
1. Ogólne obowiązki
Pracodawca powinien wdrożyć zasady, dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscach, 
w których praca może niekorzystnie wpływać 
na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika. 
Do obowiązków pracodawcy należy stworzenie 
na piśmie zasad BHP ich celem będzie 
zapewnienie bezpieczeństwa oraz zdrowia 
pracownikom. W zasadach tych powinna być 
mowa, m.in. o ocenie ryzyka oraz zaleceniach 
dotyczących ochrony zdrowia/zapobiegania 
wypadkom. powinni dołożyć starań, by 
utrzymywać miejsce swojej pracy w należytym 
stanie i postępować zgodnie z zasadami BHP. 

2. Środki ochrony osobiste
Pracownicy zatrudnieni przy pracach 
budowlanych powinni nosić kaski i obuwie 
wzmocnione w części przedniej oraz posiadające 
wkładkę w podeszwie. Inne środki ochrony 
osobistej będą wykorzystywane zależnie 
od potrzeb. Do środków tych należą maski 
ochronne, słuchawki, rękawice, okulary ochronne 
i osłony na twarz, uprząż podpięta do liny 
zabezpieczającej, itp. Pracodawca powinien 
zapewnić odpowiednie środki ochrony osobistej, 
a pracownik ma obowiązek ich używać.

3. Rusztowania
Rusztowania projektowane i stawiane oraz
utrzymywane w sposób uniemożliwiający ich 
samoczynne zawalenie się lub upadki 
pracowników. Rusztowania sięgające powyżej 
dwóch metrów powinny być zaopatrzone w 
poręcze na wysokości rąk i kolan oraz, w razie 
potrzeby, poręcze na wysokości stóp. 

4. Praca na dużych 
wysokościach
Podczas tymczasowej pracy na wysokościach, 
stwarzającej ryzyko spadnięcia, powinien zostać 
wybrany sprzęt ochronny, który zapewni 
największe bezpieczeństwo pracy. Do pracy 
na dużych wysokościach powinien być 
wykorzystywany sprzęt ochronny, m.in.  poręcze.
Środki ochrony osobistej powinny być używane, 
jeśli nie będzie można zastosować ogólnych 
środków bezpieczeństwa. Stanowić ją będzie 
uprząż podpięta do liny zabezpieczającej, 
również siatki zabezpieczające. Bíldshöfði 16, 110 Reykjavík ( 550 4600
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Na stronie internetowej Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
www.vinnueftirlit.is, dostępne są przepisy, 
na podstawie których urząd wykonuje swoje 
obowiązki, a także ogólne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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5. Ochrona przed 
spadającymi przedmiotami
Pracownicy powinni zdawać sobie sprawę 
z zagrożenia, jakie mogą spowodować spadającymi
przedmiotyami. Materiały i narzędzia należy 
przechowywać w taki sposób, by uniknąć ryzyka 
ich przetaczania się lub spadania. 

6. Maszyny, inny sprzęt oraz
narzędzia
Maszyny i sprzęt wykorzystywany podczas pracy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie, 
poddawane regularnym przeglądom 
i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem 
i zasadami. Narzędzia i inne wyposażenie będą 
utrzymywane w dobrym stanie. Istotne jest, aby 
pracownicy korzystali z maszyn, narzędzi i innego
sprzętu we właściwy sposób.

7. Otwory w podłogach, 
ścianach i rusztowaniach
Każdy otwór w ścianie lub podłodze, który 
stwarza ryzyko wypadnięcia w niego, powinien 
zostać zasłonięty i zabezpieczony w odpowiedni 
sposób. Nad otworem należy umieścić pokrywę 
lub otoczyć go poręczami. 

8. Drabiny
Drabiny powinny być produkowane zgodnie z 
normą EN-131 lub inną, porównywalną i 
właściwą 
dla drabin przeznaczonych do wykorzystania 
w przemyśle. Drabiny wykonywane bezpośrednio 
w miejscu pracy powinny być wykończone 
zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Urząd 
ds. BHP. Korzystanie z drabin przy pracy 
na wysokości dozwolone jest tylko wtedy, 
gdy jest to praca tymczasowa. 
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9. Materiały i ich 
niewykorzystane zapasy
Materiały oraz ich niewykorzystane zapasy należy
przechowywać w określonym miejscu, by 
uniknąć ryzyka wypadków. Drogi poruszania się 
i ewakuacji powinny być wolne i odpowiednio 
oznakowane.

10.Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Pracodawca powinien wdrożyć zasady BHP. 
W przypadku zatrudnienia 10 lub większej ilości 
pracowników, pracodawca wyznaczy kierownika 
ds. BHP, którego zadaniem będzie czuwanie nad 
przestrzeganiem przepisów prawa podczas 
wszystkich prac. Pracownicy powinni wybrać 
swojego przedstawiciela ds. BHP, który w ich 
imieniu będzie monitorował miejsce pracy pod 
względem przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
Kierownik ds. BHP oraz przedstawiciel załogi 
powinni wspólnie działać, by przepisy Ustawy 
o Warunkach Pracy oraz Bezpieczeństwa 
i Higieny w Miejscu Pracy były przestrzegane. 

Bezpieczeństwo
na placu budowy

Pólska - język polski


