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Niniejszy dokument wytycza zasady postępowania, które mają zastosowanie na wszystkich placach budowy Wijnen Bouwgroep i z którymi 

każda osoba musi się zapoznać przed rozpoczęciem pracy. Jeśli jesteś podwykonawcą i/lub podmiotem pomocniczym, musisz zapoznać 

swój personel z niniejszymi zasadami przed przystąpieniem do pracy na którymkolwiek z naszych placów budowy.  

1 DOPUSZCZENIE NA PLAC BUDOWY 

– Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót pracownicy muszą zgłosić się do brygadzisty firmy Wijnen. 

– Pracownicy muszą zawsze mieć przy sobie ważny dokument identyfikacyjny (dowód osobisty lub paszport). 

– Krzyki, niecenzuralny język oraz nieprzyzwoite zachowanie nie będą tolerowane. 

– Pracownicy muszą mieć odpowiedni, nieuszkodzony ubiór i pamiętać o konieczności zakrycia górnej części ciała. 

– Firma Wijnen nie bierze odpowiedzialności za ochronę własności stron trzecich. 

– Posiadanie lub bycie pod wpływem alkoholu bądź substancji odurzających jest surowo zabronione. 

– Nie zezwala się na korzystanie z urządzeń muzycznych na świeżym powietrzu ani w otwartych budynkach. 

– W kantynie i toaletach należy utrzymywać porządek i czystość. 

– Zabrania się palenia papierosów na terenie budowy, chyba że wyznaczono do tego odpowiednie miejsca. 

– Należy przestrzegać instrukcji głównego wykonawcy. 

– Należy stosować się do wszystkich oznakowań z zakazami i instrukcjami. 

– Nie wolno demontować wyposażenia ochronnego bez zgody głównego wykonawcy. 

– Należy zgłaszać głównemu wykonawcy sytuacje niebezpieczne i zdarzenia bliskie wypadkom. 

– Należy utrzymywać porządek i czystość miejsca pracy oraz zapobiegać przedostawaniu się substancji szkodliwych do środowiska. 

– Wszelkie odpady i pozostałości materiałów należy segregować i umieszczać w odpowiednich pojemnikach. 

– Wody i energii należy używać odpowiedzialnie, bez ich marnowania. 

– Materiały i narzędzia należy przechowywać w taki sposób, aby nie stanowiły przeszkody dla wykonywanych prac. 

– Po zakończeniu dnia roboczego miejsce pracy należy pozostawić w uporządkowanym i bezpiecznym stanie. 

– Należy stosować się do harmonogramów godzin pracy i przerw wyznaczonych dla placu budowy. 

– Jeśli pracownik nie będzie spełniał obowiązujących wymogów i/lub wytycznych, nie zostanie wpuszczony na plac budowy. 

3 ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU 

– Pojazd należy zaparkować w wyznaczonej strefie parkingowej. Podczas parkowania należy mieć na uwadze innych uczestników ruchu 

drogowego. 

– Jeśli w strefie parkingowej zaparkował już jakiś pojazd, należy zaparkować tuż obok niego, a nie w innym miejscu placu budowy. 

4 WYPOSAŻENIE OCHRONY OSOBISTEJ 

– Na terenie budowy należy obowiązkowo korzystać z obuwia ochronnego. 

– Na terenie budowy należy obowiązkowo korzystać z kasku ochronnego. 

– W przypadku prac obejmujących ryzyko uszkodzenia wzroku należy obowiązkowo korzystać z okularów ochronnych. 

– W przypadku prac obejmujących ryzyko uszkodzenia słuchu należy obowiązkowo korzystać z ochronników słuchu. 

– W przypadku prac obejmujących duże zapylenie należy korzystać z wyposażenia odpylającego lub środków ochrony dróg oddechowych. 

– W przypadku prac obejmujących ryzyko pożaru należy korzystać z odzieży ognioochronnej, a w miejscu wykonywanych robót musi się 

znajdować gaśnica. 

– W przypadku prac z substancjami niebezpiecznymi należy korzystać ze środków ochrony osobistej określonych na etykiecie. 

– W przypadku prac na wysokościach (powyżej 2,5 m, zgodnie z wytycznymi), gdzie nie zapewniono środków zbiorowej ochrony przed 

upadkiem, należy korzystać z uprzęży bezpieczeństwa. 

– Wszelkie wyposażenie ochrony osobistej musi przejść kontrolę i być w dobrym stanie technicznym. Ponadto pracownicy muszą 

otrzymać instrukcje dotyczące jego użytkowania. 

5 ANALIZA RYZYKA W OSTATNIEJ MINUCIE (LMRA, LAST MINUTE RISK ANALYSIS) 

LMRA to proste narzędzie, które pozwala pracownikowi przeprowadzić ostateczne kontrole bezpieczeństwa przed przystąpieniem do pracy. 

Założeniem LMRA jest identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy oraz wyeliminowanie ich ryzyka.  

Na analizę składają się 3 etapy: 

1.  Ocena ryzyka: nie zaczynaj pracy od razu, najpierw określ, czy istnieją jakieś zagrożenia. 

2.  Podjęcie środków: pomyśl o tym, co musisz zrobić, aby wyeliminować ryzyko, a następnie podejmij te działania; jeśli to możliwe, skonsultuj 

się z głównym wykonawcą. 

3.  Rozpoczęcie pracy: gdy będzie już bezpiecznie, możesz rozpocząć pracę. 

Należy zapamiętać zasadę: Nie zaczynam pracy, dopóki nie mam pewności, że jest bezpiecznie. Najpierw myślę, potem działam. 

6 SYTUACJE AWARYJNE 

– W przypadku sytuacji awaryjnej (wypadek, pożar lub gdy ktoś źle się poczuje) należy powiadomić głównego wykonawcę.  

– Na tablicy informacyjnej znajduje się karta alarmowa z ważnymi numerami telefonów. 

– Gaśnica i apteczka pierwszej pomocy (jeśli dostępne) znajdują się w baraku brygadzisty oraz baraku portierni. 

– Nie wolno samodzielnie podejmować zbędnego ryzyka i należy postępować zgodnie z instrukcjami służb ratowniczych. 
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