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Lustro odpowiedzialności

Tzw. lustro odpowiedzialności jest atrakcyjnym i zaskakującym elementem 

zwracającym uwagę na to, od kogo zależy przede wszystkim bezpieczeństwo na 

budowie. Spoglądający w nie pracownik widzi swoje odbicie i napis na jego ramie: 

„To jest osoba odpowiedzialna za BHP”.

Atrakcyjny wizualnie i rzadko na budowach 
spotykany element, jakim jest tzw. lustro 
odpowiedzialności, przykuwa uwagę 
pracowników i osób odwiedzających projekty, 
a przez to wzmacnia przekaz o wysokiej wadze 
zachowywania zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy na budowie. Zewnętrzna 'rma gra'czna 
może je przygotować w dowolnej kolorystyce 
i wielkości. Ważne, aby wcześniej przemyśleć, 
w jakim miejscu powinno być umieszczone. 
Miejmy na uwadze, że powinno on wpływać 
na kulturę bezpieczeństwa pracy zarówno sił 
własnych, jak i podwykonawczych – zatem 
dobrze, aby było usytuowane przy wejściu na 

budowę, gdzie przechodzą pracownicy udający 
się do pracy, ale i goście odwiedzający projekt. 
Zadbajmy także, aby dostęp do niego nie był 
w żaden sposób utrudniony. 

Ludzie: osoba zlecająca wykonanie lustra 
zewnętrznej 'rmie

Orientacyjny koszt rozwiązania (netto):

Termin realizacji zlecenia: 7 dni roboczych 

Miejsce: najlepiej przy wejściu na teren budowy



Jeśli w pobliżu budowy zlokalizowana jest 
szkoła podstawowa, możemy wyjść małym 
ciekawskim naprzeciw. Możemy opowiedzieć 
im o budowie jako o miejscu, w którym dzieje 
się dużo ciekawych rzeczy, ale czyha też wiele 
zagrożeń, w którym każdy przebywający 
przestrzega określonych reguł.

Przygotujmy wcześniej: 

i zdjęcia maszyn budowlanych, projektów, 
wizualizacji 

i zorganizujmy kącik na zapleczu budowy, 
w którym można je założyć 

z klocków lub pudełek kartonowych, wbijanie 

Spotkanie z dziećmi  
z pobliskiej szkoły podstawowej

Budowa wzbudza zawsze duże poruszenie wśród okolicznych mieszkańców, którzy 

interesują się tym, co dzieje się w sąsiedztwie ich domostw. Musimy pamiętać, że jako 

budowlańcy – mamy realny wpływ na ich najbliższą rzeczywistość. Zainteresowanie 

jest więc zrozumiałe, zwłaszcza dzieci – ciekawskich z natury.
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gwoździ w deskę, konkurs plastyczny, zgaduj-
zgadula na proste tematy budowlane.

Ludzie: wybrać z zespołu pracownika, który 
ma doświadczenie w pracy z dziećmi, łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów i swobodę 
w prowadzeniu wystąpień publicznych.

Miejsce: zaplecze budowy, a jeśli są odpowiednie 
warunki – przede wszystkim mały ruch na 
budowie i wygrodzone ciągi piesze, to takie 
spotkanie można zorganizować bezpośrednio 
na budowie

Czas: 

Koszt: ewentualnie cena opasek odblaskowych 

Uwaga! 
Uzgodnij z pedagogami, że pomogą Ci  
w zachowaniu dyscypliny w trakcie spotkania. 
Omów liczebność grup. Grupa licząca więcej niż 

talentu pedagogicznego.
Odwołuj się do dziecięcej wiedzy i doświadczeń 
– kask na budowie porównaj do kasku 
rowerowego, a tłumacząc, po co pracownikom 
kamizelki – przypomnij o odblaskach na 
odzieży i oświetleniu roweru.
Wizualizuj zagrożenia, porównuj, np. wagę, 
rozmiar koparki do parametrów powszechnie 
znanych zwierząt – groźnych lwów czy tygrysów.

Uwaga! 
Uzgodnij z pedagogami, że pomogą Ci 



Wizyta uczniów szkół zawodowych 
i technicznych na budowie

Jako odpowiedzialni wykonawcy możemy mieć wpływ na to, jakich pracowników 

wkrótce będziemy zatrudniać na naszych budowach. Możemy wspomagać proces 

edukacji i to w bardzo prosty sposób. Pokazując nasze budowy, pozwalamy uczniom 

na przejście od książkowej teorii do budowlanej praktyki. 

