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Wstęp

Budownictwo od lat jest w czołówce najbardziej wypadkogennych gałęzi gospo-
darki. To branża charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem ryzyka zawodo-
wego. Analiza wypadków na placach budów wskazuje, że w budownictwie najwięcej 
wypadków jest związanych z wykonywaniem różnych prac na wysokości. Co roku 
w wyniku zaniedbań, nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp, nieużywania środ-
ków ochrony indywidualnej na placach budów ginie kilkadziesiąt osób. Mamy na-
dzieję, że niniejsze opracowanie pomoże we właściwej organizacji procesu pracy, 
organizowaniu stanowisk pracy zgodnie z  przepisami i  zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy i wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na prowadzo-
nych przez Państwach budowach. 
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1. Obowiązki i uprawnienia uczestników  
procesu budowlanego

Przepisy prawa budowlanego wymieniają następujących uczestników procesu bu-
dowlanego:
– inwestor,
– inspektor nadzoru inwestorskiego,
– projektant,
– kierownik budowy (kierownik robót).

Na uczestnikach procesu budowlanego ciążą prawa i obowiązki wynikające za-
równo z przepisów prawa budowlanego, jak i prawa pracy, a w szczególności przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy. Na osobach tych ciąży m.in. obowiązek organi-
zowania i  prowadzenia prac na budowie zgodnie z  zasadami i  przepisami 
bezpieczeństwa i  higieny pracy, zapewnienia na budowie właściwego stanu bhp, 
a także egzekwowania przestrzegania zasad i przepisów bhp. 

Inwestor
Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnie-

niem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczegól-
ności zapewnienie:
1)  opracowania projektu budowlanego i innych potrzebnych projektów,
2)  objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Inwestor może również ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budo-
wie, a także może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Organ administracji budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę 
nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestor-
skiego, a także zapewnienia nadzoru autorskiego m.in. w zakresie bhp w przy-
padkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót 
budowlanych.

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowla-
nych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub roz-
biórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłu-
żej niż 30 dni roboczych i  jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób  
albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.
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1. Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego 

Projektant
Do podstawowych obowiązków projektanta należą m.in.:

1)  opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi 
w  decyzji o  warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu, wymaganiami 
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2)  sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze wzglę-
du na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3)  wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
4)  uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

w  zakresie wynikającym z  przepisów (np. odstępstw dotyczących oświetlenia 
światłem dziennym, usytuowania poziomu podłogi pomieszczeń pracy poniżej 
terenu otaczającego projektowany obiekt budowlany). 

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo:
1)  wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczą-

cych jej realizacji;
2)  żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie

a)  stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b)  wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należą m.in.:

1)  reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wie-
dzy technicznej,

2)  sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowla-
nych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wa-
dliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1)  wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy polecenia dotyczące m.in. usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń,

2)  żądać od kierownika budowy lub kierownika robót wstrzymania dalszych robót 
budowlanych, w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na budowę.

Kierownik budowy (kierownik robót)
Kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na podstawie spo-
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