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Dzień dobry! 

Zapraszam do udziału w krótkim instruktażu wprowadzającym, podczas 
którego opowiem o trwającej budowie. Po zakończeniu prezentacji 
zostaniecie Państwo poproszeni o rozwiązanie testu zawierającego 
pytania dotyczące treści instruktażu.  

W trakcie prezentacji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące:
• organizacji budowy
• prowadzonych prac i zagrożeń z nimi związanych
• obowiązujących środków bezpieczeństwa



Poznaj nas...
Przede wszystkim człowiek
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

1 – Zanim wejdziesz na budowę
1.1  Dokumenty – czyli papierologia stosowana
1.2  Podstawowe SOI
1.3  Zakaz stosowania używek
1.4  Spożywanie posiłków

2 – Pracuj bezpiecznie
2.1  Poruszanie się po budowie
2.2  Transport ręczy i pionowy
2.3  Środki ochrony zbiorowej
2.4  Praca na wysokości
2.5  Maszyny 
2.6  Roboty ziemne, wykopy
2.7  Substancje i materiały niebezpieczne – przechowywanie. 
2.8  Składowanie
2.9 Prace pożarowo niebezpieczne
2.10 Prace elektryczne i elektronarzędzia

3 – W razie wypadku
4 – Dbaj o środowisko
5 – Wracaj bezpiecznie do domu!
ZAŁĄCZNIKI 

Spis treści



Poruszymy następujące tematy



Poznaj nas...

DODAJ WYDRUK  

ZDJĘCIA BUDOWY 



Witamy na budowie (wymień nazwę budowy)   
Na ten slajd wstaw wizualizację budynku/ obiektów które właśnie 
powstają  
Opowiedz, kto jest inwestorem, ile będzie trwała budowa, ile osób jest 
przewidzianych do jej realizacji?  
Koniecznie opowiedz o zasadach, które obowiązują na budowie 
wynikające z faktu, że plac budowy znajduje się np. na terenie wojskowym!



DODAJ WYDRUK  

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BUDOWY 



Nasza kadra budowy:  

Przedstaw najważniejsze osoby na budowie: Kierownika Kontaktu, 
Kierownika budowy, Asystentkę budowy (z asystentką budowy 
pracownicy będą kontaktowali się np. w sprawie przepustek). 

Kierowników robót branżowych Kierowników robót, Inżynierów, 
koordynatora ds. BHP .  
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Poznaj nas...



Firma Warbud SA działa na rynku od 1989r i jest jedną z największych 
firm budowlanych w Polsce. Należymy do grupy VINCI, światowego lidera 
branży budowlanej. W naszej pracy wyznajemy zasadę „przede wszystkim 
człowiek” dbając o bezpieczeństwo na naszych budowach. Kierujemy się 
przyjętą polityką bezpieczeństwa.



ANALIZOWAĆ

Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

Przede wszystkim człowiek

NASZ CEL: ZERO WYPADKÓW!

PRZESTRZEGAĆ 
ZASAD

PRZYGOTOWYWAĆ DOSKONALIĆ

PIĘĆ  
PROSTYCH 

ZASAD5 WYJAŚNIAĆ



Nasza polityka bezpieczeństwa opiera się na pięciu prostych zasadach, 
których stosowanie sprawia, że na naszych budowach jest bezpiecznie. Są to:
Przygotowanie – przed przystąpieniem do pracy, należy zidentyfikować i 
omówić zagrożenia, zapewnić środki bezpieczeństwa, a także odpowiednie 
narzędzia i maszyny.
Wyjaśnianie – mówimy o zasadach bezpieczeństwa i przestrzegamy przed 
zagrożeniami, objaśniamy sposób wykonania zadania oraz dzielimy się 
dobrymi praktykami
Przestrzeganie zasad – każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa
Analizowanie – wymieniamy się wiedzą, korzystamy z doświadczeń 
współpracowników oraz zgłaszamy sytuacje stwarzające zagrożenie. 
Wyciągamy wnioski z posiadanych informacji.
Doskonalenie – wyznaczamy sobie cele by się rozwijać, poszerzamy 
umiejętności i usprawniamy stanowiska pracy
Naszym celem, do którego dążymy, jest Zero Wypadków na budowach 
Warbud SA.
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Porozumienie dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie

Unibep 

Strabag 

Warbud 
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Porr 

Polimex - Mostostal 

Mota - Engil CE 

Mostostal Warszawa 

Karmar 
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Erbud 

Budimex 
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14



Warbud SA jest jednym z sześciu generalnych wykonawców, którzy w 
2010 doprowadzili do powstania Porozumienia dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie. Porozumienie skupia obecnie 14 wykonawców. Jest 
to inicjatywa, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich 
budowach poprzez wprowadzanie przemyślanych rozwiązań z dziedziny 
BHP, m.in.: wspólnych wzorów dokumentów, modeli potwierdzania 
kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkoleń 
okresowych. Porozumienie ma propagować kulturę bezpieczeństwa, 
uświadamiać zagrożenia płynące z pracy na budowie i w konsekwencji 
eliminować ryzyko. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej 
Porozumienia.



Zanim wejdziesz 
na budowę
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Dokumenty  
– czyli papierologia stosowana

IBWR IBWR PLAN

BUDOWA
INSTRUKCJA

BEZPIECZNEGO 

WYKONYWANIA 

ROBÓT

INSTRUKCJA

BEZPIECZNEGO 

WYKONYWANIA 

ROBÓT

BIOZ

SZKOLENIE
WPROWADZAJ¥CE

• IBWR

• PLAN BIOZ

• Szkolenie wprowadzające



W Biurze Budowy znajdziesz Plan BIOZ, który jest najważniejszym dokumentem 
na terenie budowy. Każdy pracodawca ma obowiązek zapoznać z nim swoich 
pracowników.
Z planu BIOZ dowiesz się o: 
• Zasadach bezpiecznego poruszania się po terenie budowy
• Wymaganych zabezpieczeniach: zbiorowych oraz indywidualnych
• Znakach bezpieczeństwa i sygnałach alarmowych i numerach telefonów 

alarmowych
• Osobach kluczowych dla BHP na budowie
Zapytaj swojego pracodawcę o plan BIOZ 

Twój pracodawca powinien także opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonania 
Robót, w skrócie IBWR, oraz zapoznać Cię z nią. IBWR również znajduje się w 
Biurze Budowy. Wewnątrz instrukcji powinieneś znaleźć informacje na temat:
• Sposobu wykonywania poszczególnych prac
• Zagrożeń, które są związane z tymi czynnościami
• Sposobów minimalizacji tych zagrożeń, o środkach ochronnych, które 

powinieneś stosować
• Postępowania w razie zagrożenia
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Dokumenty  
– czyli papierologia stosowana

• Oświadczenie 
Podwykonawcy w zakresie 
BHP  

• Lista ze szkolenia 
wprowadzającego na teren 
budowy. 

 

Załącznik No 1 do FQ 4-00-02 Oświadczenie Podwykonawcy firmy Warbud SA  

                         
                         

w zakresie BHP 

Wydanie 6/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku 

Nowo opracowany / Zaktualizowany dnia 24 listopada 2020 roku 

Strona 2/2 

 

 
 

 
 

 
Oświadczam, że jako przedstawiciel podwykonawcy, jestem świadomy odpowiedzialności związanej z dopuszczeniem do wykonywania pracy 

przez pracowników nie posiadających orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywanej pracy oraz niezbędnych 

szkoleń i kwalifikacji. W związku z powyższym zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa w powyższym zakresie 

przez cały okres realizacji umowy. 

Jednocześnie zobowiązuję się  do okazania na żądanie Warbud SA oryginałów dokumentów potwierdzających przedstawione powyżej dane. 

 
Oświadczam, iż w każdym przypadku udostępniania Warbud S.A. danych osobowych ( w tym fotografii)  pracowników oraz  współpracowników 

podwykonawcy,  osób  reprezentujących podwykonawcę, osób wskazanych do kontaktu lub innych osób fizycznych ( w tym reprezentujących 

dalszych podwykonawców i dostawców), zobowiązuję się wykonać ( (najpóźniej z chwilą udostępnienia takich danych  Warbud S.A.)   w imieniu 

Warbud S.A. wobec każdej z takich osób obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz zgodnie z 

treścią niżej zamieszczonej informacji dotycząca przetwarzania danych osobowych*. Zobowiązuję się  do okazania na każde żądanie Warbud 

S.A. dowodów wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Jednocześnie zapewniam, iż spełniam 

wszelkie warunki legalności przetwarzania danych osobowych wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 
Osobami odpowiedzialnymi za organizację i bezpieczeństwo pracy w imieniu firmy……………………………. pełnią: 

 

Lp. Funkcja i posiadane uprawnienia 
Imię i Nazwisko 

Podpis 

 Nadzór bezpośredni 

 

 

 
Osoba wyznaczona do udzielania 

pierwszej pomocy 

 

 

 

 
.........................

.........................
.........................

.......... 

(data i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu 

firmy/kierownik robót) 

 
Do podpisania niniejszego dokumentu upoważniony jest pracodawca (bądź podmiot organizujący pracę)  lub osoba uprawniona do występowania w imieniu 

pracodawcy. 
 
* „Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazywana osobom, których dane zostały udostępnione Warbud S.A. przez podwykonawcę”: 

Pani/Pana dane osobowe, w szczególności dane identyfikacyjne do kontaktu służbowego, dane o posiadanych kwalifikacjach, fotografia  zostały udostępnione do WARBUD S.A. z 

siedzibą w Warszawie ( adres ulica Domaniewska 32, 02-672 Warszawa). W wyniku tego udostepnienia Warbud S.A. stał się administratorem takich danych. Z administratorem można 

się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@warbud.pl lub pisemnie na adres Warbud S.A. wskazany powyżej. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

się skontaktować, poprzez e-mail: iod@warbud.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem 

danych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy zawartej z WARBUD S.A. oraz w celach realizacji procedur bezpieczeństwa na budowie. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest wykonywanie Umowy. Dane będą  przechowywane przez okres niezbędny do 

wykonania Umowy. Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty zapewniające: obsługę IT systemów informatycznych, usługi ochrony osób i mienia. 

