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Koordynacja
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Etap przygotowania budowy
Dyrektywa UE Uregulowania prawne RP

Koordynator(rzy) do spraw bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na etapie przygotowania inwestycji, … 
zobowiązany(i) jest(są) do
przygotowania dokumentu zawierającego właściwe 
informacje, z uwzględnieniem charakteru inwestycji, 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które 
należy wziąć pod uwagę we wszystkich kolejnych 
pracach.

Projektant jest zobowiązany do 
sporządzenia informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(informacja BIOZ).

Koordynator(rzy) do spraw bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na etapie przygotowania inwestycji, … 
zobowiązany(i) jest(są) do       sporządzenia lub 
spowodowania sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy sporządza lub 
zapewnia sporządzenie 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(plan BIOZ).
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Koordynacja BIOZ
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Projektanci często o małym doświadczeniu z 

zakresu technologii i organizacji robót budowlanych 

nie mają możliwości uwzględnienia w projekcie 

budowlanym rozwiązań zgodnych z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

prowadzenia robót budowlanych. 

Architekci, projektanci nie odbywają okresowych 

szkoleń z zakresu bhp przewidzianych przepisami 

wydanymi na podstawie Kodeksu Pracy, gdyż 

działając w ramach wykonywania wolnego zawodu 

przepisom Kodeksu Pracy nie podlegają. Ponadto 

brak spersonalizowanych szkoleń w obszarze 

koordynacji na etapie projektowania obiektów. 

Informacja bioz

źródło: André Demoisson: Koordynacja działań w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach, FIEC, 2004
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

Dokument 

zawierający zasady bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

odnoszące się do danej budowy.

Plan BIOZ

6

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia
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Etap realizacji budowy
Dyrektywa UE Uregulowania prawne RP

Koordynator(rzy) do spraw bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na etapie realizacji inwestycji 
zobowiązany(i) jest(są) do koordynowania 
wprowadzania podstawowych zasad prewencji 
i zapewnienia bezpieczeństwa:

Kierownik budowy koordynuje realizację zadań 
zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia:

– przy opracowywaniu technicznych i/lub 
organizacyjnych założeń planowanych prac lub 
etapów prac, które mają przebiegać 
jednocześnie lub kolejno,

- przy opracowywaniu technicznych lub 
organizacyjnych założeń planowanych robót 
budowlanych lub ich poszczególnych etapów, 
które mają być prowadzone jednocześnie lub 
kolejno,

– przy szacowaniu czasu wymaganego do 
zakończenia tych prac lub etapów prac.

- przy planowaniu czasu wymaganego do 
zakończenia robót budowlanych lub ich 
poszczególnych etapów.
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Etap realizacji budowy
Dyrektywa UE Uregulowania prawne RP

Koordynator(rzy) do spraw bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na etapie realizacji inwestycji 
zobowiązany(i) jest(są) do  

Do obowiązków kierownika budowy należy 

koordynowania wprowadzania odpowiednich 
postanowień zapewniających, że pracodawcy i, 
jeśli to konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników, również osoby 
prowadzące działalność na własny rachunek:
– konsekwentnie stosują zasady bhp
– przestrzegają, tam gdzie jest to wymagane, 
zasad zawartych w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.

koordynowanie działań zapewniających 
przestrzeganie podczas wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zawartych w przepisach bhp
oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.
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Etap realizacji budowy
Dyrektywa UE Uregulowania prawne RP
Koordynator(rzy) do spraw bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na etapie realizacji inwestycji zobowiązany(i) 
jest(są) do 

Do obowiązków kierownika budowy 
należy 

wprowadzenia lub spowodowania wprowadzenia 
wszelkich niezbędnych korekt do planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
oraz do dokumentu zawierającego właściwe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które 
należy wziąć pod uwagę we wszystkich kolejnych 
pracach,

wprowadzanie niezbędnych zmian w 
informacji bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz w planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, 

- uwzględniając postęp robót i wszelkie zaistniałe zmiany. wynikających z postępu 
wykonywanych robót budowlanych.
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Etap realizacji budowy
Dyrektywa UE Uregulowania prawne RP

Koordynator(rzy) do spraw bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na etapie realizacji inwestycji 
zobowiązany(i) jest(są) do   organizowania 
współpracy między pracodawcami, z 
uwzględnieniem kolejnych pracodawców na 
tej samej budowie, koordynowania ich działań 
w sprawach ochrony zdrowia i zapobiegania 
ryzyku zawodowemu oraz wymiany informacji 
w zakresie zapobiegania zagrożeniom 
zawodowym.

W razie gdy jednocześnie w tym samym 
miejscu wykonują pracę pracownicy 
zatrudnieni przez różnych pracodawców, 
pracodawcy ci mają obowiązek wyznaczyć 
koordynatora (bhp) sprawującego nadzór 
nad bezpieczeństwem i higieną pracy 
wszystkich pracowników zatrudnionych w 
tym samym miejscu.
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Etap realizacji budowy

Dyrektywa UE Uregulowania prawne RP

Koordynator(rzy) do spraw bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na etapie realizacji inwestycji 
zobowiązany(i) jest(są) do   koordynowania 
przedsięwzięć mających na celu sprawdzenie 
prawidłowości wprowadzania planów pracy.

