





Kontrola codzienna stanu BHP na budowie

Lp.
Pytanie dotyczące badanego zagadnienia
Odpowiedź
Uwagi
Uwagi


Tak
Nie
Nie dotyczy


1
2
3
4
5
6
Przygotowanie i organizacja budowy
1.
Czy wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych opracował instrukcję bezpiecznego ich wykonania?




2.
Czy zapoznano pracowników z instrukcją bezpiecznego wykonania robót budowlanych w zakresie wykonywanych przez nich robót?




Badania lekarskie
3.
Czy osoby wykonujące prace na placu budowy zostały poddane badaniom lekarskim potwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku?




Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
4.
Czy osoby wykonujące prace na placu budowy przeszkolono w zakresie bhp na stanowisku pracy?




5.
Czy po zmianie stanowiska pracy ww. osoby zostały poddane szkoleniu w zakresie bhp na nowym stanowisku pracy (szkolenie uzupełniające)?




Odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej
6.
Czy osoby wykonujące prace na placu budowy wyposażono w odzież i obuwie robocze?




7.
Czy ww. osoby stosują odzież i obuwie robocze?




8.
Czy osoby wykonujące prace na placu budowy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej głowy (hełmy ochronne) przy wykonywaniu prac:





•	na rusztowaniach i w ich sąsiedztwie?





•	przy wznoszeniu szalowania?





•	przy demontażu szalowania?





•	przy rozbiórkach obiektów budowlanych?





•	montażowych?





•	instalacyjnych?





•	ziemnych w wykopach, rowach, szybach i tunelach?





•	z materiałami wybuchowymi?





•	w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników?




9.
Czy osoby wykonujące prace na placu budowy stosują środki ochrony kończyn dolnych przy wykonywaniu prac budowlanych (w szczególności) prac:





•	rozbiórkowych?





•	przy wznoszeniu lub demontażu rusztowań?





•	przy deskowaniu lub zdejmowaniu deskowania konstrukcji betonowych?




10.
Czy osoby wykonujące prace na placu budowy stosują środki ochrony twarzy i oczu przy wykonywaniu prac budowlanych (w szczególności) przy:





•	spawaniu lub cięciu metali przy pomocy palnika lub łuku elektrycznego?





•	mechanicznym cięciu metali bądź innych materiałów budowlanych?





•	obsłudze narzędzi pneumatycznych?




11.
Czy osoby wykonujące prace na placu budowy stosują środki ochrony układu oddechowego przy wykonywaniu prac:





•	przy czyszczeniu powierzchni?





•	malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym?




11a.
Czy stanowiska pracy przy czyszczeniu powierzchni usytuowane na otwartej przestrzeni oznakowano tablicami informacyjno-ostrzegawczymi oraz tak zlokalizowano, aby nie powodowały zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz osób postronnych?




12.
Czy osoby wykonujące prace na placu budowy stosują środki ochrony słuchu przy wykonywaniu prac przy:





•	obsłudze narzędzi pneumatycznych?





•	wbijaniu pali?





•	mechanicznym cięciu metali bądź innych materiałów budowlanych?




13.
Czy osoby wykonujące prace na placu budowy stosują środki ochrony przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu:





•	prac na rusztowaniach?





•	montażu elementów prefabrykowanych?





•	prac, gdzie nie jest wskazane zastosowanie zbiorowych środków ochrony przed upadkiem z wysokości?




13a.
Czy powyższe prace wykonywane są przez co najmniej dwie osoby?




13b.
Czy środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości składają się z:





•	szelek bezpieczeństwa,





•	amortyzatora,





•	linki bezpieczeństwa przymocowanej za pomocą łącznika do kotwy mocującej lub linki pomocniczej?




13c.
Czy stosowane środki ochrony indywidualnej są oznakowane znakiem CE?




Dodatkowe kwalifikacje
14.
Czy osoby zajmujące się montażem niżej wymienionych maszyn i urządzeń posiadają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone zdanym egzaminem przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie:





•	żurawie wieżowe?





•	rusztowania budowlano-montażowe metalowe?




14a.
Czy osoby zajmujące się obsługą maszyn i urządzeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia MG z 20.9.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych posiadają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie?




Prace na wysokości
15.
Czy osoby wykonujące prace na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi zostały zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradami?




16.
Czy zamontowano balustrady na przejściach i dojściach do ww. stanowisk pracy oraz na klatkach schodowych?




17.
Czy wygrodzono i oznakowano strefy niebezpieczne w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym?




18.
Czy wykonano daszki ochronne w miejscu, gdzie nie można wygrodzić strefy niebezpiecznej?




Roboty ziemne i wykopy
19.
Czy wykopy wykonywane w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach zostały na czas zmroku i w nocy zabezpieczone balustradami?




20.
Czy w przypadku, kiedy teren wykonywania ww. robót nie może być ogrodzony, wykonawca robót zapewnił stały jego dozór?




Urządzenia i instalacje energetyczne
21.
Czy rozdzielnie budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie placu budowy zabezpieczono przed dostępem osób nieupoważnionych?




22.
Czy połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonano w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia (stopień ochrony IP44)?




23.
Czy przewody elektryczne zasilające ww. urządzenia zabezpieczono przed uszkodzeniem mechanicznym?




24.
Czy dokonuje się, każdorazowo przed przystąpieniem do pracy, sprawdzenia działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych zastosowanych w instalacji rozdziału energii elektrycznej na palcu budowy?




Maszyny i urządzenia techniczne
25.
Czy urządzenia transportu bliskiego użytkowane na placu budowy posiadają aktualną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację urządzenia?




25a.
Czy ww. urządzenia poddawane są okresowym przeglądom konserwacyjnym?




26.
Czy na placu budowy, gdzie eksploatowane są maszyny i inne urządzenia techniczne, znajduje się instrukcja obsługi tych maszyn i urządzeń?




26a.
Czy zapoznano osoby obsługujące ww. maszyny i urządzenia z instrukcją obsługi?




27.
Czy maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy lub przy zmianie obsługi zostały sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania?




28.
Czy sprawdzenie, o którym mowa powyżej, potwierdzono wpisem do dokumentacji maszyny lub innego urządzenia technicznego?




29.
Czy maszyny i inne urządzenia techniczne są:





•	utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność?





•	stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone?





•	obsługiwane przez przeszkolone osoby?




30.
Czy stanowiska pracy operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin zostały:





•	zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami?





•	osłonięte w okresie zimowym?




31.
Czy na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych dostępne są instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji?




32.
Czy przeprowadzono ocenę stopnia zużycia i ustalono przydatność do dalszej pracy haków do przemieszczania ładunków przed rozpoczęciem zmiany roboczej?




Rusztowania (w tym drabiny)
33.
Czy rusztowanie jest kontrolowane za każdym razem po:





•	silnym wietrze?





•	opadach atmosferycznych?





•	działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i wykonania prac?





•	przerwach trwających dłużej niż 10 dni?




34.
Czy drabiny:





•	ustawiono tak, aby zapewnić ich stateczność w trakcie użytkowania?





•	przenośne zabezpieczono przed przemieszczeniem się w trakcie ich użytkowania za pomocą urządzeń przeciwpoślizgowych przy górnych lub dolnych końcach podłużnic, albo poprzez inne rozwiązania o równoważnej skuteczności?





•	zawieszone zaczepiono w bezpieczny sposób, tak aby zapobiec ich przemieszczaniu i bujaniu?





•	są dostatecznie długie, tak aby wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu?




Magazynowanie i składowanie
35.
Czy składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych urządzono:





•	w miejscu o poziomej powierzchni i odwodnionym?





•	0,75 m od ogrodzenia lub zabudowań?





•	5 m od stałego stanowiska pracy?





•	w odległości od napowietrznej linii elektroenergetycznej nie mniejszej niż:





–	3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV?





–	5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV?





–	10 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, do 30 kV?





–	15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, do 110 kV?





–	30 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV?




36.
Czy składowane materiały i wyroby nie są oparte o:



„Tak” oznacza, że nie są oparte

•	płoty?





•	słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych?





•	konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych?





•	ściany obiektu budowlanego?