W zależności od sprawy dane osobowe mogą być przekazane inwestorowi, innym podwykonawcom WARBUD S.A. (w tym usługodawcom lub dostawcom) oraz spółkom powiązanym z 

WARBUD S.A. w celu realizacji Umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to 

jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z inspek torem ochrony danych. Dane 

kontaktowe znajdują się powyżej. 
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Nazwa budowy  Adres 
 Kierownik budowy  

  NAZWA FIRMY ……………………………………………………………  Lista osób przeszkolonych podczas instruktażu 
wprowadzającego na budowę  

Lp. Nazwisko Imię Data przeprowadzenia instruktażu 
Podpis prowadzącego instruktaż 

Podpis osoby przeszkolonej 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 



Poinformuj o obowiązku podpisania się przez pracowników na obu drukach! 
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Dokumenty  
– czyli papierologia stosowana

BUDOWA

Imię i nazwisko

nazwa firmy

Ważna do:

• Przepustka uprawniająca 
do pracy na terenie 
budowy  

• Miej ją zawsze przy sobie 
i okaż na wezwanie 
nadzoru!



Po szkoleniu i zebraniu podpisów na dokumentach omówionych powyżej, zostanie 
wydana przepustka. Poinformuj jakie procedury obowiązują na budowie: tzn. 
gdzie i kiedy należy odebrać przepustkę, kto może ja odebrać, na jakiej podstawie 
pracownik będzie funkcjonował na budowie do czasu wydania przepustki. 
Co w sytuacji zagubienia przepustki ?  

Poinformuj o zakazie posługiwania się przepustką innego pracownika!  

Przepustkę należy posiadać stale przy sobie i okazywać na każde wezwanie 
nadzoru ! Przepustkę trzymaj w kieszeni – nie na szyi (ryzyko uduszenia!)  

Pamiętaj że gdy coś Ci się stanie – dzięki niej wiemy kim jesteś, kogo powiadomić 
o zdarzeniu, ewentualnie gdzie szukać Twoich dokumentów dla ratowników 
medycznych. 
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Dokumenty  
– czyli papierologia stosowana

• Przepustka dla gościa! 

Przepustka dla Gościa 

Przepisy obowiązujące gości na budowie:

•  Na budowie gość może przebywać tylko pod opieką 

osoby nadzoru WARBUD/Podwykonawcy;

•  Należy stosować się do poleceń kadry budowy; 

•  Poruszać się można wyłącznie wyznaczonymi ciągami 

komunikacyjnymi, wstęp do wygrodzonych stref 

niebezpiecznych wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia 

oraz życia;

•  Wszyscy goście muszą posiadać SOI (kask ochronny, 

kamizelka odblaskowa, buty S3, okulary ochronne);

•  Osoby pod wpływem alkoholu nie zostaną 

wpuszczone na teren budowy;

•  Jeśli gość nie będzie przestrzegał przepisów BHP - 

zostanie wyproszony z terenu budowy;

aktualizacja 15.04.2018

S

3

Imię i nazwisko osoby wprowadzającej: 
Data:

Podpis:

Imię i nazwisko Gościa: 
Data:

Podpis:

Potwierdzam, że zapoznałem się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na budowie 

i  zobowiazuję się do ich przestrzegania. Świadomie, dobrowolnie wchodzę na teren budowy:

PAMIĘTAJ: 

• Stosuj środki ochrony indywidualnej;    

•  Kieruj się oznakowaniem i instrukcjami mając na uwadze potencjalne zagrożenie; 

•  Zgłaszaj wszystkie wypadki, zdarzenia potencjalnie wypadkowe jakie zauważyłeś;

•  Palenie dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych;

•  Gościom nie wolno podejmować pracy na budowie;

V
ER

TE

GOŚĆ/VISITOR 
PRZEPUSTKA NR/ PASS No

S

3

W razie wypadku/ In case of emergency Telefony alarmowe: 112

997
998

999

Budowa
 Building site

Adres budowy
AddressLokalizacja bramy wjazdowej GPSLocation of the GPS entry gate

Kierownik budowy
Site managerOsoba przeszkolona do udzielenia 

pierwszej pomocy (nazwisko i nr tel.)A person trained to provide first aid Torba medyczna AED znajduje się w First aid kit, AED is in

logo inwestora



Uwaga! Goście czyli np. architekci, doradcy z różnych branż, osoby zainteresowane 
złożeniem oferty (chcą obejrzeć zakres prac) – które nie wykonują fizycznie prac na 
budowie i nie przechodzą szkolenia wprowadzającego na teren budowy – muszą 
poruszać się pod opieką osób z kadry budowy! 

 
Dla takich osób – stworzyliśmy druk przepustki gość. Przekazujemy w nim 
najważniejsze informacje dotyczące budowy, zasad poruszania się, zagrożenia, 
obowiązujące SOI.  

Składa się z dwóch elementów: 

Po przekazaniu najważniejszych informacji prosimy gościa o wpisanie się na listę 
(może być przechowywana w sekretariacie budowy lub u ochrony budowy), 
następnie wydajemy przepustkę (formatu A6) z którą będzie poruszał się po 
terenie budowy.  
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Dokumenty  
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• Przepustka dla kierowcy! 



Kolejną dość dużą grupą, są kierowcy dostarczający na budowę materiały, sprzęt 
inne przesyłki.  

Bardzo często kierowcy wysiadając z pojazdu nie stosują podstawowych śoi, 
oddalają się od pojazdu, są niebezpiecznie blisko sprzętu służącego do rozładunku. 
Z oczywistych względów nie możemy przeprowadzić szkolenia wprowadzającego 
na budowę a zależy nam aby i oni byli bezpieczni na naszych budowach.  

Dlatego powstała przepustka dla kierowcy.  

Na przepustce znajdują się podstawowe zasady BHP obowiązujące na naszych 
budowach oraz miejsce do potwierdzenia przyjęcia do wiadomości ww. zasad.  

Uwaga! Przepustka nie jest obligatoryjna i nie na każdej budowie taki druk 
funkcjonuje. Można go zamówić dziale BHP WARBUD) 
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Podstawowe SOI

EN 379

CHROÑ GÙOWÆ

CHROÑ OCZY

B¥D� WIDOCZNY

CHROÑ D£ONIE

EN 166

EN ISO 20471

EN 388, 10819

S3

CHROÑ STOPY

EN ISO 20345



Na budowach Warbud SA wszyscy obowiązkowo stosujemy:
• hełmy ochronne
• bezpieczne obuwie ochronne wyposażone w podnosek i podeszwę 

chroniącą przed przebiciem
• odzież ostrzegawczą
Ponadto obowiązkowe jest posiadanie przy sobie ochronników oczu 
(okularów ochronnych lub gogli) oraz stosowanie ich zawsze podczas prac 
grożących zaprószeniem oka, np. zawsze podczas obsługi elektronarzędzi
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Zakaz stosowania używek



Na terenie budowy obowiązuje zakaz stosowania alkoholu i substancji 
odurzających. Niedozwolone jest przebywanie osób znajdujących się 
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub jakiejkolwiek innej substancji 
odurzającej. Zabronione jest ich posiadanie, rozprowadzanie czy 
sprzedawanie. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i współpracowników – 
reaguj, gdy widzisz osobę zachowującą się w sposób wskazujący na 
spożycie substancji odurzającej.
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Spożywanie posiłków

G£ÊBOKIE
WYKOPY

UWAGA!



Tu opowiedz o organizacji budowy i zaplecza, sposobach wejścia na teren 
budowy (przepustki, bramki, ochrona, sposób wnoszenia i wynoszenia 
elektronarzędzi ), gdzie znajduje się np. stołówka, kontenery socjalne itd.

Na terenie budowy posiłki można spożywać w trakcie przerwy. Miejsce 
odpowiednie do spożywania posiłków znajduje się na terenie zaplecza 
budowy. Spożywanie posiłków na terenie budowanego obiektu nie jest 
dozwolone.



Pracuj bezpiecznie 
Poruszanie się po budowie



Na terenie budowy poruszaj się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi. 
Palenie tytoniu jest dozwolone w wyznaczonych do tego miejscach.



Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

Pracuj bezpiecznie 
 Poruszanie się po budowie

ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA

ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA

ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA



Dbaj o porządek na swoim stanowisku pracy oraz w przejściach. Czyste 
miejsce pracy to większy komfort i bezpieczeństwo.
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Pracuj bezpiecznie 
 Poruszanie się po budowie



Dbaj o czystość ciągów komunikacyjnych. Nie zostawiaj materiałów, 
maszyn ani narzędzi na ciągach komunikacyjnych.
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Pracuj bezpiecznie 
 Poruszanie się po budowie



Dbaj o czystość ciągów komunikacyjnych. Nie zostawiaj urobku ani 
odpadów na ciągu komunikacyjnym.
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PIASEK

Pracuj bezpiecznie 
 Poruszanie się po budowie



Po silnych opadach deszczu z ciągów komunikacyjnych należy usunąć 
nadmiar wody lub błota. W okresie zimowym należy odśnieżać przejścia 
oraz usuwać oblodzenie posypując podłoże piaskiem lub solą. Czyste 
ciągi komunikacyjne są podstawą bezpiecznego poruszania się na terenie 
budowy.
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Pracuj bezpiecznie 
 Poruszanie się po budowie



By w razie potknięcia uniknąć poważnego skaleczenia, należy 
zabezpieczać końcówki prętów zbrojeniowych. Do dyspozycji na terenie 
budowy są listwy zabezpieczające oraz plastikowe nakładki, tak zwane 
„kapturki” lub „grzybki”.



Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

>1m
>1m

Pracuj bezpiecznie 
 Poruszanie się po budowie



Do komunikacji pionowej korzystaj ze schodni. Na terenie budowy 
stosowane są różne rodzaje schodni, jednak każda schodnia powinna być 
prawidłowo zamontowana i wyposażona w bariery.
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Pracuj bezpiecznie 
 Poruszanie się po budowie



Stosowanie drabin przystawnych lub rozstawnych stwarza bardzo duże 
ryzyko upadku z wysokości i dlatego jest zabronione na budowie Warbud 
SA. Korzystaj z różnego rodzaju dostępnych schodni.