Uczniowie cenią sobie spotkania w terenie 
z osobami, które mają praktyczną wiedzę 
techniczną. Dobrze, jeśli jest to majster, kierownik 
robót lub inna osoba, która cieszy się poważaniem 
na budowie i jest specjalistą w swojej dziedzinie. 

i zadawania pytań na temat danego projektu, 
metod budowlanych i organizacji pracy, dużą 
wartością są dla uczniów spotkania z ludźmi, 
którzy ukończyli ten typ szkoły, do której 
sami uczęszczają. Mogą przekonać się, jakie 
perspektywy zawodowe na nich czekają. Warto 
potwierdzić swoim przykładem, jak wygląda 

 

Przygotujmy wcześniej: 

go dotyczy 

Ludzie: wybrać z zespołu pracownika, który 
ma niezbędną wiedzę techniczną, łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów i swobodę 
w prowadzeniu wystąpień publicznych.

Miejsce: zaplecze budowy, a jeśli są odpowiednie 
warunki – przede wszystkim mały ruch na 
budowie i wygrodzone ciągi piesze, to takie 
spotkanie można zorganizować bezpośrednio 
na budowie.

Koszt: nie ma

Uwaga! 
Uczniowie powinni odbyć krótkie szkolenie 

podpis pod regulaminem takiego szkolenia – 

które nadaje rangę wydarzeniu.
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Poranna gimnastyka 

Wspólna sesja porannych ćwiczeń pracownika nadzoru z pracownikami budowy 

ma na celu zwrócenie uwagi na rangę aktywności i sprawności *zycznej zarówno 

w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 10-15 minut wspólnej gimnastyki integruje 

zespół.

zaprasza swoich ludzi do wykonania kilku 
ćwiczeń. Zadbajmy, aby wydzielone do tego 
celu miejsce miało równe podłoże, było 
uporządkowane i dostatecznie przestronne, 
tak aby uczestnicy mogli swobodnie wykonywać 
poszczególne ćwiczenia. 

Proponowane ćwiczenia

szerokość barków, ręce opuszczone luźno wzdłuż 
tułowia

jest w górze, to lewe na dole i na zmianę

palec w palec i przez minutę wykonujemy 
krążenia w obie strony

najbardziej zamaszystych ruchów w lewo 

górę

wyprostowane w kolanach nogi i staramy 
się dotknąć czołem do kolan, spróbujmy 
wytrzymać parę sekund w tej pozycji

i wykonujemy zamaszyste krążenia bioder – 

rozkroku i opieramy ręce na biodrach, 
podnosimy do góry nogę zgiętą w kolanie 
i krążymy nią w prawo, a następnie w lewo, 

Ludzie: gimnastykę powinien prowadzić ktoś 
z nadzoru, najlepiej majster lub brygadzista

Miejsce: wydzielony teren budowy, 
uporządkowany, o równej powierzchni i wielkości 
dostosowanej do liczby ćwiczących osób 

Czas: 

Koszt: nie ma



Przegląd narzędzi 

Przegląd narzędzi i elektronarzędzi wykorzystywanych w pracy pozwala 

na wyeliminowanie egzemplarzy zagrażających bezpieczeństwu pracowników 

i zbudowanie świadomości właściwej ich eksploatacji. 

-
poczyna przegląd wykorzystywanych przez 

-
sady bezpiecznej eksploatacji na stanowisku, 
postępowania w przypadku awarii, naprawy 
i serwisowania. Należy zwracać uwagę na ob-
luzowane i zużyte elementy, stan kabli, pikto-
gramy, itp. Narzędzia, które mogą powodować 
zagrożenia dla bezpieczeństwa powinny być 
wymienione na narzędzia sprawne, z uzasad-
nieniem konieczności tej wymiany. 

Ludzie: prowadzący pracownik nadzoru przy 

Miejsce: teren budowy

Czas: uzależniony od wielkości budowy i ilości 
stanowisk z narzędziami 

Koszt: cena nowych narzędzi 
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Ćwiczenia z użycia gaśnic 

Ćwiczenia w zakresie używania gaśnic prowadzone są przez straż pożarną, przy 

wykorzystaniu sytuacji symulowanego pożaru. Pracownicy zapoznają się z zasadami 

reagowania i zachowania w razie pożaru na placu budowy.

-
sze przyczyny i rodzaje pożarów na budowie. 
Zostają także poinstruowani, jak postępować 

i jakiej gaśnicy używać w zależności od rodzaju 
palącego się materiału. Celem ćwiczeń jest uak-
tualnienie wiedzy i praktycznych umiejętności 
dotyczących zachowania się w sytuacji pożaru. 

-
ży skontaktować się z lokalną jednostką straży 
pożarnej i omówić miejsce i zakres szkolenia, 
przewidywaną liczbę uczestników oraz zaso-

do spalenia, wanny treningowe. Wszystkie in-

ćwiczeń uzyskamy od strażaków. 

