƒstwa.

Ârodki ochrony indywidualnej nale˝y nosiç zawsze, gdy sà wymagane na placu budowy. Ârodki te powinny byç wygodne, utrzymane
w nale˝ytym stanie, a ich u˝ycie nie powinno powodowaç innych
zagro˝eƒ. Nale˝y zapewniç pracownikom szkolenie odnoÊnie do ich
u˝ytkowania. Do Êrodków ochrony indywidualnej nale˝à: he∏my
ochronne – tam gdzie istnieje ryzyko uderzenia g∏owy przez spadajàce przedmioty lub gdy osoba zagro˝ona jest uderzeniem si´ w g∏ow´; odpowiednie obuwie – z ochronà palców i stóp i antypoÊlizgowà podeszwà; odzie˝ ochronna – np. chroniàca przed z∏à pogodà
lub dobrze widoczna przez innych ludzi, dzi´ki czemu pracownicy
mogà byç ∏atwiej dostrze˝eni np. przez kierowców pojazdów.

Lista kontrolna: upadki z wysokoÊci, rusztowania i drabiny
Przenoszenie ∏adunków
Prace nale˝y zaplanowaç w taki sposób, aby zminimalizowaç
potrzeb´ przenoszenia materia∏ów i zapewniç bezpieczeƒstwo
r´cznego przenoszenia ∏adunków. Nale˝y zadbaç, aby wyposa˝enie
by∏o instalowane i obs∏ugiwane przez przeszkolonych i doÊwiadczonych pracowników.
Wyposa˝enie powinno byç regularnie kontrolowane, sprawdzane
i badane przez kompetentne osoby. Wykonywanie prac budowlanych nale˝y koordynowaç – np. osoby odpowiedzialne za podnoszenie ∏adunków nie powinny nara˝aç innych osób i vice versa. Tam,
gdzie nie mo˝na uniknàç pracy r´cznej, dzia∏ania nale˝y zorganizowaç w taki sposób, aby ograniczyç iloÊç tych prac i odleg∏oÊci
przenoszenia r´cznego. Nale˝y przeszkoliç pracowników pod kàtem
unikania zagro˝eƒ i stosowania technik zapewniajàcych bezpieczeƒstwo pracy.
Podnoszenie ∏adunków z wykorzystaniem ˝urawia powinno byç
planowane i wykonywane przez kompetentne osoby. Operator ˝urawia powinien mieç wolne pole obserwacji, a ˝uraw powinien staç
na poziomym pod∏o˝u i w bezpiecznej odleg∏oÊci od wykopów
i powietrznych linii wysokiego napi´cia.

Ogólne „prowadzenie gospodarstwa”
i zapewnienie bezpieczeƒstwa
Wa˝na jest ogólna organizacja placu budowy i zapewnienie porzàdku i czystoÊci. Na przyk∏ad, nale˝y zapewniç: bezpieczeƒstwo dost´pu, bez przeszkód (drogi, chodniki, drabiny, rusztowania, itd.)
do wszystkich miejsc pracy i z powrotem; bezpieczeƒstwo przechowywania materia∏ów; odgrodzenie lub przykrycie i wyraêne oznakowanie otworów; w∏aÊciwà organizacj´ zbierania i usuwania materia∏ów odpadowych; odpowiednie oÊwietlenie.

Szkolenie i informacja
Pracownicy powinni rozumieç zagro˝enia, ich konsekwencje oraz
Êrodki ostro˝noÊci, jakie powinni przedsi´wziàç w celu zapewnienia
bezpieczeƒstwa podczas pracy. Szkolenie powinno odnosiç si´
do rzeczywistych sytuacji, np. napotykanych problemów, co posz∏o
nie tak i jak nale˝y post´powaç, aby nie dopuÊciç do tego ponownie.
Szkolenie powinno obejmowaç informacje na temat ryzyka zawodowego, Êrodków zapobiegawczych, procedur awaryjnych, zg∏aszanych problemów, Êrodków ochrony indywidualnej, wyposa˝enia
pracy, itd. Nale˝y zaplanowaç szkolenia aktualizujàce wiedz´.
Szkolenie powinno byç wspierane dobrà komunikacjà. Dyskusje
na temat kwestii bhp i przekazywanie informacji powinny byç sta∏ym
elementem spotkaƒ zespo∏ów pracowników.

3 Czy wybrano najbardziej odpowiednie wyposa˝enie zapewniajàce
bezpieczeƒstwo, z uwzgl´dnieniem Êrodków dost´pu i ewakuacji?
3 Czy drabiny u˝ywane sà tylko wtedy, gdy w zwiàzku z krótkim
czasem trwania pracy lub ma∏ym ryzykiem zastosowanie innego
wyposa˝enia jest nieuzasadnione?
3 Czy rusztowanie zosta∏o postawione na stabilnym pod∏o˝u?
3 Czy wszystkie por´cze balustrad zosta∏y umieszczone na swoim
miejscu i na odpowiedniej wysokoÊci?
3 Czy na podeÊcie rusztowania jest dostatecznie du˝o desek?
3 Czy deski zosta∏y zamocowane?
3 Czy usuwano jakiekolwiek z∏àcza rusztowania?
3 Czy drabina jest najbezpieczniejszym i najlepszym Êrodkiem
do wykonania danej pracy?
3 Czy drabina jest w dobrym stanie technicznym i jest odpowiednia do danego rodzaju pracy oraz wysokoÊci, na jakiej ta praca
jest wykonywana?
3 Czy drabin´ mo˝na ustawiç w taki sposób, aby pracownicy nie
musieli zbyt wysoko si´gaç?
3 Czy drabin´ mo˝na zamocowaç u góry i u do∏u?
3 Czy pod∏o˝e, na którym stoi drabina, jest stabilne i poziome?
JeÊli na którekolwiek z powy˝szych pytaƒ odpowiedê brzmi „nie”,
to przed przystàpieniem do pracy najpierw nale˝y przedsi´wziàç
odpowiednie Êrodki zapobiegawcze. Do Êrodków tych nale˝à:

3 Zapewnienie, aby otwory, takie jak dziury w pod∏odze, zosta∏y
nale˝ycie odgrodzone za pomocà balustrad (np. balustrad ochronnych z por´czà lub desek) albo zosta∏y przykryte.
Pokryw´ nale˝y przymocowaç lub oznakowaç znakiem
ostrzegawczym.
3 Sprawdzenie wszystkich elementów rusztowania pod wzgl´dem
bezpieczeƒstwa przed rozpocz´ciem jego wznoszenia.
3 Kontrola drabin przed wejÊciem na nie i sprawdzenie, czy drabiny sà w dobrym stanie technicznym i zosta∏y odpowiednio ustawione i zamocowane.
3 U˝ywanie wyposa˝enia chroniàcego przed upadkiem przy pracy
na rusztowaniu, szczególnie zanim zostanà zamocowane balustrady ochronne i deski na podestach; zadbanie, aby linki
bezpieczeƒstwa zosta∏y przytwierdzone do stabilnej i wytrzyma∏ej konstrukcji i by∏y u˝ywane w odpowiedni sposób.
3 Niezrzucanie wyposa˝enia ani materia∏ów na ni˝szy poziom,
ziemi´ lub na siatki bezpieczeƒstwa.

Dalsze informacje
Dalsze informacje na temat praktyk dobrego zarzàdzania sà dost´pne na witrynie WWW Agencji: http://osha.eu.int. Wszystkie publikacje Agencji mo˝na pobraç bezp∏atnie z jej witryny. Na witrynie
WWW Agencji znajdujà si´ tak˝e linki do witryn WWW paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, gdzie mo˝na znaleêç opis wymagaƒ prawnych i wytycznych dotyczàcych budownictwa, obowiàzujàcych w poszczególnych paƒstwach.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji z serii Fakty (Facts) nie zast´pujà oficjalnych publikacji Unii Europejskiej i paƒstw cz∏onkowskich.
Europejska Agencja Bezpieczeƒstwa i Zdrowia w Pracy
Gra Via, 33,
E-48009 Bilbao, Spain
tel. (34) 944 79 43 60,
Fax: (34) 944 79 43 83
information@osha.eu.int

Komisja Europejska
Komisja Wy˝szych Inspektorów Pracy
(European CommisionSenior Labour Inspectors’ Committee)
Building Jean Monnet – Office C3/076
Street Alcide de Gasperi
L-2920 Luksemburg
Tel. (352) 4301 32967 – (352) 4301 35257
Faks (352) 4301 34259

© Europejska Agencja Bezpieczeƒstwa i Zdrowia w Pracy. Powielanie dozwolone pod warunkiem podania êród∏a. Wydrukowano w Polsce. Dystrybucja w Polsce: Krajowy Punkt
Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeƒstwa i Zdrowia w Pracy: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Paƒstwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,
Tel. (0-22) 623 36 77, Fax (0-22) 623 36 93, Internet: www.bp.edu.pl, E-mail: focalpoint@ciop.pl
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