Pracuj bezpiecznie 
Transport ręczny i pionowy
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0-30 kg

25 m

? 30 kg

30 kg
max

Pracuj bezpiecznie 
 Transport ręczny i pionowy



Podczas pracy ciągłej obciążenie dla dorosłego mężczyzny nie może
przekroczyć 30kg. Przy pracy dorywczej jest to 50 kg  
(Praca dorywcza – ręczne przemieszczanie przedmiotów nie częściej 
niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 
4 h na dobę).  
Ładunki o większej masie należy transportować za pomocą maszyn 
i urządzeń, na przykład żurawia wieżowego.
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Pracuj bezpiecznie 
 Transport ręczny i pionowy



Właściwa postawa podczas transportu ręcznego jest bardzo ważna. 
Wyprostowany kręgosłup pozwala uniknąć bolesnych kontuzji. Podnosząc 
ładunek z ziemi, należy przykucnąć nad nim okrakiem, złapać oburącz i 
zachowując cały czas wyprostowany kręgosłup unieść się z ładunkiem za 
pomocą siły mięśni nóg.
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>4m

>0,75m

Pracuj bezpiecznie 
 Transport ręczny i pionowy



Ładunki o długości powyżej 4 m i wadze powyżej 30 kg należy 
transportować zespołowo, tj. w kilka osób. Odległość pomiędzy 
pracownikami niosącymi ładunek powinna być większa niż 75 cm. Na 
każdego pracownika nie powinno przypadać więcej niż 25 kg ładunku przy 
pracy ciągłej lub 42 kg przy pracy dorywczej. Przy transporcie zespołowym 
maksymalna odległość nie powinna przekraczać 25 m, a masa ładunku 
500 kg.



Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

INSTRUKCJA

DECYZJA BADANIA 

UDT UDT

PROTOKÓ£

UDT
UPRAWNIENIA

UDT

Pracuj bezpiecznie 
 Transport ręczny i pionowy



Do obsługi urządzeń transportu pionowego niezbędne są odpowiednie 
dokumenty.
Urządzenie, na przykład żuraw lub dźwig osobowo-towarowy, musi być 
zgłoszone do Urzędu Dozoru Technicznego oraz posiadać zaświadczenie 
z aktualnych badań UDT dopuszczające do pracy. W kabinie urządzenia 
musi znajdować się instrukcja obsługi lub dokumentacja techniczno-
ruchowa w języku polskim. Operator musi posiadać uprawnienia 
pozwalające na obsługę danego urządzenia.
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SYGNALISTA

SYGNALISTA

Pracuj bezpiecznie 
 Transport ręczny i pionowy



Za bezpieczeństwo transportu pionowego przy użyciu maszyn 
odpowiada operator oraz wyznaczony sygnalista i hakowy. Sygnalista 
powinien pozostawać w kontakcie z operatorem, przy użyciu urządzenia 
komunikacyjnego. Ma również za zadanie nadzorować przemieszczany 
ładunek. Hakowy jest odpowiedzialny za nadzór nad ładunkiem: 
jego odpowiednie przygotowanie i podczepienie, przygotowanie i 
wygrodzenie miejsca rozładunku. Zarówno sygnalista jak i hakowy powinni 
posiadać odpowiednie szkolenie i badania lekarskie, zostać imiennie 
wskazani w IBWR oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Prac Transportowych. 
Podczas wykonywania obowiązków powinni wyróżniać się spośród 
pracowników odpowiednim strojem lub jego elementami, takimi jak kolor 
odzieży, hełmu, czy czytelny napis na kamizelce. 
Np. w przypadku pracowników WARBUD będących sygnalistami  jest to 
czerwony hełm oraz napis na kamizelce.
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Pracuj bezpiecznie 
 Transport ręczny i pionowy



Przed rozpoczęciem transportu pionowego hakowy powinien dobrać 
odpowiednie do ładunku zawiesia i osprzęt, oraz zweryfikować ich stan 
techniczny. Codziennie należy wykonać kontrolę wzrokową stosowanych 
zawiesi, haków i reszty osprzętu do transportu pionowego.



Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

INSTRUKCJA

INSTRUKCJA
INSTRUKCJA

Pracuj bezpiecznie 
 Transport ręczny i pionowy



W trakcie prowadzenia transportu pionowego należy kontrolować 
siłę i kierunek wiatru. Instrukcja użytkowania określa dopuszczalną 
masę i gabaryty ładunku w zależności od siły wiatru. Operator maszyny 
oraz hakowy są odpowiedzialni za redukcję masy ładunku oraz dobór 
odpowiednich gabarytów ładunku w zależności od siły wiatru. Dlatego 
niezbędne jest, by przed rozpoczęciem transportu zapoznali się z 
instrukcją obsługi żurawia.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących niedopuszczalne 
jest transportowanie ładunków wielkowymiarowych przy prędkości wiatru 
w porywach powyżej 10m/s oraz wykonywanie prac przy prędkości wiatru 
w porywach powyżej 15 m/s, chyba że producent określił w instrukcji 
żurawia inne dopuszczalne wartości prędkości wiatru lub jego porywów. 
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Pracuj bezpiecznie 
 Transport ręczny i pionowy



Hakowy ma obowiązek zapoznać się z ładunkiem: określić masę i 
położenie środka ciężkości, sztywność i położenie punktów mocowania, 
przygotować liny kierunkowe. Sygnalista ma obowiązek komunikować się 
przy użyciu radia z operatorem, ustalić drogę przemieszczania ładunku 
i zapewnić usunięcie z niej ludzi i ewentualnych kolizji. Po podwieszeniu 
ładunku należy sprawdzić jego zamocowanie i stabilność np. poprzez 
uniesienie na wysokość 0,5 m i obserwację. Dopiero po tej czynności 
należy kontynuować transport.
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ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA

Pracuj bezpiecznie 
 Transport ręczny i pionowy



Uniesienie ładunku powinno odbywać się powoli, wraz z obserwacją jego 
zachowania. Sygnalista ma obowiązek koordynować przemieszczanie 
ładunku, to jest obserwować, wydawać polecenia, sygnalizować i 
reagować. Przed przystąpieniem do transportu należy też przygotować 
miejsce rozładunku, zapewnić kliny, podkłady i ustalić sposób układania. 
Miejsce rozładunku powinno być wygrodzone, by pracownicy nie związani 
z obsługą transportu nie znaleźli się w strefie zagrożenia w czasie 
rozładunku.



Pracuj bezpiecznie 
Środki ochrony zbiorowej
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Pracuj bezpiecznie 
 Środki ochrony zbiorowej



Na budowach Warbud SA korzystamy z systemu barier bezpieczeństwa. 
To podstawowy i obowiązkowy sposób zabezpieczania krawędzi. 
Balustrady montujemy obligatoryjnie we wszystkich miejscach gdzie 
występuje zagrożenie upadkiem z wysokości, np.:
• Dojścia do stanowisk pracy
• Klatki schodowe
• Otwory w stropach
• Wykopy



Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

15 cm

15 cm

3,2 cm

25 cm
25 cm

1
1

0
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m
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m

m
ax 2 m

Pracuj bezpiecznie 
 Środki ochrony zbiorowej



Bariery montujemy tak, by miały wysokość 1,1m od podłoża. 
Maksymalny odstęp między słupkami barier to 2m.

Nim zdemontujesz barierę bezpieczeństwa zastosuj środki ochrony 
indywidualnej przed upadkiem. Pamiętaj o współpracownikach, wygrodź 
strefę niebezpieczną. Zawsze, jeśli zdemontujesz barierę bezpieczeństwa 
ze względu na potrzebę wykonania pracy, zamontuj ją na nowo, nim 
opuścisz to miejsce. Od poprawnego wykonania barier bezpieczeństwa 
może zależeć życie twoje i innych osób. Nie ryzykuj pomyłki.
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Pracuj bezpiecznie 
 Środki ochrony zbiorowej



Otwory technologiczne w stropach zabezpieczamy w zależności od 
wymiarów:

• Otwory małe do wymiaru 40x40cm za pomocą podestu z desek 
o grubości minimum 38mm

• Otwory średnie w wymiarach boku do 100cm za pomocą desek 
o grubości minimum 38mm wraz z wygrodzeniem strefy niebezpiecznej 
lub za pomocą barier ochronnych

• Otwory duże o wymiarach boku powyżej 100cm zawsze za pomocą 
barier ochronnych

• Nie tolerujemy zabezpieczeń prowizorycznych. O szczegóły wykonania 
zabezpieczenia otworu zapytaj pracowników kadry budowy Warbud SA.



Pracuj bezpiecznie 
 Praca na wysokości
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Pracuj bezpiecznie 
 Praca na wysokości



Na budowach Warbud SA obowiązuje zakaz organizowania stanowisk 
pracy z użyciem drabin – wyjątkiem jest prowadzenie prac tynkarskich. 
Obowiązuje również zakaz przemieszczania się przy użyciu drabin 
przystawnych i rozstawnych. W ten sposób zwiększamy bezpieczeństwo 
wykonywania prac – eliminujemy ryzyko upadku.



Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

> 1m

> 1m

Pracuj bezpiecznie 
 Praca na wysokości



W zamian za drabiny stosujemy:

• Organizację pracy eliminującą potrzebę pracy na wysokości

• Rusztowania

A także…
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Pracuj bezpiecznie 
 Praca na wysokości



• Bezpieczne podesty z barierami do pracy na wysokości

• Rozwiązania indywidualne zaprojektowane do konkretnych robót
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Pracuj bezpiecznie 
 Praca na wysokości



W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości stosujemy organizację 
pracy nie wymagającą przebywania na wysokości oraz zabezpieczenia 
zbiorowe w postaci barier ochronnych. Dopiero gdy żadne z tych 
rozwiązań nie jest możliwe do zastosowania, sięgamy po środki ochrony 
indywidualnej przed upadkiem z wysokości, takie jak: szelki, linka 
z amortyzatorem, urządzenie samohamowne, urządzenie samozaciskowe 
lub masa bezwładnościowa.
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Urz¹dzenie samohamowne 
PROTEKT + AZ 800

Pracuj bezpiecznie 
 Praca na wysokości



Żeby prawidłowo zabezpieczyć się przed upadkiem z wysokości, należy 
wcześniej zapoznać się z instrukcją obsługi urządzeń. Należy zastosować 
wszystkie elementy systemu zgodnie z instrukcją. Cały system chroniący 
przed upadkiem z wysokości, będzie skuteczny na tyle, na ile jest 
skuteczne jego najsłabsze ogniwo. Dlatego należy wybierać odpowiedni 
punkt kotwiczenia oraz upewnić się przed użyciem, że wszystkie elementy 
są sprawne.
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Pracuj bezpiecznie 
 Praca na wysokości



Podczas wykonywania prac z użyciem podestów ruchomych, należy 
zawsze stosować środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z 
wysokości, w postaci szelek oraz linki z amortyzatorem. Linkę zapinamy 
w przeznaczony do tego celu zaczep lub do dolnej poprzeczki w barierze 
ochronnej.



Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny
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Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny



Maszyny budowlane poruszające się na terenie budowy powinny być 
wyposażone w sprawne sygnalizatory ruchu: świetlne lub dźwiękowe.
Operator maszyny musi posiadać przy sobie ważne uprawnienia. 
Kierowcy opuszczając kabinę pojazdu muszą stosować hełm ochronny, 
kamizelkę ostrzegawczą oraz bezpieczne obuwie.
Podczas obsługi maszyn obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów przez 
telefon oraz palenia tytoniu.
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Maszyny i urządzenia podlegające IMBiGS

Rodzaj maszyny

Wymogi formalne
Identyfikacja maszyny

Uprawnienia operatora

Koparkoładowarka

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator koparko-ładowarki  

kl. III –
 wszystkie typy

Koparka jednonaczyniowa

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator koparki jednonaczyniowej 

do 25 ton (masa całkowita) – kl. III 

wszystkie typy – kl. I 

Koparka wielonaczyniowa 

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator koparki wielonaczyniowej

 kl. I – wszystkie typy

Koparkospycharka

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator koparkospycharki

kl. III –
 wszystkie typy

Spycharki 

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator spycharki

kl. III –
 do 110 kW (moc silnika)

kl. I – wszystkie typy

Palownice

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator palownicy 

kl. II – wszystkie typy

Kafary

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator kafara 

bez klasy

Wiertnice do kotwi 

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator wiertnicy do kotwi  

(z wyłączeniem narzędzi ręcznych)

bez klasy

Wiertnice dla technologii 

bezwykopowych

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator wiertnicy dla technologii bezwykopowych 

(z wyłączeniem narzędzi ręcznych)

Kl. III –
 do 800 mm (Ø rury)

Kl. II – wszystkie typy

Maszyny do rozkładania 

mieszanek betonowych 

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator maszyn do rozkładania mieszanek 

betonowych 

kl. II – wszystkie typy 

Maszyny do stabilizacji gruntów 

(bez zagęszczarek)

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator maszyn do stabilizacji gruntów

kl. III –
 wszystkie typy

Wielozadaniowe nośniki 

osprzętu (np. BOBCAT)

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator wielozadaniowych nośników osprzętów 

– bez klasy

Pompy do mieszkanki betonowej 

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator pompy do mieszanki betonowej 

kl. III –
 wszystkie typy

Podajniki do betonu  

– (np. agregat posadzkarski)

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator podajnika do betonu  

kl. III –
 wszystkie typy

Przecinarki do nawierzchni dróg 

o napędzie spalinowym (tylko 

wodzone, bez ręcznych)

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator przecinarki do nawierzchni dróg 

o napędzie spalinowym  

kl. III –
 wszystkie typy

Pilarki mechaniczne  

do ścinki drzew

Instrukcja  

użytkowania

Nr fabryczny

Operator pilarki mechanicznej do ścinki drzew  

kl. III –
 wszystkie typy

Rusztowania budowlano  

– montażowe metalowe  

– montaż i demontaż

Instrukcja  

użytkowania

- 

Montażysta rusztowań budowlano – montażowych 

metalowych 

bez klasy

Wymagania formalne dla wybranych maszyn
UPRAWNIENIA DO OBSŁUGI MASZYN 

I URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH POD IMBIGS

URZĄDZENIA

Książka operatora 

Rodzaj uprawnień

IMBIGS

Palownice
Kafary

Przecinarki do nawierzchni dróg 

o napędzie spalinowym

Koparki jedno- i wielonaczyniowe

Koparkoładowarki

Koparkospycharki

Ładowarki jednonaczyniowe

Wielozadaniowe 

nośniki osprzętów

Maszyny do 

stabilizacji gruntów

Podajniki do betonu  

(np. agregat posadzkarski)

Maszyny do rozkładania 

mieszanek betonowych

Pompy do mieszanki 
betonowej

W ramach grup maszyn 

i urządzeń występują 

różne klasy oraz opisy 

szczegółowe maszyn 

i urządzeń.

W przypadku 

wątpliwości prosimy 

o kontakt z działem  

BHP  
lub bezpośrednio 

z IMBIGS

Rusztowania – montaż i demontaż

Wiertnice

KSIĄŻKA
 

OPERATORA MASZYN

 
ROBOCZYCH

Instytut Mechanizacji Budownictwa

i Górnictwa Skalnego

Książka operatora nr .........................

..............................
..............................

................. 

(nazwisko)

..............................
....         ..................

................ 

(imię)                               
                 (imię ojca)

..............................
..............................

.................

(data urodzenia)

..............................
..............................

................. 

(miejsce urodzenia)

    

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 

Skalnego potwierdza odbycie szkolenia i uzyskanie 

pozytywnego wyniku sprawdzianu w zakresie 

obsługi maszyn i innych urzadzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

..............................
..............................

.................

..............................
..............................

................. 

(rodzaj maszyny)

..............................
................

(wielkość)

..............................
....         ..................

................ 

klasa(słownie)                               
              (numer)  

                                
             ..................
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URZĄDZENIA

WZORY UPRAWNIEŃ

UPRAWNIENIA OPERATORA

UDT
Wciagniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (hakowe)1

Żurawie stacjonarne1

Żurawie przewoźne i przenośne1 (uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

Żurawie samojezdne1  (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

Żurawie szynowe1

Żurawie wieżowe i szybkomontujące1  (uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych)

Wyciągi towarowe2

Podesty ruchome wiszące2

Podesty ruchome masztowe2

Podesty ruchome przejezdne2

Dźwigi budowlane2  (uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych)

1)  nie dotyczy urządzeń technicznych: −o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów; −z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg; −o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem 

urządzeń służących do przemieszczania osób.
2)  nie dotyczy urządzeń technicznych: −o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów; −o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem dźwigów oraz urządzeń służących do przemieszczania osób.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem BHP  lub bezpośrednio z UDT

URZĄD  DOZORU TECHNICZNEGO

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Kielcach
ZAŚWIADCZENIE
kwalifikacyjne

do obsługi urządzeń transportu bliskiego

Zaświadczenie nr O/11/00123456/18
uprawniające do obsługiw kategorii: I P

Podesty ruchome przejezdne: - wolnobieżne - przewoźne

Z up. Prezesa UDT

mgr inż. Jerzy Karbowy

Kielce

2001.01.01

JAN KOWALSKI PESEL numer 7508312654
Ważne z dokumentem tożsamości
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Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym 
napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz j.w. z osobą 

obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem2  
(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków)

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem w/w wózków2

Spawanie

Uprawnienia do obsługi urządzeń podlegających pod UDT 

UWAGA! w związku z licznymi zmianami jakie miały miejsce na przestrzeni lat w rozporządzeniach dot. UTB należy zwracać uwagę na opisy zakresów uprawnień do obsługi urządzeń znajdujące się na zaświadczeniach kwalifikacyjnych!

Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny



Do obsługi różnego rodzaju maszyn i urządzeń na terenie budowy, 
niezbędne są uprawnienia. W Polsce, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, uprawnienia nadają Urząd Dozoru Technicznego, Instytut 
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz inne instytucje. 
Upewnij się, że posiadasz odpowiednie uprawnienia do obsługi maszyny.

W kabinie każdej maszyny musi znajdować się również instrukcja obsługi 
lub dokumentacja techniczno-ruchowa w języku polskim.

Operator sprzętu odpowiada za bezpieczeństwo pracy. 

 
Uwaga!  
W załączniku do instruktażu znajdują się tabele z uprawnieniami wydawanymi 
przez UDT i IMBiGS, które ułatwią Ci sprawdzenie czy operator posiada właściwe 
uprawnienia.
W przypadku UDT sprawdź również, czy dla danej maszyny/urządzenia wymagany jest 
dozór pełny lub ograniczony (czyli czy wymagany jest protokół i decyzja UDT) czy dozór 
uproszczony i wymagany jest jedynie dziennik konserwacji – patrz załącznik Formy 
dozoru technicznego.



Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

INSTRUKCJA

DECYZJA 

UDT

PROTOKÓ£

UDT
UPRAWNIENIA

UDT

5
km/h

Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny



Do obsługi wózka widłowego niezbędne są dokumenty:

• Decyzja Urzędu Dozoru technicznego oraz potwierdzenie aktualnych 
badań UDT

• Uprawnienia operatora nadane przez UDT

• Książka konserwacji

• Instrukcja obsługi w języku polskim

Operator odpowiada za bezpieczeństwo pracy maszyny. Codziennie 
powinien wykonać przegląd urządzenia. Podczas obsługi należy 
przestrzegać ograniczenia prędkości. Operator musi stosować pasy 
bezpieczeństwa oraz posiadać hełm ochronny, obuwie bezpieczne i odzież 
ostrzegawczą.



Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA
I KONSERWACJI

OPERATORA

Instytut 
mechanizacji 
budownictwa 
i górnictwa 
skalnego

PROTOKÓŁ

UDT UPRAWNIENIA

5
km/h

Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny



Do obsługi koparki, koparko-ładowarki, itp., niezbędne są dokumenty:

• Uprawnienia operatora nadane przez IMBiGS

• Instrukcja obsługi lub dokumentacja techniczno-ruchowa w języku 
polskim

Operator odpowiada za bezpieczeństwo pracy maszyny. Codziennie 
powinien wykonać przegląd urządzenia. Podczas obsługi należy 
przestrzegać ograniczenia prędkości. Operator opuszczając kabinę musi 
stosować hełm ochronny, obuwie bezpieczne i odzież ostrzegawczą.
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1+0!

Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny



Na terenie budowy obowiązuje bezwzględny zakaz transportu ludzi za 
pomocą maszyn budowlanych.
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PP

Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny



Na czas postoju ustaw maszynę na płaskim terenie i zabezpiecz przed 
możliwością stoczenia.



Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

P

Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny



Gdy nie używasz maszyny zabezpiecz ją przed uruchomieniem.
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3m 30m

0 – 1 kV min 3 m

1 – 15 kV min 5 m

15 – 30 kV min 10 m

30 – 110 kV min 15 m

>110  kV min 30 m

Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny



Jeżeli w pobliżu miejsca prowadzenia prac znajdują się linie energetyczne, 
trakcyjne, należy skontaktować się z operatorem sieci w celu określenia 
bezpiecznej odległości jaką należy zachować.
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bip!

bip!

bip!
bip!

bip!

Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny



Maszyny budowlane poruszające się na terenie budowy powinny być 
wyposażone w sprawne sygnalizatory ruchu: świetlne lub dźwiękowe. Na 
czas pracy maszyny należy wygradzać strefę niebezpieczną lub zapewnić 
pomoc osoby asekurującej.
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KARTA

Karta charakterystyki
substancji 
niebezpiecznej

INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA 
AGREGATU

Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny



Do obsługi maszyn i urządzeń korzystaj ze środków ochrony 
indywidualnej. Wykaz niezbędnych środków znajdziesz w instrukcji 
obsługi, która powinna być dostępna na stanowisku pracy lub na terenie 
budowy. Podczas obsługi agregatu tynkarskiego należy stosować 
rękawice, okulary ochronne, maskę przeciwpyłową oraz ochronniki słuchu.
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INSTRUKCJA
OBS£UGI

Instrukcja obs³ugi

INSTRUKTA¯
STANOWISKOWY

Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny



Podczas obsługi pilarki ręcznej należy stosować okulary ochronne, 
ochronniki słuchu oraz maskę przeciwpyłową. Nie należy stosować 
rękawic oraz luźnej odzieży. Wykaz niezbędnych środków znajdziesz 
w instrukcji obsługi, która powinna być dostępna na stanowisku pracy lub 
na terenie budowy.
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STREFA  NIEBEZPIECZNA

ZAKAZ
WSTÊPU!

STREFA  NIEBEZPIECZNA

ZAKAZ
WSTÊPU!

Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny



Przed przystąpieniem do wykonywania prac, które mogą zagrażać innym 
pracownikom wyznacz strefę niebezpieczną. Zamieść informacje lub 
piktogramy mówiące jakie zagrożenie znajduje się w strefie.
Strefę niebezpieczną wygradzaj przy pomocy słupków i desek balustrad 
lub słupków i taśmy ostrzegawczej.
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bip!

bip!

bip!
bip!

Pracuj bezpiecznie 
 Maszyny



Stosuj wygrodzenie strefy podczas prac stwarzających zagrożenie, takich 
jak:
- montaż na wysokości (zagrożenie upadkiem materiałów), 
- transport materiałów w pionie,
- wykonywanie wykopów do metra głębokości – powyżej metra stosujemy 
kompletne bariery,
- innych prac, które zagrażają współpracownikom.
Nie przekraczaj stref wygrodzonych! Wejście do strefy niebezpiecznej 
wymaga zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa.



Pracuj bezpiecznie 
 Roboty ziemne, wykopy
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Pracuj bezpiecznie 
 Roboty ziemne, wykopy



Krawędzie wykopu o głębokości powyżej 1m należy zabezpieczyć 
barierami – unikniemy upadku z wysokości do wykopu. 
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0,6m

0,6m

Pracuj bezpiecznie 
 Roboty ziemne, wykopy



Urobek oraz wszelkie materiały składujemy w bezpiecznej odległości od 
krawędzi wykopu – minimum 60cm.
W przypadku gdy ściany wykopu są obudowane, lub  60 cm poza strefą 
klina naturalnego odłamu gruntu.
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Pracuj bezpiecznie 
 Roboty ziemne, wykopy



Wymagamy zabezpieczenia wszystkich ścian wykopów o głębokości 
powyżej 1m eliminując zagrożenie zasypania pracowników osuwającą się 
ziemią. Nie tolerujemy pracy w niezabezpieczonych wykopach.
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Pracuj bezpiecznie 
 Roboty ziemne, wykopy



Zabezpieczamy ściany wykopów o głębokości większej niż 1m. Do 
zabezpieczenia wykopów wąskoprzestrzennych stosujemy na przykład 
obudowy prefabrykowane. Na dno wykopu można zejść jedynie istniejącą 
schodnią lub przeznaczonym do tego celu rusztowaniem. 
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112

SOSSTOP!

Pracuj bezpiecznie 
 Roboty ziemne, wykopy



Podczas prowadzenia prac ziemnych z użyciem ciężkiego sprzętu należy 
wygrodzić strefę niebezpieczną. Prace należy prowadzić w oparciu o 
projekt określający położenie istniejących instalacji. W razie uszkodzenia 
elementu istniejących instalacji należy:

• niezwłocznie przerwać pracę

• powiadomić współpracowników oraz kadrę budowy

• wezwać wyspecjalizowane służby zewnętrzne, które usuną usterkę

Prace w pobliżu istniejących instalacji należy wykonywać ręcznie.
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POLICJA

SAPERZY
KIEROWNIK

STOP!

112

Pracuj bezpiecznie 
 Roboty ziemne, wykopy



Podczas prowadzenia prac ziemnych z użyciem ciężkiego sprzętu 
należy wygrodzić strefę niebezpieczną. W razie natrafienia na 
niezidentyfikowany obiekt należy:

• niezwłocznie przerwać pracę

• powiadomić współpracowników oraz kadrę budowy o 
niebezpieczeństwie

• wezwać wyspecjalizowane służby zewnętrzne, które zbadają i usuną 
obiekt

Niedozwolone jest samodzielne ingerowanie w niezidentyfikowany obiekt 
znaleziony w ziemi.
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Pracuj bezpiecznie 
 Roboty ziemne, wykopy



Przebywanie w zasięgu ramienia koparki jest niebezpieczne i zabronione.
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Pracuj bezpiecznie 
 Roboty ziemne, wykopy



Transportowanie ludzi za pomocą koparki, w tym opuszczanie i 
podnoszenie za pomocą łyżki, jest niebezpieczne i zabronione. W celu 
zejścia do wykopu należy korzystać ze schodni.



Pracuj bezpiecznie 
 Substancje i materiały niebezpieczne – 
przechowywanie. Składowanie
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APTECZKA
EKOLOGICZNA

KARTA

Karta charakterystyki
substancji 
niebezpiecznej

charakterystyki

KARTA

Karta charakterystyki

substancji 

niebezpiecznej

charakterystyki

Pracuj bezpiecznie 
 Substancje i materiały niebezpieczne – przechowywanie. Składowanie



Postępowanie w przypadku wycieku substancji szkodliwej.

Postępuj zgodnie z zapisami Karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej w punkcie dotyczącym usuwania wycieków. W przypadku 
wycieku substancji szkodliwej powiadom współpracowników, zidentyfikuj 
i zabezpiecz źródło wycieku. Koniecznie usuń źródła zapłonu. Powiadom 
Kierownika budowy. W razie potrzeby skażone miejsce posyp sorbentem 
znajdującym się w apteczce ekologicznej. Skażoną ziemię umieść w worku 
i wyrzuć do kontenera na niebezpieczne odpady.
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KARTA

Karta charakterystyki
substancji 
niebezpiecznej

charakterystyki

KARTA

Karta charakterystyki

substancji 

niebezpiecznej

charakterystyki

Pracuj bezpiecznie 
 Substancje i materiały niebezpieczne – przechowywanie. Składowanie



Magazynowanie substancji niebezpiecznych
Postępuj zgodnie z zapisami Karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej w punkcie dotyczącym składowania i magazynowania. 
Substancje niebezpieczne należy przechowywać w oryginalnych 
pojemnikach, czytelnie opisanych. Należy zapewnić oznakowany i 
zamykany magazyn o dobrej wentylacji, pozbawiony źródeł ciepła i ognia.
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KARTA

Karta charakterystyki
substancji 
niebezpiecznej

ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA

Pracuj bezpiecznie 
 Substancje i materiały niebezpieczne – przechowywanie. Składowanie



Przygotowanie do pracy z substancją niebezpieczną

Przed rozpoczęciem pracy z użyciem substancji niebezpiecznej koniecznie 
zapoznaj się z treścią Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. 
W karcie znajdziesz, między innymi, informację o niezbędnych środkach 
ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, odzież, ochronniki oczu, 
maski z filtrami, które należy zastosować podczas wykonywania prac 
z substancją niebezpieczną. Przed przystąpieniem do pracy należy 
wyposażyć się w środki ochrony, przygotować stanowisko pracy i 
wygrodzić strefę niebezpieczną.
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Pracuj bezpiecznie 
 Substancje i materiały niebezpieczne – przechowywanie. Składowanie



Butle z gazami technicznymi należy wyposażyć w kołnierz chroniący 
zawór przed uszkodzeniem. Dla niektórych typów butli stosuje się inne 
zabezpieczenie na czas transportu oraz inne na czas prowadzenia prac.
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MAX
kg 440 

MAX
0C

 
35 

STREFA 
ZAGRO¯ENIA 
WYBUCHEM

2

Pracuj bezpiecznie 
 Substancje i materiały niebezpieczne – przechowywanie. Składowanie



Magazynowanie gazów

Butle z gazami technicznymi przechowuj na otwartej przestrzeni 
w zadaszonym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób 
niepowołanych – w przeznaczonym do tego kontenerze ażurowym. 
W przypadku mieszanin gazów propan-butan miejsce magazynowania 
powinno znajdować się w odległości co najmniej 3 m od studzienek 
i innych zagłębień terenu. Butle pełne i puste powinny być składowane 
na oddzielnych poziomach kontenera, by nie dochodziło do pomyłek. 
Kontener należy oznakować jako strefę zagrożenia wybuchem, a w jego 
pobliżu umieścić gaśnicę. 
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gazy utleniaj¹ce

gazy 
utleniaj¹ce

gazy 
obojêtne

gazy palne

gazy 
palne

Pracuj bezpiecznie 
 Substancje i materiały niebezpieczne – przechowywanie. Składowanie



Magazynowanie gazów

Butle należy zabezpieczyć przed możliwością przewrócenia, zarówno na 
stanowisku pracy, jak i w miejscu magazynowania. Butle z tlenem i gazami 
palnymi (acetylen, propan-butan) składuj oddalone od siebie. Składowanie 
blisko zagraża wybuchem w razie pożaru.
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STREFA 
ZAGRO¯ENIA 
WYBUCHEM

2

Pracuj bezpiecznie 
 Substancje i materiały niebezpieczne – przechowywanie. Składowanie



Butle należy chronić przed ogrzaniem do temperatury powyżej 35oC. 
Miejsce magazynowania należy oznakować piktogramami oraz jako strefę 
zagrożenia wybuchem. Należy zapewnić zabezpieczenie przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Butle puste i pełne należy składować osobno.
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STREFA 
ZAGRO¯ENIA 
WYBUCHEM

2

min 1 m

Pracuj bezpiecznie 
 Substancje i materiały niebezpieczne – przechowywanie. Składowanie



Wokół miejsca magazynowania gazów technicznych zapewnij 1m wolnej 
przestrzeni, w której nie będą składowane żadne materiały.
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ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA

ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA

ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA

ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA ZAPRAWACEMENTOWA

 kg/m

 MAX

2

??