Brak regulacji.

Koordynator(rzy) do spraw bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na etapie realizacji inwestycji 
zobowiązany(i) jest(są) do  podjęcia 
niezbędnych kroków w celu uniemożliwienia 
wstępu na budowę osobom 
nieupoważnionym.

Do obowiązków kierownika budowy należy 
podejmowanie niezbędnych działań 
uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym.
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Wymagane kwalifikacje: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w 

budownictwie w obszarze kierowanie budową lub innymi robotami 

budowlanymi.

Kierownik budowy

Szkolenie okresowe (nie rzadziej niż raz na 5 lat) z dziedziny bhp:

• dla osób kierujących pracownikami (?)

• dla pracowników inżynieryjno-technicznych (?)

Szkolenie okresowe odbywają: osoby kierujące pracownikami, w 

szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści; pracownicy 

inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych 

urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji; inne osoby

których praca wiąże się odpowiedzialnością w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 14 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 27 lipca 2004r. 

w sprawie szkolenia 

w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy.



www.pip.gov.pl 13

Szkolenie okresowe (nie rzadziej niż raz na 5 lat) z dziedziny bhp:

• dla osób kierujących pracownikami (?)

• dla pracowników służby bhp (?)

Koordynator bhp

Szkolenie okresowe odbywają: osoby kierujące pracownikami, w 

szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści; pracownicy służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej 

służby; inne osoby których praca wiąże się odpowiedzialnością w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 14 ust. 2 rozporządzenia

Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 27 lipca 2004r. 

w sprawie szkolenia 

w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Międzynarodowa Organizacja Koordynatorów ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w 

Budownictwie i inne organizacje wskazały potrzebę jednolitego standardu koordynacji 

budowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w całej Europie. Aby sprostać tej 

potrzebie ISHCCO stworzyło ramy kwalifikacji dla koordynatorów. Forma i struktura Ram 

Kwalifikacji ISHCCO opiera się na Europejskich Ramach Kwalifikacji.

Kwalifikacje

Autor(es): Alfredo Soeiro
Philip Baker
Reinhard Obermaier
Manfred Mehl
Jean Pierre Vanlier
Erwin Bruch

Título: ISHCCO Qualification Framework For 
Construction Safety Coordinators

Data de publicação: 2021-09

https://repositorio-aberto.up.pt/browse?type=author&value=Alfredo+Soeiro
https://repositorio-aberto.up.pt/browse?type=author&value=Philip+Baker
https://repositorio-aberto.up.pt/browse?type=author&value=Reinhard+Obermaier
https://repositorio-aberto.up.pt/browse?type=author&value=Manfred+Mehl
https://repositorio-aberto.up.pt/browse?type=author&value=Jean+Pierre+Vanlier
https://repositorio-aberto.up.pt/browse?type=author&value=Erwin+Bruch
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Wykształcenie wyższe  

w dziedzinie budownictwa
wskazany poziom VII ERK dla specjalizacji

technologia i organizacja robót budowlanych

oraz

kwalifikacje w obszarze zarządzania 

bezpieczeństwem pracy.  

Koordynator
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Koordynator

podstawowe kwalifikacje
Wiedza Umiejętności Postawa

Zna etapy procesu inwestycyjnego. Potrafi posługiwać się dokumentacją techniczną, 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przepisami branżowymi, w celu prawidłowego 
prowadzenia robót budowlanych.

Potrafi opisać technologie i sposoby realizacji 
obiektów.

Zna technologię wykonania różnych rodzajów
robót budowlanych oraz technologię realizacji 
konstrukcji obiektów budowlanych.

Potrafi wyodrębnić roboty budowlane w ramach 
określonej technologii wykonania określonego stanu 
obiektu budowlanego.

Ma świadomość odpowiedzialności za działania 
poszczególnych aktorów procesu budowy obiektu 
budowlanego.

Zna przepisy prawne i dokumenty związane z realizacją 
robót budowlanych.

Prowadzi obserwacje realizacji różnych obiektów
budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem 
stosowanych maszyn, urządzeń, sprzętu oraz składów
zespołów, a także organizacji zagospodarowania placu 
budowy.

Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie 
nowych i nowoczesnych technologii wykonywania 
robót budowlanych, sposobów realizacji obiektów
budowlanych w różnych technologiach.

Zna zasady dotyczące tworzenia i odczytu rysunków 
architektonicznych i budowlanych.

Potrafi rozpoznawać i dobierać sprzęt do prac 
związanych z wykonawstwem w zależności od 
warunków lokalnych.

Posiada świadomość skutków podejmowanych decyzji.

