
Załącznik 1  Podsumowanie BHP przegląd na budowach 
Nazwisko pracownika z _______________________________ dokonującego  przeglądu BHP: 
...................................................................................................................................................... 
Data wstępnego przeglądu  BHP: …...................... Data  aktualizacji BHP: …................................... 
Adres placu budowy :______________________________________________________________________ 
Zleceniodawca:_____________________________Telefon:__________________________________ 
Nazwisko  kierownika  :....................................................                                  Telefon: …................................. 
Poniższa tabela wypełniana jest przez osobę z __________________________________________, która wyznaczona jest do przeprowadzenia przeglądu 

warunków BHP na budowie. Formularz wypełnia się przed rozpoczęciem i aktualizuje w przypadku pojawienia się okoliczności istotnych dla utrzymania BHP na 

placu budowy. 
Zagadnienie BHP 
(Zobacz wymagania i 
rozwiązania BHP na placu 
budowy 
PODRECZNIK – Srodowisko 
pracy w sektorze budowlanym) 

Prawidłowe: 
Tak/nie 

Jeśli nie, proszę 
opisać problem i 
miejsce na placu 

Proszę opisać 
rozwiązanie * 
(jeśli problem nie może 
zostać rozwiązany przez 
kierownictwo placu budowy  
należy skontaktować się  z 
YYYYYY) 

Nazwisko  
odpowiedzialneg
o i data 

rozwiązania 
zagadnienia 
  

Inne,  
na przykład, jeśli 
problem zostanie 
rozwiązany szybciej 
przez XXXXXXX, jeśli 
YYYYYY może 
uzgodnić to z 
kierownikiem budowy 

Czy zleceniodawca dokonał 

wstępnych badań, np. 

instalacje, zanieczyszczenie 

ziemi, azbest, ołów, PCB 

(polichlorofane bifenyle), 

chlorowane parafiny w 

budynku, itp.? 

     

Drogi dostępu na placu , 
ruch pieszy i transport na  
drogach 

załącznik 2 

          

Porządek na placu 
sprzątanie i 
porządkowanie 

załącznik 3 

          

Balustrady, 
zabezpieczenie otwarć, 
bariery, 

załącznik 4 

          

Drabiny i rusztowania 
załącznik 5 

          

Maszyny i narzędzia 
ręczne, 
zabezpieczenia, 
utrzymanie 

załącznik 6 

          

Prace wykopowe i 
usztywniania

 załącznik 7 
          

Urządzenia 
podnośnikowe  i 
dźwigowe 

załącznik 8 

          

Oświetlenie,
 załącznik 9           

Substancje i materiały 
chenmiczne

 załącznik 10 
          

Hałas 
załącznik 11           

Środki ochrony osobistej 
załącznik12 

          

Zaplecze socjalne 
załącznik 

13 
          

Przeciągi , ciepło, zimno, 
załącznik 14. 

          

Ergonomia, 
załącznik 15           

Plany dotyczące 
wypadków, zatrucia, 
skażenie środowiska i 
przeżycia traumatyczne 
załącznik 16 

          

Na każdej budowie, gdzie pracownicy XXXXXX wykonują pracę lub przebywają, wyznacza się pracownika odpowiedzialnego za zapewnienie bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz dokonania przeglądu placu. Przeglądu BHP dokonuje się  przed rozpoczęciem pracy  i zgodnie z wytycznymi listy kontrolnej dla bezpieczeństwa 

i higieny pracy  (załącznik 1). W zależności od tego, co wykazuje przegląd BHP, podczas ruchu na placu , wykonywaniu prac lub przebywaniu na placu, gdzie 

istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia wypadków lub czynników ze skutkami szkodliwymi dla zdrowia, należy problem rozwiązać i  zapewnić prawidłowe  

warunki przed ponownym podjęciem pracy.  Jeśli następnie zaistnieją zmiany na placu budowy mające znaczenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia,  należy 

zaktualizować listę kontrolną, doprowadzić nowo zaistniałe warunki do porządku, a następnie prace mogą być kontynuowane.   

https://www.haandbogen.info/da/forside#box-six
https://www.haandbogen.info/da/forside#box-six