Ludzie: osoba z nadzoru do kontaktu z jednost-
ką straży pożarnej i wyznaczeni pracownicy, 
którzy przygotują miejsce i potrzebne materiały

Miejsce: wydzielony na placu budowy teren, 
gdzie niemożliwe będzie ewentualne rozprze-
strzenienie się ognia 

Czas: ustala straż pożarna

Koszt: związany ze zużytymi gaśnicami



Ewakuacja z placu budowy

Ewakuację pracowników z terenu budowy przeprowadza jednostka straży pożarnej. 

Ćwiczenia te mają na celu naukę oraz utrwalenie teoretycznych i praktycznych 

umiejętności reagowania i zachowania się w sytuacji zagrożenia. 

budowy trzeba rozpocząć od kontaktu z lokalną 
jednostką straży pożarnej. Należy do tego celu 
wyznaczyć osobę, która najlepiej zna topogra'ę 

których będą ewakuowani pracownicy – z wy-
szególnionymi wyjściami i punktami zbornymi 
na zewnątrz oraz podajmy ilość pracowników, 

-
czas omawiania scenariusza akcji warto zapytać 
strażaków o ewentualne dodatkowe aktywno-

-
dynku osób nieprzytomnych, kontrolowane za-

dymienie pomieszczeń, ćwiczenie z udzielania 
pierwszej pomocy. 

Ludzie: osoba z nadzoru do kontaktu ze strażą 
pożarną i wyznaczony pracownik, który przy-
gotuje ze strażakami plan ewakuacji

Miejsce: teren budowy

Czas: ustala straż pożarna

Koszt: nie ma
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Kwadrans dla BHP

„Kwadrans dla BHP” to krótkie spotkanie nadzoru z pracownikami na terenie budowy, 

poświęcone tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy ściśle związanej z aktualnie 

wykonywanymi pracami. Spotkania te mają formę swobodnej rozmowy.

mogą się odbywać w dowolnym miejscu na pla-
cu budowy, choć najlepiej, aby było ono zwią-
zane z wykonywaną pracą i tematem rozmowy. 

tematykę dobiera pod kątem zaawansowania i 
-
-

domości pracowników w zakresie możliwych 
zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania 

-
czas wykonywania codziennych obowiązków 
oraz zwiększenie zaangażowania kadry nadzo-
rującej w kreowanie bezpiecznych warunków 
pracy.

pracy – zabezpieczenia pracownika

budowie

Ludzie: prowadzący z nadzoru budowy

Miejsce: teren budowy

Czas: 

Koszt: nie ma



Szkolenie z udzielania pierwszej  
pomocy 

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzą wykwali*kowani 

ratownicy. Ma ono na celu naukę i utrwalenie teoretycznych i praktycznych 

umiejętności związanych z reagowaniem w obliczu zagrożenia życia ludzkiego.

-
szej pomocy przedmedycznej trzeba rozpocząć 
od kontaktu z jednostką świadczącą usługi me-
dycyny pracy. Omówienia wymaga miejsce, w 
którym odbędzie się szkolenie, jego zakres, pla-
nowana ilość uczestników oraz zasoby do przy-

W trakcie szkolenia ratownicy instruują, jak 

ocenić stan poszkodowanej w wypadku osoby, 
jak wykonać uciśnięcia klatki piersiowej i od-
dechy ratownicze, jak ułożyć nieprzytomnego, 
ale oddychającego poszkodowanego w pozycji 
bezpiecznej, jak wykonywać automatyczną de'-
brylację zewnętrzną AED i w jakich miejscach 
mogą się znajdować tego typu urządzenia. 

-
cję, pomoc w zadławieniach, złamaniach, krwo-
tokach, amputacjach, urazach kręgosłupa szyj-
nego oraz podstawowe zachowania i warunki 
przystąpienia do pierwszej pomocy. Dowiadują 
się także, kiedy można odstąpić od jej udziela-
nia.

Ludzie: osoba, która skontaktuje się z jednostką 
świadczącą usługi medycyny pracy i przygotuje 
budowę do szkolenia zgodnie ze wskazówkami 
ratowników medycznych

Miejsce: zaplecze budowy

Czas: ustala jednostka świadcząca usługi medy-
cyny pracy 

Koszt: uzależniony od cennika jednostki świad-
czącej usługi medycyny pracy
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Pogadanka z przedstawicielami PIP, 
policji, straży pożarnej

Spotkanie z przedstawicielami instytucji zewnętrznych, jak np. Państwowej Inspekcji 

Pracy (PIP), policji czy straży pożarnej ma na celu podkreślenie wagi bezpiecznych 

zachowań na placu budowy. W szczególny sposób uwrażliwia pracowników na 

kwestie ochrony zdrowia i życia podczas wykonywania codziennych zadań, także 

w odniesieniu do osób postronnych, przebywających w pobliży realizowanych robót.

