
 
 

Lista kontrolna 
Bhp przy pracach na wysokości 

 
 
1. Adres budowy:....................................................................................................................................... 

2. Nazwa budowy:..................................................................................................................................... 

3. Dane dotyczące zatrudnienia (na budowie): 

Pracujących ................ Zatrudnionych ............. Kobiet .................. Młodocianych .................. 
 

 
Data rozpoczęcia 

budowy .................... 

Odpowiedź 

lp. Pytanie dotyczące badanego zagadnienia 
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Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

A Prace na wysokości:     
1 Czy opracowano plan BIOZ uwzględniający prace na wyso-

kości?    

2 Czy roboty na wysokości są prowadzone zgodnie z planem 
BIOZ?    

3 Czy stanowiska pracy na wysokości oraz przejścia i dojścia 
do nich są zabezpieczone balustradami?    

4 Czy balustrady zabezpieczające przed upadkiem z wysoko-
ści są zbudowane zgodnie z przepisami?    

4 Czy zastosowano inne środki ochrony przed upadkiem z 
wysokości, jeżeli stosowanie balustrad było niemożliwe lub 
nieuzasadnione? 

   

5 Czy prace na wysokości są zorganizowane tak, aby nie 
zmuszały pracownika do wychylania się poza poręcz balu-
strady? 

   

6 Czy drabiny, klamry, pomosty są odpowiednio wytrzymałe, 
stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą 
położenia? 

   

7 Czy pomosty robocze spełniają wymagania przepisów?    
8 Czy na pomostach roboczych umieszczono informację o ich 

dopuszczalnym obciążeniu?    

9 Czy pracownikom dostarczono środki ochrony indywidualnej 
przed upadkiem z wysokości?    

10 Czy stosowane przez pracowników ochrony indywidualne 
posiadają ocenę zgodności?    

11 Czy są zabezpieczone otwory w stropach, na których pro-
wadzone są roboty?    

12 Czy są zabezpieczone otwory w ścianach, których krawędź 
jest na wysokości mniej niż 1,1 m?    

                                                                                                            



                                                                                                            

13 Czy osoby korzystające  z urządzeń krzesełkowych, drabin 
linowych lub ruchomych podestów roboczych są dodatkowo 
zabezpieczone przed upadkiem z wysokości zgodnie z 
przepisami? 

   

14 Czy prace na wysokości wymagające stosowania środków 
ochrony indywidualnej są wykonywane przez co najmniej 
dwie osoby? 

   

B Rusztowania:     
1 Czy wyznaczono i wygrodzono strefę niebezpieczną przed 

montażem rusztowania?    

2 Czy montaż i demontaż rusztowań jest prowadzony przez 
osoby mające odpowiednie uprawnienia?    
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Czy osoby wykonujące montaż używają ochrony indywidu-
alnej przed upadkiem?    

4 Czy rusztowanie wyposażono w tablicę zawierającą infor-
macje przewidziane przepisami?    

5 Czy dokonano udokumentowanego odbioru rusztowania 
przez nadzór techniczny przed oddaniem go do użytkowa-
nia? 

   

6 Czy rusztowanie zostało prawidłowo posadowione na grun-
cie?    

7 Czy powierzchnie robocze rusztowania zostały wypełnione 
bezpiecznymi podestami?    

8 Czy prawidłowo wykonano kotwienie rusztowania do stałych 
elementów obiektu?    

9 Czy wykonano piony komunikacyjne pomiędzy poziomami 
pomostów rusztowania?    

10 Czy wykonano zgodnie z przepisami balustrady pomostów 
rusztowania?    

11 Czy rusztowanie posiada zabezpieczenie przed spadaniem 
przedmiotów?    

12 Czy rusztowanie jest wykorzystywane zgodnie 
z przeznaczeniem?    

13 Czy rusztowanie jest okresowo konserwowane 
i kontrolowane?    

14 Czy rusztowania metalowe posiadają instalację odgromo-
wą?    

15 Czy równocześnie wykonywane roboty na różnych pozio-
mach rusztowania są prowadzone zgodnie z przepisami?    

 
 
 
 
 
    .............................................    ................................................. 
  (data)       (podpis pracodawcy/  

kierownika budowy/ kierownika robót) 
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