
Załącznik 3 Sprawdzenie harmonogramu porzadku i czystości 
Adres placu budowy : ….............................................................................................................. 

Przegląd bezpieczeństwa i higieny pracy dokonany  przez: …................................................ 

 Data dokonania przeglądu : …............................................... 

Poniższa tabela jest wypełniane przez osobę uprawnioną  do przegladu  BHP w zakresie porządu i czystości 

Temat zdrowia i bezpieczeństwa 
Porządek i czystośd na placu budowy 

W 
porządku 
TAK/NIE 

Jeśli nie, 
proszę opisać 
gdzie i jakie są 
problemy 

Opis 
rozwiązania 
problemu 

Nazwisko 
odpowiedz
ialnego  i 
data wpisu 

Materiały są ułożone tak, że nie mogą się 
przewrócić i nie stanowią stanowią zagrożenie dla 
zdrowia. Materiały są przechowywane tylko w 
wyznaczonych do tego miejscach 

        

Otwory i studzienki są odpowiednio zabezpieczone         

Zużyte materiały lub urządzenia są usuwane 
natychmiast 

        

Miejsca składowania materiałów maja odpowiednie 
podłoże oraz są wzniesione ponad pozostały teren 

        

Odpady usuwane są zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w poszczególnych gminach 

        

Odpady i materiały są przechowywane w sposób 
nie utrudniający odśnieżanie , usuwanie błota i 
odprowadzania wody 

        

Kable i przewody elektryczne są podwieszane , 
jeżeli przecinają one drogi dostepu i dojazdu są 
podwieszane , wkopane lub zabezpieczone w inny 
sposób 

        

Przewody elektryczne ze zprężonym powietrzem , 
gazowe i wodne prowadzące do tymczasowych 
instalacji na placu budowy są rozwieszane na 
ścianach lub pod sufitem . Jezeli konieczne jest 
ułożenie ich na ziemi lub podłodze są umieszczone 
w sposób uniemozliwiajacy podknięcie się o nie lub 
ich uszkodzenie. 

        

Przez pracy z kurzem , pyłem używa się maszyn i 
odkurzaczy z filtrem 

        

Jest zagwarantowana dobra wentylacja w 
pomieszczeniu pracy 

        

Sprzatanie  przeprowadzane jest  regularnie i kiedy 
zachodzi  taka potrzeba. Sprzatanie odbywa się w 
taki sposób , ze kurz i inne szkodliwe substancje 
nie rozprzestrzeniają się np. do innych miejsc 
pracy. Nie zamiata się na sucho .Używa się 
odkurzacza . 

        

Podczas prac porządkowych nie usuwa się 
balustrad , poręczy ,pokryw i innych zabezpieczeń . 

        

Plac został urządzony tak, aby materiały itp. nie 
utrudniały ruchu pojazdów i pieszych. 

        

Odpady i puste opakowania umieszczane są w 
specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach 
lub kontenerach i opróżniane regularnie w 
wyznaczonym terminie. 
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