najbliższą jednostką straży pożarnej lub policji 
i omówić termin, miejsce, zakres tematyczny 
spotkania i zasoby niezbędne do jego przepro-

wzbudzenia jak największego zainteresowania 
wśród pracowników, najlepiej tematykę poga-
danki dostosować do aktualnych potrzeb budo-

budowy

Ludzie: osoba z nadzoru do kontaktu z instytu-

Miejsce: zaplecze lub teren budowy 

Czas: ustala instytucja zewnętrzna

Koszt: nie ma



Konkurs wiedzy na temat środków 
ochrony indywidualnej 

Konkurs podnosi świadomość pracowników w zakresie stosowania środków ochrony 

indywidualnej i promuje wiedzę związaną z ich dopasowaniem do obsługiwanych 

narzędzi lub stanowisk pracy. 

-
cownikami produkcyjnymi stanowiska pracy, 
na których wykorzystywane są różnego rodzaju 
narzędzia. Należy wcześniej zadbać o nagrody, 

niej być wyszczególnione narzędzia używane na 
danej budowie i dostępne środki ochrony indy-
widualnej. Nie zapomnijmy o polu na wpisanie 

-
-

cowników, którzy wezmą udział w konkursie. 
Zadanie polega na przypisaniu do narzędzia 
wykorzystywanego na danym stanowisku pracy 
niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 

-
nicy zaznaczają odpowiedzi dotyczące stosowa-
nego na nim narzędzia. Na koniec pracownicy 

poprawnych wypowiedzi i wyłaniają zwycięzcę 
lub zwycięzców. Nie zapomnijmy także omówić 
wszystkich odpowiedzi i podkreślić, dlaczego 
właśnie te, a nie inne środki ochrony wykorzy-
stujemy na danym stanowisku. 

Ludzie: 

Miejsce: wybrane stanowiska pracy na terenie 
budowy

Czas: 

Koszt: wartość nagród i kartek użytych do wy-
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Warsztaty stanowiskowe

Warsztaty stanowiskowe to krótkie szkolenia dla brygady prowadzone przez 

bezpośredni nadzór – majstra lub brygadzistę na temat danego rodzaju prac. Ich 

tematyka musi być bezpośrednio związana z aktualnie realizowanymi na budowie 

robotami.  

warsztaty stanowiskowe dla pracowników na 
zapleczu budowy, przed podjęciem przez nich 

-

wesprzeć prowadzącego szkolenie np. poprzez 
przekazanie odpowiednich materiałów teore-
tycznych. 
Celem warsztatu stanowiskowego jest podnie-
sienie poziomu wiedzy i utrwalenie umiejętno-
ści związanych z bezpiecznym wykonywaniem 

wskazanie możliwych zagrożeń, sposobów ich 
eliminacji i zasad prawidłowego zachowania 
podczas pracy.

Ludzie: pracownik nadzoru – najlepiej majster 

Miejsce: zaplecze budowy

Czas: 

Koszt: nie ma



Pokazy dostawców i producentów 
sprzętu BHP 

Pokazy prowadzone przez dostawców i producentów sprzętu BHP uczą i utrwalają 

wiedzę pracowników na temat prawidłowego stosowania sprzętu BHP. 

skontaktować się z wybranym dostawcą lub pro-
-

sce, przedmiot spotkania i zasoby niezbędne 
-

dostosowane do aktualnie prowadzonych na 

takich pokazów swoją wiedzę z zakresu właści-
wego doboru, zastosowania i przechowywania 
zabezpieczeń. 
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Ludzie: osoba z nadzoru do kontaktu z dostaw-

Miejsce: zaplecze budowy, liczba uczestników 
dostosowana do rozmiaru pomieszczenia 

Czas: określa dostawca lub producent sprzętu 

Koszt: nie ma

Uwaga: -
-
-

lenie wiedzy na temat prawidłowego stosowania 
danych zabezpieczeń.



Interaktywna IBWR

Sporządzenie poprawnej IBWR, czyli instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, 

jest jednym z pierwszych kroków podczas przygotowań do bezpiecznej realizacji 

zadania. Z IBWR dla zadania należy zapoznać wszystkich pracowników wykonujących 

dane zadanie, przed rozpoczęciem prac. 

zadania był zaangażowany cały zespół, w tym 
również pracownicy produkcyjni, którzy będą 
wykonywać dane zadanie.

zainicjowanie rozmów i dyskusji dotyczących 
-

-
kerów, +amastrów i elementów do przyklejenia. 

Przygotujmy wcześniej:

-

Ludzie: pracownicy produkcyjni, pracownicy 

Miejsce: zaplecze budowy 

Czas: 

Koszt: koszty związane z zakupem materiałów 
papierniczych
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Tablica „Dla kogo pracuję 
bezpiecznie?” 