Pracuj bezpiecznie 
 Substancje i materiały niebezpieczne – przechowywanie. Składowanie



Składując materiały należy pamiętać o:

• Wygrodzeniu i oznakowaniu miejsca składowania

• Dopuszczalnym obciążeniu w miejscu składowania, np. obciążeniu 
stropu.

• Dopuszczalnej wysokości składowanych materiałów oraz o 
dopuszczalnej liczbie warstw. Niedozwolone jest piętrowanie palet 
z materiałami. Maksymalna wysokość składowanych materiałów nie 
powinna przekraczać nigdy 2 m.

• Pozostawieniu przejść o szerokości co najmniej 1m pomiędzy 
materiałami – tak, by zapewnić odpowiedni dostęp.

Niedozwolone jest opieranie płoty, słupy, bariery, ściany, itp.



Pracuj bezpiecznie 
 Prace pożarowo niebezpieczne
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KOC GAŒNICZYCIEP£O

PO¯AR

POWIETRZE
AZOT, TLEN GAZ, CIECZ,

CIA£O STA£E

PALIWO

Pracuj bezpiecznie 
 Prace pożarowo niebezpieczne



Pożar jest niekontrolowanym procesem spalania, w którym paliwo (czyli 
ciało stałe, ciecz lub gaz) łączy się z powietrzem i wytwarza ciepło.

Na tablicy ppoż (powiedz gdzie u Ciebie na budowie znajduje się tablica), 
w magazynie budowy oraz w Biurze budowy znajdują się gaśnice i 
koce przeciwpożarowe. Dodatkowo znajdują się również w miejscach 
wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych. 
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minimum 1m

Pracuj bezpiecznie 
 Prace pożarowo niebezpieczne



Jeżeli zobaczysz dym lub płomienie:

• zachowaj spokój, poinformuj osoby znajdujące się w pobliżu oraz 
zapewnij przekazanie informacji pracownikom Kadry budowy

• zanim przystąpisz do gaszenia sprawdź czy nie zagraża Ci 
niebezpieczeństwo. Oceń, czy w miejscu pożaru nie ma substancji 
wybuchowych lub łatwopalnych

• zapewnij wezwanie pomocy (numery alarmowe są na Tablicy 
Informacyjnej BHP)

• jeżeli jest to bezpieczne, skorzystaj z podręcznych środków gaśniczych

• zapoznaj się z instrukcją obsługi gaśnicy. Upewnij się, że źródło ognia nie 
jest pod napięciem powyżej 1000V

• odbezpiecz gaśnicę, trzymaj ją zaworem do góry

• stań w odległości przynajmniej 1m od źródła ognia i rozpocznij 
rozpylanie środka gaśniczego nieco ponad źródłem ognia

• wygrodź miejsce zagrożenia i czekaj na polecenia przełożonych
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KOC GAŒNICZYKOC GAŒNICZY KOC GAŒNICZY

Pracuj bezpiecznie 
 Prace pożarowo niebezpieczne



Prace niebezpieczne pożarowo, to prace , gdzie powstaje płomień, 
iskry lub wysoka temperatura. Na przykład spawanie, szlifowanie, 
przecinanie, prace dekarskie. Przed przystąpieniem do tych prac należy 
ocenić ich wpływ na roboty wykonywane w pobliżu. Na stanowisku pracy 
należy umieścić podręczny sprzęt gaśniczy. Po wykonaniu pracy należy 
kontrolować miejsce jej wykonania pod kontem rozwoju pożaru. 
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KOC GAŒNICZY

min 5 m
max 20 m

max 45o

min 1 m

KSI¥¯KA 
SPAWACZA

 lub 
CERTYFIKAT

Pracuj bezpiecznie 
 Prace pożarowo niebezpieczne



Podczas wykonywania prac spawalniczych należy zwrócić uwagę na:

• Właściwe przygotowanie stanowiska pracy, to jest wygrodzenie, 
usunięcie materiałów łatwopalnych, przygotowanie podręcznych 
środków gaśniczych

• Właściwe przygotowanie pracownika, czyli posiadanie środków ochrony 
indywidualnej, niestosowanie odzieży palnej oraz posiadanie uprawnień

• Właściwe przygotowanie sprzętu spawalniczego, czyli ustawienie 
butli w pionie i zabezpieczenie przed przewróceniem, zastosowanie 
przewodów w różnych kolorach, o długości minimum 5m maksymalnie 
20m, zachowanie odległości palnika od butli przynajmniej 1m



Pracuj bezpiecznie 
 Prace elektryczne i elektronarzędzia
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UWAGA! 
URZ¥DZENIE 

ELEKTRYCZNE

UWAGA! 
URZ¥DZENIE 

ELEKTRYCZNE

 

ELEKTRYK

 
ELEKTRYK

Pracuj bezpiecznie 
 Prace elektryczne i elektronarzędzia



Prąd elektryczny stanowi bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia. 
Dlatego należy dbać, by przewody elektryczne były zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. Przewody należy podwieszać tak, by nie znalazły się w 
wodzie. Wszelkie usterki urządzeń elektrycznych, w tym bezpieczników 
lub rozdzielni elektrycznych RBT, należy zgłaszać wykwalifikowanemu 
elektrykowi.
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UWAGA! 
URZ¥DZENIE 

ELEKTRYCZNE

IP 44

0-24 V

230 V

Pracuj bezpiecznie 
 Prace elektryczne i elektronarzędzia



Pamiętaj:
Używaj tylko nieuszkodzonych przedłużaczy elektrycznych. Na budowie 
stosuj przewody budowlane, w grubej izolacji – przedłużacze ogrodowe 
nie mogą być stosowane na terenie budowy. Stan sprzętu użytkowanego 
przez innych pracowników ma wpływ na też twoje bezpieczeństwo. 
Zwracaj na to uwagę. Podczas opadów deszczu korzystaj z elektronarzędzi 
zasilanych akumulatorowo.
Wszelkie zauważone awarie instalacji zgłaszaj osobie odpowiedzialnej, 
nie dokonuj napraw samodzielnie. Dostęp do rozdzielni elektrycznych ma 
wyłącznie upoważniony elektryk.
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Pracuj bezpiecznie 
 Prace elektryczne i elektronarzędzia



Przewody elektryczne należy tak rozkładać aby nie stanowiły zagrożenia 
dla pracowników zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych. Należy 
je również zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez poruszające się po 
budowie np. podesty  wolnobieżne.
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Pracuj bezpiecznie 
 Prace elektryczne i elektronarzędzia



Podczas obsługi jakichkolwiek elektronarzędzi stosowanie środków 
ochrony oczu, na przykład okularów lub gogli, jest obowiązkowe.
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W razie wypadku
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W razie wypadku
STAN 

ZAGRO¯ENIA

TWOJA DOBRA 
REAKCJA!

ZDARZENIE 
POTENCJALNIE 

WYPADKOWE

 
WYPADEK !!!

UPS...
Niewiele

brakowa³o!

MĄDRY
PRACOWNIK

PRZED  

SZKODĄ!



Zdarzenie potencjalnie wypadkowe to w rzeczywistości wypadek, który 
nie spowodował negatywnych skutków: urazu ciała lub strat materialnych.

Lekceważenie takich zdarzeń może prowadzić do poważnych wypadków.

Jeżeli jesteś świadkiem takiego zdarzenia przekaż informację o nim 
pracownikom kadry budowy. Twoja właściwa reakcja jest najważniejsza 
podczas zapobiegania zagrożeniom. Rozmowa ze współpracownikiem, 
zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, może uratować jego zdrowie lub 
życie.
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Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

W razie wypadku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

INFORMACJE KIEROWNIKA BUDOWY

NAJBLIŻSZY SOR

W SPRAWACH PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ KONTAKTUJ SIĘ Z:

BĄDŹ WIDOCZNY

CHROŃ OCZY

CHROŃ NOGI

CHROŃ GŁOWĘ

Telefony Alarmowe:
Wybierając połączenie z telefonu komórkowego lub 
stacjonarnego kontaktujemy się z najbliższą jednostką 
Straży Pożarnej lub Policji. Połączenie jest bezpłatne, 
można je zrealizować z dowolnego telefonu komórkowego 
nawet bez logowania się do sieci.

999 – Pogotowie 
998 – Straż 
997 – Policja

112 –

Tablica BHP budowy  
Obowiązkowe Środki Ochrony Indywidualnej

POLITYKA BHP FIRMY INFORMACJE DZIAŁU BHP

PLAN DOJAZDY NA TEREN BUDOWY

W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA PRACY KONTAKTUJ SIĘ Z:

KIEROWNIK BUDOWY

KOORDYNATOR BHP

KIEROWNIK ROBÓT

S3



Przy wejściu na teren budowy znajduje się Tablica Informacyjna BHP. 
Wymienię elementy znajdujące się na Tablicy Informacyjnej BHP – 
niektóre z nich omówię za chwilę dokładniej.

Znajdziecie tam:

• Łańcuch decyzyjny

• Plan dojazdu

• Plan zagospodarowania terenu budowy

• Polityka BHP Warbud SA

• Informacje kierownika budowy

• Informacje działu BHP

• Telefony alarmowe
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Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

W razie wypadku

ŁAŃCUCH DECYZYJNY

Osoby upoważnione do ewakuacji budowy i/lub kierowania akcją ratowniczą oraz
Zawiadomienia zewnętrznych służb ratowniczych

Wpisujemy datęDATA:

NAZWA BUDOWY: Nazwa Budowy

Osoby wyznaczone i przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Data i podpis kierownika budowy

*podany za zgodą właścicela

 Lp.  Nazwisko i imię  Stanowisko  Telefon służbowy Telefon prywatny*

 Lp.  Nazwisko i imię  Stanowisko  Telefon służbowy Telefon prywatny*



Łańcuch decyzyjny pozwala szybko znaleźć osobę, z którą należy 
skontaktować się w przypadku awarii, pożaru, wypadku, itp. 

