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BUDOWA –
SZKOLENIE BHP

Prace budowlane można wykonywać wyłącznie
po odpowiednim przeszkoleniu!
Pracodawca ma obowiązek zapewnić wstępne
i okresowe szkolenia BHP dla cudzoziemców
pracujących na budowie w zrozumiałym dla
nich języku!

Pozostałe przepisy dotyczące zapewniania
BHP (wewnętrzne przepisy pracodawcy, normy
techniczne, przepisy transportowe, przepisy
przeciwpożarowe, itp.)
B. Instrukcje, informacje i polecenia
w danym miejscu pracy pracownika

Minimum programowe szkoleń BHP

•

A. Szkolenie z przepisów prawa i innych
regulacji z zakresu BHP

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Obowiązki pracodawcy w zakresie
zapobiegania zagrożeniu życia i zdrowia
w pracy
Prawa i obowiązki pracowników w zakresie
BHP
Kwalifikacje zawodowe i stan zdrowia
(kwalifikacje pracownika do wykonywania
danej czynności / pracy)
Ogólne zalecenia i informacje w celu
zapewnienia bezpieczeństwa pracy
Bezpieczeństwo sprzętu technicznego
i odnośne przepisy prawa oraz pozostałe
regulacje
Sprzęt ochrony osobistej, odzież i obuwie
robocze, środki higieniczne, czystości
i dezynfekcyjne, napoje ochronne
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
(zgłaszanie wypadków, udzielanie pierwszej
pomocy)
System kontroli BHP i obowiązujące
przepisy wewnętrzne
Przepisy prawa w zakresie zapewniania
BHP na placu budowy (§ 3 ustawy nr
309/2006 Dz.U.) w zależności od czynności
wykonywanych na placu budowy
(Rozporządzenie RM nr 591/2006 Dz.U.)

•
•
•
•
•
•
•
•

Organizacja miejsca pracy (plan placu
budowy / budowy)
Informacje o zagrożeniach istniejących lub
mogących wystąpić w miejscu pracy
Drogi dojazdowe i ewakuacyjne
Rozmieszczenie wyłączników dopływu
energii elektrycznej lub zaworów
przetwarzanych substancji, gazów, itp.
Znaczenie sygnałów dźwiękowych
i świetlnych, używanych w zakładzie pracy
w celu zasygnalizowania pojawienia się
zagrożenia w trybie pracy urządzeń
Zachowanie pracownika w pobliżu maszyn
budowlanych
Miejsce pierwszej pomocy, lokalizacja
apteczki
Ważne numery telefonów, ewentualnie
osoby, z którymi należy kontaktować się
w razie stwierdzenia awarii lub sytuacji
zagrożenia
Ochrona przeciwpożarowa (instrukcje
na wypadek alarmu ppoż., pożarowy plan
ewakuacyjny)
Obsługa sprzętów elektrycznych
Określenie prac przy użyciu sprzętu
elektronicznego dozwolonych dla
osób bez odpowiednich kwalifikacji
elektrotechnicznych
Inne zasady BHP w zależności od charakteru
większości prac

Lista powstała w ramach projektu finansowanego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej „Usuwanie barier
i podnoszenie BHP wśród zagranicznych pracowników“