Tablica „Dla kogo pracuję bezpiecznie?” ma na celu uświadomienie pracownikom, 

że pracują bezpiecznie nie tylko dla siebie, ale także dla swojej rodziny i przyjaciół. 

Tablica ma im przypominać, że czekają na nich bliscy i również ze względu na nich 

powinni dbać o swoje bezpieczeństwo – po to, aby każdego dnia mogli po pracy 

wrócić cali i zdrowi do domu. To dodatkowa mobilizacja i zachęta do bezpiecznej 

pracy. 

-
dem zdjęć zamieszczonych na tablicy mogą być 
zdjęcia z dziećmi, wnukami, zdjęcia pokazują-

-
macyjnej na budowie lub w biurze budowy. 

Przygotujmy wcześniej:

zdjęć  

Ludzie: -
dukcyjni oraz nadzór budowy 

Miejsce: zaplecze budowy 

Czas: cały rok

Koszt: koszt zakupu tablicy korkowej lub ma-
gnetycznej oraz magnesów lub pinezek 

Dla kogo pracuję bezpiecznie?



Ankieta dotycząca bezpiecznej pracy

Ankieta dotycząca bezpiecznej pracy umożliwia pracownikom zgłaszanie sugestii 

dotyczących poprawy bezpieczeństwa na budowie. Pozwala to na zebranie wielu 

cennych uwag i wskazówek, a także pokazuje, że nadzór liczy się z opiniami 

pracowników produkcyjnych i ich zdaniem. 

-
-

wadzone w zrozumiały dla Ciebie sposób, 
czy masz jakieś sugestie?

pracy, aby pracowało Ci się lepiej i bezpiecz-
niej?

-

-
ków ochrony indywidualnej stosowanych 
na budowie.

-
kiety pracownik wrzuca ją do przeznaczonego 

Przygotujmy wcześniej:
na ankiety, ustawioną np. w sąsiedztwie tablicy 

Ludzie: pracownicy budowy 

Miejsce: zaplecze budowy 

Czas: 

Koszt: -
kupu skrzynki na wypełnione ankiety
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Konkurs plastyczny dla dzieci  
pt. „Moi rodzice pracują bezpiecznie”

Ogłaszamy konkurs, w którym mogą wziąć udział dzieci pracowników budowy. 

Jego tematem może być bezpieczna praca na budowie, o której rodzic opowiedział 

dziecku lub inne zagadnienia związane z bezpieczeństwem, np. bezpieczna droga 

do szkoły, bezpieczna zabawa, itp. 

-

W zasadach konkursu określamy przedziały 

-

wybiera najlepsze w każdej kategorii wiekowej. 
Autorzy tych prac otrzymują nagrody, a ich pra-
ce mogą zostać zaprezentowane na tablicy in-

ich wykorzystanie w materiałach 'rmowych 
promujących bezpieczeństwo.   

Ludzie: 

Czas: -

Koszt: koszt nagród dla autorów zwycięskich 
prac  

Uwaga: prace dzieci powinny zostać przekazane 

zgodą na przeniesienie całości praw majątko-
wych do dzieła i wykorzystanie pracy plastycz-
nej zgłoszonej do konkursu w celach marketin-
gowych przez daną 'rmę. W razie wątpliwości 
wskazany jest kontakt z działem prawnym. 



„Niewiele brakowało” – spotkania dotyczące 
zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych 

Podczas Tygodnia Bezpieczeństwa możemy zainicjować cotygodniowe spotkania na 

budowie dotyczące zdarzeń potencjalnie wypadkowych i sytuacji niebezpiecznych, 

którym towarzyszy omówienie zgłoszeń pracowników pod hasłem: „Niewiele 

brakowało”. 

-

specjalnych kart, mogą każdego dnia zgłaszać 
zdarzenia potencjalnie niebezpieczne. Zgłosze-
nia i reakcje pracowników na określone zdarzenia 
są omawiane podczas cotygodniowych spotkań. 

-
winni omówić z pracownikami ich reakcje oraz 
to, czy były one właściwe. Odpowiednie postawy 
powinny być nagrodzone pochwałą przełożo-
nego w obecności wszystkich pracowników, jak 
i drobnymi gadżetami, upominkami 'rmowy-

-
mujemy w ten sposób postawę, że zgłoszenie 
zdarzenia potencjalnie niebezpiecznego nie jest 
donosicielstwem! Wypełniając kartę zgłoszenia 
chronimy zdrowie i życie – zarówno swoje, jak 
i kolegów.