W łańcuchu decyzyjnym wymienione są osoby, które przeszły szkolenie z 
udzielania pierwszej pomocy. Pamiętajmy, że każdy jest zobowiązany do 
udzielania pierwszej pomocy, jeśli nie zagraża to jego bezpieczeństwu.

W biurze budowy znajduje się torba medyczna oraz deska ortopedyczna 
do transportu poszkodowanych.
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Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

W razie wypadku

PLAN DOJAZDU
Nazwa budowy WARBUD SA

Al. Jerozolimskie 162a

BUDOWA:

ADRES:

OPIS DOJAZDU:

UWAGA!
Pamiętaj! Wzywając pogotowie ratunkowe nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki!!!

Adres budowy

e

i

k

s

m

i

l

o

z

o

r

e

J

 

e

j

e

l

A



Gdy potrzebujesz wezwać służby ratunkowe: pogotowie, straż pożarną 
lub policję, podejdź do tablicy informacyjnej i spójrz na plan dojazdu. 
Dzięki niemu łatwo wytłumaczysz, jakimi ulicami najlepiej dojechać na 
teren budowy.

Niekiedy trudno jest wytłumaczyć, pod jakim adresem mieści się budowa 
(często nie ma nadanego numeru). Wjazd na teren budowy może 
znajdować przy innej ulicy. W sytuacji awaryjnej, takiej jak wypadek lub 
katastrofa, podanie dokładnych informacji służbom ratunkowym jest 
bardzo ważne.
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Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

W razie wypadku

TU WSTAW 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU BUDOWY



Tu wstaw plan zagospodarowania terenu Twojej budowy lub możesz 
posłużyć się np. wiszącym na ścianie Sali w której szkolisz:

Posługując się nim wskaż gdzie:

• Przebiegają główne ciągi komunikacyjne i schodnie – należy poruszać się 
wyłącznie nimi

• Znajdują się miejsca postoju maszyn budowlanych

• Znajdują się obiekty socjalne i sanitarne oraz rozmieszczenie sprzętu 
pożarowego

• Znajdują się punkt zbiórki podczas ewakuacji

• Znajdują się miejsca gromadzenia odpadów itp..
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Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

W razie wypadku

112

997

998

999

112



Na tablicy informacyjnej bhp znajdziesz numery alarmowe:

997 - policja

998 - straż pożarna

999 - pogotowie ratunkowe

112 - ogólny numer alarmowy

PAMIĘTAJ: 

• nigdy nie odkładaj słuchawki pierwszy

• podaj adres miejsca zdarzenia

• powiedz kto jest poszkodowany: płeć, wiek, czy jest przytomny, czy 
oddycha
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Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

W razie wypadku

AUTOKONTROLA

NIE DOTYKAÆ PACJENTA
ANALIZA

DEFIBRYLATOR

ABC

ABC

PIERWSZEJ 
POMOCY



W biurze budowy znajdziesz:

• Torbę medyczną zawierającą między innymi materiały opatrunkowe, 
rękawiczki jednorazowe, maski do sztucznego oddychania, urządzenie 
do przepłukania oka

• Plakat oraz instrukcję udzielania I pomocy

• Deskę ortopedyczną wraz z kołnierzem i pasami – by w razie potrzeby 
móc przetransportować poszkodowanego

• Defibrylator AED
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Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

W razie wypadku

!?!<>/,L<!
ok.



Jeżeli uległeś wypadkowi lub jesteś świadkiem wypadku, pamiętaj, 
że każdy wypadek należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu oraz 
pracownikom kadry Warbud SA. 
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Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

W razie wypadku

AUTOKONTROLA

NIE DOTYKAÆ PACJENTA

ANALIZA

DEFIBRYLATOR

Przede 
wszystkim 
bezpieczeństwo 
ratownika

Obowiązek 
udzielenia 
pomocy

Życie ważniejsze 
niż zdrowie lub 
przedmioty

Utrzymywanie 
przytomności 
poszkodowanego



Na budowach Warbud SA funkcjonuje system udzielania pierwszej 
pomocy. Na każdej budowie znajduje się odpowiedni sprzęt oraz osoby 
przeszkolone do udzielenia pomocy przedmedycznej.

Pamiętaj:
• Zanim przystąpisz do pomocy poszkodowanemu sprawdź czy nie 

zagraża Ci niebezpieczeństwo
• Poinformuj współpracowników o zagrożeniu, zapewnij wezwanie 

pomocy (numery alarmowe są na Tablicy Informacyjnej BHP)
• Wzywając pomoc pamiętaj o Planie dojazdu z Tablicy Informacyjnej BHP, 

by wytłumaczyć służbom ratunkowym jak dojechać do poszkodowanego
• Udziel pierwszej pomocy

O każdej sytuacji niebezpiecznej informuj przełożonych – możesz 
uratować komuś życie.
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Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

W razie wypadku

Miejsce zbiórki
do ewakuacji

DROGA
EWAKUACYJNA

ALARM – EWAKUACJA
Ewakuacja na 
placu budowy.

• Sygnał do 
ewakuacji: 
ALARM – 
EWAKUACJA

• Zachowujemy 
spokój

• Odłączyć 
zasilanie od 
maszyn

• Zabrać 
dokumenty

• Udać się do 
punktu zbiórki

• Informować 
napotkane 
osoby



Ewakuacja na placu budowy.
Sygnałem do ewakuacji są komunikaty słowne: ALARM – EWAKUACJA.
Podczas ewakuacji zachowaj spokój, nie wywołuj paniki. Jeżeli korzystasz 
z maszyny wyłącz jej zasilanie. Podczas ewakuacji zabierz swoje 
dokumenty i udaj się w stronę wyjścia ewakuacyjnego a następnie 
w stronę punktu zbornego. Ewakuując się NIE przechodź w kierunku 
przeciwnym do kierunku ewakuacji. Nie zatrzymuj się i nie tamuj ruchu. 
Pozostań w punkcie zbiórki aż do odwołania alarmu.
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Dbaj o środowisko
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Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

Dbaj o środowisko

ZMIESZANE ODPADY 
Z BUDOWY

STYROPIAN, WE£NA MINERALNA i SZKLANA, PAPA, 
TYNKI, TAPETY, OKLEINY, P£YTY G-K, SZK£O, KABLE, 

TWORZYWA SZTUCZNE, DREWNO, Z£OM, GUMA

ZAKAZ WRZUCANIA OPAKOWAÑ I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

OPAKOWANIA 
Z PAPIERU I TEKTURY

PAPIEROWE TORBY i WORKI, KARTONY, TEKTURA

ZAKAZ WRZUCANIA INNYCH ODPADÓW

MATERIA£Y 
IZOLACYJNE

STYROPIAN, WE£NA MINERALNA I SZKLANA, 
TWARDA PIANKA POLISTYRENOWA I POLIURETANOWA

ZAKAZ WRZUCANIA MATERIA£ÓW IZOLACYJNYCH 
ZAWIERAJ¥CYCH AZBEST ORAZ INNYCH ODPADÓW!

ZMIESZANE ODPADY 
Z BUDOWY

STYROPIAN, WE£NA MINERALNA i SZKLANA, PAPA, 
TYNKI, TAPETY, OKLEINY, P£YTY G-K, SZK£O, KABLE, 

TWORZYWA SZTUCZNE, DREWNO, Z£OM, GUMA

ZAKAZ WRZUCANIA OPAKOWAÑ I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

OPAKOWANIA 
Z PAPIERU I TEKTURY

PAPIEROWE TORBY i WORKI, KARTONY, TEKTURA

ZAKAZ WRZUCANIA INNYCH ODPADÓW

MATERIA£Y 
IZOLACYJNE

STYROPIAN, WE£NA MINERALNA I SZKLANA, 
TWARDA PIANKA POLISTYRENOWA I POLIURETANOWA

ZAKAZ WRZUCANIA MATERIA£ÓW IZOLACYJNYCH 
ZAWIERAJ¥CYCH AZBEST ORAZ INNYCH ODPADÓW!



Na terenie budowy wytwarzane są różnego rodzaju odpady. Najczęściej 
występujące to:

• Zmieszane odpady komunalne (np. resztki żywności)

• Zmieszane odpady budowalne (np. papa, gips, ziemia)

• Zmieszany gruz betonowy i ceglany

• Opakowania ciśnieniowe (np. po piankach)
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Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

Dbaj o środowisko

160213



W WARBUD SA prowadzimy segregację odpadów w trosce o środowisko 
naturalne. Kontenery na odpady, znajdujące się na budowie, zaopatrzone 
są w tablice, na których napisano jaki rodzaj odpadów można do nich 
wrzucać. Na odpady o wielkich gabarytach wyznacza się odpowiednie 
miejsca składowania – np. dla drewna, stali, itp.
Niektóre odpady, jak np. drewno, wolno przekazać pracownikom do 
wykorzystania – zgodę musi wyrazić kierownik budowy.

Obowiązkiem każdego pracownika jest umieszczanie odpadów we 
właściwym kontenerze. Wspólnie dbajmy o czystość naszej planety.
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Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

Dbaj o środowisko

APTECZKA
EKOLOGICZNA



Magazynowanie cieczy (olei, paliw)

Postępuj zgodnie z zapisami Karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej w punkcie dotyczącym składowania i magazynowania. 
Substancje szkodliwe ciekłe przechowuj w opisanych pojemnikach, 
ustawionych na wannach wychwytowych lub zbiornikach odciekowych, 
zabezpieczających przed wyciekiem na glebę. Miejsce składowania 
powinno być zadaszone, by wanny i zbiorniki nie wypełniały się 
deszczówką.
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Wracaj bezpiecznie  
do domu!
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Instruktaż wprowadzający na teren budowy WARBUD SA

Wracaj bezpiecznie do domu!



Budowa to miejsce pracy wielu osób. Chcemy wykonywać naszą pracę 
bezpiecznie, by móc w pełnym zdrowiu wracać po pracy do naszych 
rodzin. Bezpieczeństwo zależy od każdej osoby znajdującej się na terenie 
budowy.



