Podstawowe obowiązki wykonawcy przy pracach
na budowach wynikające z Kodeksu Pracy i innych
przepisów prawnych
W stosunku do własnych pracowników wykonawca winien:
•

•

•

•
•

•

Zlecać wykonanie pracy pracownikom, mając na uwadze ich umiejętności fachowe
oraz ich warunki zdrowotne.
Poleca się prowadzenie ewidencji umiejętności zawodowych i stanu zdrowia pracowników.
Zapewnić szkolenie w zakresie przepisów prawnych i innych przepisów, regulujących
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia przy pracy, uzupełniających umiejętności zawodowe pracowników i określające wymagania dotyczące wykonywanej przez nich
pracy, jak również określające ryzyka, występujące na tym stanowisku pracy. Systematycznie wymagać i kontrolować przestrzeganie obowiązujących przepisów.
Wyposażyć pracowników i osoby, które przebywają na stanowisku pracy ze zgodą
wykonawcy, w odpowiednie środki ochrony osobistej na podstawie oszacowania
i oceny ryzyka w przypadku, kiedy tego ryzyka nie można usunąć. Wykonawca
wydaje środki ochrony osobistej według rzeczywistych potrzeb pracowników (z
uwzględnieniem szczególnego stopnia zużycia czy zanieczyszczenia).
Wyposażyć stanowisko pracy w środki pierwszej pomocy, zapewnić niezwłoczne
okazanie pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia wypadku.
Dokładnie wyjaśnić przyczyny i okoliczności powstania wypadku przy pracy,
sporządzić protokoły i dokumentację dotyczącą zaistniałych wypadków przy pracy,
w wyniku których doszło do uszczerbku na zdrowiu pracownika, skutkującym
wystawieniem przez lekarza zaświadczenia o niezdolności do pracy pracownika
dłuższej niż 3 dni albo do zgonu. Inne rodzaje wypadków, włącznie z tymi, które
nie doprowadziły do wystawienia zwolnienia lekarskiego, należy ewidencjonować
w Książce Wypadków.
Wprowadzać organizacyjne i techniczne rozwiązania przeciwdziałające powtarzaniu się wypadkom przy pracy (o ile nie jest możliwe całkowite usunięcie ryzyka
należy je zmniejszyć poprzez wykorzystanie środków ochrony osobistej).

W stosunku do środowiska pracy wykonawca musi:
•
•

•
•

Wyszukiwać zagrożenia, ustalać ich przyczyny i źródła, przyjmować środki zaradcze w celu usunięcia istniejącego ryzyka.
Zapewnić, aby maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i
narzędzia były prawidłowo przygotowane do pracy z punktu widzenia przepisów
BHP; maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i narzędzia
powinny być wyposażone w urządzenia ochronne. Urządzenia techniczne winny
być sprawne i w dobrym stanie – konieczność okresowego przeprowadzania
przeglądów technicznych.
Zapewnić, aby realizacja poszczególnych etapów technologicznych przebiegała
bezpiecznie i nie wpływała niekorzystnie na środowisko ponad dopuszczalną
normę.
Zapewnić, aby przestrzeń pracownicza, korytarze, klatki schodowe i inne drogi
miały wymaganą powierzchnię oraz były odpowiednio wyposażone w celu

•
•
•

przeprowadzenia okreslonych czynności.
Zapewnić prawidłowe oświetlenie stanowisk pracy, włącznie z awaryjnym
oświetleniem, o ile jest to niezbędne dla ochrony zdrowia.
Zapewnić, aby wyjścia, drogi awaryjne i dojścia do nich były stale dostępne.
Zapewnić prawidłową konserwację, sprzątanie i czyszczenie wykorzystywanych
pomieszczeń.

W stosunku do wykonywanych robót budowlanych wykonawca
musi:
•
•

•
•
•

•
•

Dbać o zapewnienie i dotrzymanie warunków bezpieczeństwa pracy określonych w
odpowiednich przepisach.
Zapewnić spełnienie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie poszczególnych postępowania i odpowiedniej organizacji pracy, szczególnie w przypadku robót ziemnych, betoniarskich, murarskich, rozbiórkowych, pracy
poszczególnych branż budowlanych, czy też pracy na wysokościach.
Zapewnić, aby zostały spełnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia przy pracy oraz prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.
W przypadku działania koordynatora na placu budowy należy informować przed
rozpoczęciem robót o istniejących zagrożeniach i ryzykach, które powstają przy
pracowniczych czy technologicznych krokach, ustalonych przez koordynatora.
W przypadku działania koordynatora należy przez cały czas ściśle z nim
współpracować w celu wypełnienia zadania przygotowania i realizacji budowy,
zwłaszcza udzielać mu informacji i przedkładać dokumenty, które są potrzebne
do przygotowania planu i wprowadzenia zmian; uwzględniać polecenia i instrukcje
koordynatora, uczestniczyć w przygotowaniu planu, dotrzymywać go, uczestniczyć
w działaniach kontrolnych i postępować zgodnie z omówionymi wytycznymi, w
planowanym zasięgu, sposobie i w terminach.
Rozwiązywać wspólnie problemy, wypełniać zobowiązania i obowiązki z zakresu
przepisów BHP w umowach handlowych, o ile nie są określone w zapisie o oddaniu
i przejęciu placu budowy albo stanowiska pracy.
Powiadomić pracowników wykonawcy, czy włączone do robót budowlanych osoby
zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego zachowania się na stanowisku pracy
i powiadomione o możliwych miejscach czy źródłami zagrożenia; wykonawca musi
zapoznać swoich pracowników z zasadami bezpiecznego zachowania się na danym stanowisku pracy oraz wskazać możliwe miejsca czy źródła zagrożenia, które
występują u zleceniodawcy.
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