Ludzie:  pracownicy produkcyjni i nadzór budo-
wy 

Czas: 

Koszt: 
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„Road Safety Day” – kurs podnoszący 
kwali*kacje kierowców w aspekcie 
bezpieczeństwa jazdy

Wielu pracowników korzysta z samochodów służbowych, które są ich narzędziem 

pracy. Należy pamiętać, że Celem podstawowym kursu jest podniesienie poziomu 

kwali*kacji kierowców w aspekcie bezpieczeństwa jazdy. Ćwiczenia praktyczne 

oparte są o system budowania nawyku ruchowego na poziomie odruchu 

warunkowego, który w ekstremalnej sytuacji drogowej działa automatycznie.

7. Hamowanie z ominięciem przeszkody

troleje – kontra kierownicą

Ludzie: pracownicy korzystający z samochodów 
służbowych.

Czas:

Koszt:
z uwagi na wysoki koszt, taki kurs mógłby być 
nagrodą w konkursie dla wybranych osób.



„Innowacyjne BHP” – konkurs 

Zdaniem przedstawicieli przedsiębiorstw wprowadzających innowacje zgłaszane 

przez pracowników, to właśnie fakt, że są one wdrażane do praktyki, skutkuje 

większym zaangażowaniem pracowników w poprawę bezpieczeństwa swojego i 

współpracowników.

udział wszyscy pracownicy i współpracownicy 
oddziałów i biura zarządu – indywidualnie lub 

-
ści od statusu, otrzymuje punkty, a pracownicy 
mogą wymieniać zebrane punkty na nagrody 

od gadżetów zaczynająć, a na voucherach na kurs 
bezpiecznej jazdy kończąc. 

Ludzie:  wszyscy pracownicy

Czas: bez limitu 

Koszt: brak.
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Akcja Krwiodawstwa 

Krew to jeden z podstawowych i bodaj czy nie najważniejszy płyn ustrojowy w 

organizmie człowieka. Różne sytuacje życiowe mogą powodować utratę większej 

lub mniejszej jej ilości. Przy niewielkim ubytku, nasz organizm jest w stanie sam 

go zregenerować. Większe krwotoki mogą stać się przyczyną realnego zagrożenia 

życia lub zdrowia poszkodowanego. Również wiele chorób, mogących zaistnieć bez 

nagłych wypadków, wymaga podania pacjentowi krwi pełnej lub pojedynczych jej 

składników. Stąd też zawsze istnieje potrzeba oddawania krwi. 

Mimo ogromnych postępów, jakie czyni w ostat-
nich latach medycyna, nie udało się wynaleźć 
preparatu sztucznie wytwarzanego, który mógł-
by w pełni zastąpić życiodajny płyn, nieustannie 
krążący w naszych tętnicach i żyłach. Współcze-
sna opieka medyczna nie jest w stanie obejść się 
bez ważnych partnerów – krwiodawców, którzy 
są jedynym źródłem zaopatrzenia w ten niezastą-
piony lek.

Ludzie: wszyscy pracownicy.

Czas: cały dzień

Koszt: brak. 

UWAGA!
Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia 
akcji krwiodastwa jest zadeklarowana grupa mi-

Warszawie zorganizuje akcję krwiodawstwa z wykorzysta-
niem ambulansu lub udostępnionych pomieszczeń oraz 

Z wykorzystaniem ambulansu przystosowanego do pobo-

–  należy sprawdzić możliwość wjazdu i wyjazdu, a także 

–  stworzyć warunki bezpiecznego i swobodnego prze-

dostęp do toalet,

–   wybrać miejsca, które spełniają pewne wymagania, naj-
-

nia umożliwiająca zorganizowanie stanowisk w logicznym 

-
liwością otwierania okien lub klimatyzowane, czyste i es-
tetyczne,

UWAGA!
-

-

zainicjowania oddawania krwi przez zorganizowaną grupę 
-



„Czy znasz najważniejsze punkty na placu 
budowy, na którym pracujesz?” – konkurs 

Podczas Tygodnia Bezpieczeństwa możemy zainicjować konkursy na wszystkich 

budowach dotyczące znajomości najważniejszych miejsc związanych  

z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 

szerzenie świadomości na temat Bezpieczeństwa 
-

wiązkowo cały nadzór budowy, mogą też wziąć 
udział pracownicy 'rm podwykonawczych. 

wcześniej planie zagospodarowania budowy na-
nieść kolorowym markerem odpowiednie nu-
mery przyporządkowane konkretym miejscom 

Najlepsze wyniki powinny być nagrodzone po-
chwałą przełożonego w obecności wszystkich 
pracowników, jak i drobnymi gadżetami, upo-
minkami 'rmowymi.

Ludzie: cały nadzór budowy, mogą to również 
być pracownicy 'rm podwykonawczych

Miejsce: teren budowy – sala narad, sala szkole-
niowa

Czas:

omówienie właściwych miejsc!

Koszt: brak

Przykładowy konkurs

CZY ZNASZ NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY NA PLACU BUDOWY NA 
KTÓRYM PRACUJESZ?