Przede wszystkim człowiek

warbud.pl



Maszyny i urządzenia podlegające IMBiGS

Rodzaj maszyny Wymogi formalne Identyfikacja maszyny Uprawnienia operatora

Koparkoładowarka Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny Operator koparko-ładowarki  

kl. III – wszystkie typy

Koparka jednonaczyniowa Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny

Operator koparki jednonaczyniowej 
do 25 ton (masa całkowita) – kl. III 

wszystkie typy – kl. I 

Koparka wielonaczyniowa Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny Operator koparki wielonaczyniowej

 kl. I – wszystkie typy

Koparkospycharka Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny Operator koparkospycharki

kl. III – wszystkie typy

Spycharki Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny

Operator spycharki
kl. III – do 110 kW (moc silnika)

kl. I – wszystkie typy

Palownice Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny Operator palownicy 

kl. II – wszystkie typy

Kafary Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny Operator kafara 

bez klasy

Wiertnice do kotwi Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny

Operator wiertnicy do kotwi  
(z wyłączeniem narzędzi ręcznych)

bez klasy

Wiertnice dla technologii 
bezwykopowych

Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny

Operator wiertnicy dla technologii bezwykopowych 
(z wyłączeniem narzędzi ręcznych)

Kl. III – do 800 mm (Ø rury)
Kl. II – wszystkie typy

Maszyny do rozkładania 
mieszanek betonowych 

Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny

Operator maszyn do rozkładania mieszanek 
betonowych 

kl. II – wszystkie typy 

Maszyny do stabilizacji gruntów 
(bez zagęszczarek)

Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny Operator maszyn do stabilizacji gruntów

kl. III – wszystkie typy

Wielozadaniowe nośniki 
osprzętu (np. BOBCAT)

Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny Operator wielozadaniowych nośników osprzętów 

– bez klasy

Pompy do mieszkanki betonowej Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny Operator pompy do mieszanki betonowej 

kl. III – wszystkie typy

Podajniki do betonu  
– (np. agregat posadzkarski)

Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny Operator podajnika do betonu  

kl. III – wszystkie typy

Przecinarki do nawierzchni dróg 
o napędzie spalinowym (tylko 
wodzone, bez ręcznych)

Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny

Operator przecinarki do nawierzchni dróg 
o napędzie spalinowym  

kl. III – wszystkie typy

Pilarki mechaniczne  
do ścinki drzew

Instrukcja  
użytkowania Nr fabryczny Operator pilarki mechanicznej do ścinki drzew  

kl. III – wszystkie typy

Rusztowania budowlano  
– montażowe metalowe  
– montaż i demontaż

Instrukcja  
użytkowania - 

Montażysta rusztowań budowlano – montażowych 
metalowych 

bez klasy

Wymagania formalne dla wybranych maszyn



Urządzenia podlegające pod UDT

Rodzaj maszyny Wymogi formalne Identyfikacja 
maszyny Uprawnienia operatora

Okres 
ważności 

uprawnień  
(w latach)4

Wciągarki 
i wciągniki 

UDT (protokół decyzja)1

Instrukcja użytkowania
Nr fabryczny,  

nr UDT Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia (hakowe)2 10

Żurawie
UDT (protokół decyzja), 
instrukcja użytkowania, 

stacjonarne1

Nr UDT, 
nr fabryczny/ 
rejestracyjny

Żurawie stacjonarne2 10

Żurawie przewoźne i przenośne  
(uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)2 10

Żurawie samojezdne2 (uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, 
przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych) 5

Żurawie szynowe2 5

Żurawie wieżowe i szybkomontujące2  
(uprawnia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz szynowych) 5

Wyciągi 
towarowe

UDT (protokół decyzja)
Instrukcja użytkowania

Nr UDT, 
nr fabryczny Wyciągi towarowe3 10

Podesty 
ruchome

UDT (protokół decyzja), 
instrukcja użytkowania

Nr UDT, 
nr fabryczny

Podesty ruchome wiszące3 10

Podesty ruchome masztowe3 10

Podesty ruchome przejezdne3 5

Wózki 
jezdniowe 
podnośnikowe 

UDT (protokół decyzja), 
instrukcja użytkowania. 

Dla wózków 
widłowych - instrukcja 
bezpieczeństwa prac 

transportowych!

Nr UDT, 
nr fabryczny

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 
podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe 

podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą 
obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem3  

(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych 
podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

5

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem 
podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz 

wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem3
10

Dźwigi UDT (protokół i decyzja)
Instrukcja użytkowania. 

Nr UDT, 
nr fabryczny

Dźwigi budowlane3  
(uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych 

oraz wyciągów towarowych
10

Wymagania formalne dla wybranych maszyn

Urządzenia inne

Rodzaj maszyny Wymogi formalne Identyfikacja maszyny Uprawnienia operatora

 Pilarka tarczowa Instrukcja 
użytkowania

Certyfikat 
bezpieczeństwa „B” Szkolenie stanowiskowe

 Zagęszczarka Instrukcja 
użytkowania Nr fabryczny Szkolenie stanowiskowe

Przecinarka  
do nawierzchni ręczna 

Instrukcja 
użytkowania Nr fabryczny Szkolenie stanowiskowe 

Zawiesie ciśnieniowe  
do montażu szyb

Instrukcja 
użytkowania Nr fabryczny Szkolenie stanowiskowe

1)  patrz algorytm - formy dozoru technicznego UTB

2)  nie dotyczy urządzeń technicznych: −o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów; −z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 
1000 kg; −o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem urządzeń służących do przemieszczania osób.

3)  nie dotyczy urządzeń technicznych: −o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów; −o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem dźwigów oraz 
urządzeń służących do przemieszczania osób.

4)  WSZYSTKIE uprawnienia bezterminowe są ważne do 1 stycznia 2024, uprawnienia z wpisanym terminem ważności są ważne zgodnie z tym 
terminem.



UPRAWNIENIA DO OBSŁUGI MASZYN 
I URZĄDZEŃ PODLEGAJĄCYCH POD IMBIGS

URZĄDZENIA Książka operatora 
Rodzaj uprawnień

IMBIGS

Palownice
Kafary

Przecinarki do nawierzchni dróg 
o napędzie spalinowym
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URZĄDZENIA WZORY UPRAWNIEŃUPRAWNIENIA OPERATORA

UDT

Wciagniki i wciągarki ogólnego 
przeznaczenia (hakowe)1

Żurawie stacjonarne1

Żurawie przewoźne i przenośne1 
(uprawnia do obsługi żurawi 

przewoźnych i przenośnych oraz 
stacjonarnych)

Żurawie samojezdne1  
(uprawnia do obsługi żurawi 
samojezdnych, przewoźnych 

i przenośnych oraz stacjonarnych)

Żurawie szynowe1

Żurawie wieżowe 
i szybkomontujące1  

(uprawnia do obsługi żurawi wieżowych 
i szybkomontujących oraz szynowych)

Wyciągi towarowe2

Podesty ruchome wiszące2

Podesty ruchome masztowe2

Podesty ruchome przejezdne2

Dźwigi budowlane2  
(uprawnia do obsługi dźwigów budowlanych 

towarowych i towarowo-osobowych oraz 
wyciągów towarowych)

1)  nie dotyczy urządzeń technicznych: −o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów; −z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg; −o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem 
urządzeń służących do przemieszczania osób.

2)  nie dotyczy urządzeń technicznych: −o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów; −o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem dźwigów oraz urządzeń służących do przemieszczania osób.

W przypadku wątpliwości prosimy 
o kontakt z działem BHP  
lub bezpośrednio z UDT

URZĄD  
DOZORU TECHNICZNEGO

Urząd Dozoru Technicznego 
Oddział w Kielcach

ZAŚWIADCZENIE

kwalifikacyjne

do obsługi 
urządzeń transportu bliskiego

Zaświadczenie nr O/11/00123456/18

uprawniające do obsługi

w kategorii: I P

Podesty ruchome przejezdne: 
- wolnobieżne 
- przewoźne

Z up. Prezesa UDT

mgr inż. Jerzy Karbowy

Kielce

2001.01.01

JAN KOWALSKI 
PESEL numer 7508312654

Ważne z dokumentem tożsamości
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R
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R
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D DOZORU   TE
C

HNICZNEGO

(Pieczęć okrągla)

ZAŚWIADCZENIE NR

UPRAWNIAJĄCE DO 

ZAKRES UPRAWNIENIA

O/ 1234567/18 
OBSŁUGA URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO
PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE: WOLNOBIEŻNE, PRZEWOŹNE.

ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE 
DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

NR ZAŚWIADCZENIA

O/ 1234567/18
NAZWISKO 

KOWALSKI
IMIĘ 

JAN

PESEL numer 7508312654

WAŻNE Z DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
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Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym 
napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz j.w. z osobą 

obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem2  
(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków)

Wózki jezdniowe podnośnikowe 
z mechanicznym napędem podnoszenia 

z wyłączeniem w/w wózków2

Spawanie

Uprawnienia do obsługi urządzeń 
podlegających pod UDT 

UWAGA! w związku z licznymi 
zmianami jakie miały miejsce na 

przestrzeni lat w rozporządzeniach 
dot. UTB należy zwracać uwagę 

na opisy zakresów uprawnień do 
obsługi urządzeń znajdujące się na 
zaświadczeniach kwalifikacyjnych!



FORMY DOZORU TECHNICZNEGO UTB

N I E

N I E

N I E

N I E

TA K

TA K TA K

TA K

TA K

TA K

TA K

TA K

N I E

N I E

N I E

Czy urządzenie jest :
 - żurwiem stacjonarnym?

 - wciągnikiem?
 - wciagraką?

 - manipulatorem szkła?

Czy urzadzenie  
jest wykonane w wersji 
przeciwwybuchowej? 

Czy udźwig urządzenia  
≥250 kg ?

Czy zasilanie wciągnika/ 
wciagarki/żurawia jest 

trójfazowe?

Dozór ograniczony

Dozór ograniczony

Dozór uproszczony

Urządzenie nie podlega  
pod UDT

Dozór pełny

Dozór uproszczony

Czy napęd jest ręczny?
Czy udźwig urządzenia  

≤2000 kg?

Inny napęd mechaniczny ?

Dozór uproszczony

Dozór ograniczony 
Czy urządzenie ma zasilanie 
elektryczne jednofazowe do 

1000 kg?

Wymagania instrukcji 
użytkowania oraz standardy 

i wewnętrzne regulacje 

Dozór pełny i ograniczony: decyzja i protokół UDT 
Dozór uproszczony: dziennik konserwacji