Zna czynniki kształtujące wydajność pracy w robotach 
budowlanych.

Potrafi porównać pod względem technologicznym, 
organizacyjnym, ekonomicznym oraz oddziaływania na 
środowisko (w tym pracy), różne warianty wykonania 
robót.

Rozumie konieczność współdziałania i pracy w grupie.
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Kwalifikacje wskazane

na etapie przygotowania inwestycji
Wiedza Umiejętności Postawa

Rozumienie zasad etycznych praktyk w zakresie 
bezpieczeństwa i zdrowia w budownictwie.

Wskazywanie profesjonalnego poparcia w odniesieniu 
do koordynacji bezpieczeństwa i zdrowia w 
budownictwie.

Uzasadnianie działań koordynacyjnych budowy celami 
organizacyjnymi.

Zrozumienie wpływu kultury organizacji na 
bezpieczeństwo i zdrowie w budownictwie.

Stosowanie narzędzi i technik dostępnych do pomiaru 
ryzyka.

Wykorzystywanie odpowiednich norm krajowych i 
europejskich, aby poprawić poziom bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na budowie.

Zrozumienie zasad koordynacji pracujących nad 
projektem.

Opracowanie wewnętrznych schematów kompetencji 
w zakresie koordynacji budowy.

Porównywanie zakresów technik komunikacyjnych i 
wybór odpowiedniej techniki dla docelowych 
odbiorców.

Zrozumienie ogólnych technik zarządzania i sposobów 
ich wykorzystania w celu zapewnienia koordynacji 
bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

Stosowanie teorii komunikacji organizacyjnej w 
odniesieniu do koordynacji bezpieczeństwa i higieny 
pracy na budowie.

Informowanie o ryzyku budowlanym w kontekście 
ryzyka projektowego.

Dostosowanie systemów w celu uwzględnienia 
różnorodności i integracji w miejscach pracy.

Opracowanie systemu koordynacji bezpieczeństwa i 
higieny pracy w budownictwie dla projektu.

Rozwijanie umiejętności zawodowych w obszarze 
zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia i uznanie znaczenia osobistych doświadczeń.

Opracowanie celów i zadań w zakresie bezpieczeństwa 
i zdrowia w ramach polityki bezpieczeństwa i zdrowia.
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Kwalifikacje wskazane

na etapie budowy
Wiedza Umiejętności Postawa

Zrozumienie zasad etycznych praktyk w zakresie 
bezpieczeństwa i zdrowia w budownictwie.

Wskazywanie profesjonalnego poparcia w odniesieniu do 
koordynacji bezpieczeństwa i zdrowia w budownictwie.

Uzasadnianie działań koordynacyjnych budowy celami 
organizacyjnymi.

Zrozumienie wpływu kultury organizacji na bezpieczeństwo 
i zdrowie w budownictwie.

Stosowanie narzędzi i technik dostępnych do pomiaru 
ryzyka.

Porównywanie zakresów technik komunikacyjnych i wybór 
odpowiedniej techniki dla docelowych odbiorców.

Zrozumienie różnic między systemami monitorowania. Opracowanie celów i zadań w zakresie bezpieczeństwa i 
zdrowia w ramach polityki bezpieczeństwa i zdrowia.

Informowanie o zmianach niezbędnych do wprowadzenia 
w planach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zrozumienie istoty koordynacji pracujących nad projektem. Zastosowanie teorii komunikacji organizacyjnej w zakresie 
koordynacji bezpieczeństwa i higieny w budownictwie.

Informowanie o ryzyku budowlanym w kontekście ryzyka 
projektowego.

Zrozumienie ogólnych technik zarządzania i sposobów ich 
wykorzystania do zapewnienia koordynacji bezpieczeństwa 
i zdrowia w budownictwie.

Przedstawianie, w jaki sposób opracowane systemy 
spełniają ustawowe wymogi prawne w jurysdykcji 
działania.

Rozwijanie umiejętności zawodowych w obszarze 
zarządzania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
uznanie znaczenia osobistych doświadczeń.

Dostosowanie systemów w celu uwzględnienia 
różnorodności i integracji w miejscach pracy.

Opracowanie wewnętrznych systemów kompetencji w 
zakresie koordynacji prac.

W razie potrzeby kwestionowanie przyjętych rozwiązań w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Świadomość stylów uczenia się i ich skuteczności w 
budownictwie, bezpieczeństwie i zdrowiu zarówno dla 
przełożonych, jak i pracowników.

Interpretacja informacji zwrotnych z systemów 
monitorowania zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy.

Wykorzystywanie odpowiednich norm krajowych i 
europejskich, aby poprawić poziom bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na budowie.

Wyjaśnianie celów audytów bezpieczeństwa i ich zasad
przeprowadzania.
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Dariusz Smoliński

Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Gdańsku

Oddział w Słupsku

e-mail: dariusz.smolinski@gdansk.pip.gov.pl

Dziękuję za uwagę