Czy szkolenie wprowadzające i zapoznanie z planem BiOZ jeszcze pamię-

jest pokazana organizacja budowy i najważniejsze miejsca z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa.

wiesz gdzie kierować pracowników?
-

kodliwić niewielki pożar.

Możesz tą wiedzą uratować komuś życie.
-

by mieli gasić biuro budowy? Może nie starczyć wody w samochodzie na 
jego ugaszenie.

przypadku pożaru, awarii lub przerwania czynnej sieci elektrycznej trze-
ba go aktywować!

-
gospodarowania.
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Widoczność podczas eksploatacji maszyn do 
robót ziemnych i drogowych. Wyznaczenie 
pola widzenia

Do głównych wypadków podczas eksploatacji maszyn podczas robót ziemnych 

i drogowych należy potrącenie, przejechanie czy uderzenie osób znajdujących 

się w otoczeniu maszyny np. podczas wydobywania gruntu koparką. Dookoła 

całej maszyny jest wiele miejsc, których operator nie widzi, bądź widoczność  jest 

niewystarczająca.. 

Aby uniknąć tych wypadków należy sprawdzić czy istnie-
je niebezpieczeństwo najechania na osoby, ich rozjechania 

operatora maszyny, pracę i ruch maszyny oraz środowisko 

-
nim czasie zauważyć ludzi oraz

-
poznane.

Zadanie

kątem widoczności przed, za i w razie konieczności z bo-
ków np. podczas wydobywania gruntu koparką. Uwzględ-
nić, czy w otoczeniu maszyny możliwe jest wykonywanie 
prac w lekko pochylonej pozycji ciała lub pozycji klęczącej.

w lekko pochylonej pozycji przed, za lub obok maszyny, 

w lekko pochylonej pozycji przed, za lub obok maszyny, 

maszyny. Drugi pracownik przemieszcza się z tyczką o 

widzenia. 

Ludzie: prowadzący pracownik nadzoru przy wsparciu 

Miejsce:

Czas -
społu.

Koszt -
nie, zdjęcia z drona, które będą obrazować wyznaczone 
pole widzenia



Bezpieczny rozładunek na placu budowy 
przy użyciu HDS lub wózka podwieszanego

Będąc odpowiedzialnym dostawcą, pragnącym promować wysoki poziom 

Bezpiecznej Pracy, przedstawiamy proces bezpiecznego rozładunku towaru na 

placu budowy.

-
rowca oznacza miejsce rozładunku za pomocą 
pachołków ostrzegawczych oraz włącza koguta 
zainstalowanego na samochodzie.

bezpiecznego rozładunku materiałów budowla-
nych ze skrzyni ładunkowej samochodu cięża-
rowego. 

wózka podwieszanego.

Czas:

Koszty: 

Lokalizacje pokazów z udziałem HDS: w pobli-

Lokalizacje pokazów z udziałem wózków pod-
wieszanych:
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Środki ochrony indywidualnej –  event 
interaktywny

Interaktywny event, który pokazuje sens i cel stosowania środków ochrony 

indywidualnej.  

Uczestnicy mogą sprawdzić skuteczność środ-
ków ochrony indywidualnej oraz wykazać się 

i zdrowej rywalizacji umożliwia wytworzenie no-
wych dróg komunikacji pomiędzy pracownika-
mi a nadzorem. 

Ludzie: 

Miejsce: teren budowy

Czas: 

Koszt: uzależniony od aktualnego cennika 

W celu uzyskania szczegółów lub zamówienia:

Feuer sp. z o.o.



Hakowy – event interaktywny 

Interaktywny event, dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników, w sposób 

najbardziej efektywny przekazuje istotę bezpieczeństwa w pracy hakowego.  

umożliwia wytworzenie nowych dróg komuni-
kacji pomiędzy pracownikami a nadzorem. Wy-
korzystanie nowatorskich rekwizytów i urządzeń 
np. symulatora urządzeń transportu bliskiego, 
ułatwia uczestnikom zaangażowanie w event.

Cele:
- wzmocnienie i utrwalenie prawidłowych za-
chowań w pracy hakowego,

-

transporcie pionowym.

Ludzie: 

Miejsce: teren budowy

Czas: 

Koszt: uzależniony od aktualnego cennika 

W celu uzyskania szczegółów lub zamówienia:

Feuer sp. z o.o.
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Prace na wysokości – event interaktywny

Interaktywny event, który w warunkach izolowanych pozwala przetestować 

skuteczność stosowanych technik zabezpieczenia prac na wysokości. 

-
sowych doświadczeń z nowymi treściami, event 
buduje nową  jakość w planowaniu, organizowaniu  
i wykonywaniu prac na wysokości. 

Ludzie: 

Miejsce: teren budowy

Czas: 

Koszt: uzależniony od aktualnego cennika 

W celu uzyskania szczegółów lub zamówienia:

Feuer sp. z o.o.



Lock Out Tag Out – bezpieczna praca  
z energią

Dzięki zastosowaniu autorskich stanowisk testowych pracownicy nabywają wiedzę 

i umiejętności w stosowaniu technik rozłączania i oznakowywania urządzeń 

wykorzystujących rożne rodzaje energii. 

Event jest skierowany szczególnie dla grup uru-
chomieniowych oraz pracowników pracujących 
na budowach kolejowych, przemysłu energe-

dla każdego wykonawcy m.in. branży paliwowej.

Ludzie: 

Miejsce: teren budowy

Czas: 

Koszt: uzależniony od aktualnego cennika 

W celu uzyskania szczegółów lub zamówienia:

Feuer sp. z o.o.
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„Ratunku! Wakacje” – spotkanie dotyczące 
pierwszej pomocy dla dzieci

Idealnym tematem wyjściowym do nauki udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej są dla dzieci upragnione wakacje. Zajęcia koncentrują się wokół 

potencjalnych zdarzeń w górach, nad wodą oraz czasie wolnym w przestrzeni 

miejskiej. Dzieci uczą się w ten sposób reagować w sytuacjach zagrażających życiu 

lub zdrowiu osób z ich najbliższego otoczenia – rodziny, kolegów czy sąsiadów.  

-
bują swoich sił w masażu serca i podawaniu od-
dechów. Bandażują rodziców i kolegów. Uczą się 
odwagi i chęci działania. Nauka najlepiej idzie  
w parze z zabawą, stąd o ile organizator dysponu-
je miejscem, doskonałym pomysłem jest wydzie-

-

na parkingu ambulans pozwoli dzieciom oswoić 
się z autentycznymi ratownikami, karetką, gło-
śnością syren, sprzętem medycznym i technicz-
nym, dzięki czemu w sytuacjach kryzysowych 
będą się mniej bały, być może będą bardziej 

współpracowały. Dzieci zobaczą sprzęt i wnętrze 
karetki, wsiądą do środka, poznają urządzenia, 

i ratowniczych. 

lat. Do uczestnictwa można zaprosić dzieci pra-
cowników, inwestora, podwykonawców i przede 
wszystkim rodziców.
Materiały do przygotowania:

-
wiązująca tematycznie do wakacji, z multimedia-
mi, bajką, muzyką i metodami ratowniczymi,

bandaże, sztuczna krew, de'brylatory,
 



np. małą apteczkę, odblaski, kamizelki, breloki 
pulsacyjne itp.

 
w której prócz rysowania, na dzieci czekać 
będą łamigłówki, rebusy, labirynty, zgadywanki  
z przewodnim tematem pierwszej pomocy; dla 
najmłodszych szablony do pokolorowania i wy-

różnic,
-

dzice i prowadzący będą mogli wykonać pamiąt-

obiektywu,
-

ratownictwa mobilnego.

Ludzie: najlepiej zajęcia poprowadzi doświad-
czony ratownik medyczny lub pracownik działu 

-
cza i zainteresuje dzieci. Do pomocy przyda się 
druga osoba, która pomoże w realizacji zajęć, 

-
zna ze środkami opatrunkowymi i podpowie, 
jak prawidłowo wykorzystać materiały dydak-

mieć opiekuna. Dobrze sprawdzą się pracownicy 
-

pojazdu uprzywilejowanego, jego obsługa będzie 
niezastąpiona.

Czas:
ogólny czas eventu zależy od liczby uczestników 

są dostępne cały czas, zarówno dla oczekujących 
na zajęcia, jak i dzieci, które już skończyły warsz-
taty.

Miejsce: -

się odbyć również na powietrzu pod dużym na-

towarzyszące i wydzielone miejsce parkingowe 
dla karetki pogotowia z łatwym dostępem z sali 
warsztatowej.

Koszt:

-
-

i koszt obecności pojazdu uprzywilejowanego 
wraz z obsługą.
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Nasza aktywność związana z BHP



Nasza aktywność związana z BHP
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Nasza aktywność związana z BHP



Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa największych generalnych wykonawców w Polsce, której 
celem jest poprawa bezpieczeństwa na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń 
płynących z pracy na budowie oraz eliminowanie ryzyk. Naszym celem nadrzędnym jest zero wypadków na placach budów. 
Porozumienie tworzą: Bil*nger Infrastructure, Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Mota-Engil Central Europe, Mostostal Warszawa, 
Polimex Mostostal, Skanska, Unibep i Warbud. Instytucje wspierające to Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, 
Związek Zawodowy „Budowlani”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” 
oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. 

Więcej o Porozumieniu na stronie www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl


