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Zgodnie z normą

Zadbano o to, by budowa była jak najmniej uciążliwa dla 

otoczenia.

Ogranicza się uciążliwy hałas powodowany przez działa-

nia inne niż budowlane.

Przeprowadzono analizę środowiskową.

Zadbano o ochronę flory i fauny.

Na placu budowy i w jego otoczeniu zwraca się uwagę 

na osoby niepełnosprawne i wrażliwe.

Szanowana jest prywatność okolicznych mieszkańców.

Wiadome jest, kto jest firmą odpowiedzialną za budo-

wę, i do kogo należy się zwracać.

Zgodnie z normą

Zarząd placu budowy i pracownicy budowy komunikują, 

że postępują zgodnie z zasadami Świadomych Budowlań-

ców.

Mieszkańcy okolicy są przed rozpoczęciem budowy i w jej 

trakcie informowani o projekcie: o godzinach pracy, okresie 

realizacji, lokalizacji i rodzaju możliwych niedogodności.

Można łatwo nawiązać kontakt z zarządem placu budowy.

W widocznym miejscu wywieszony jest baner Verbeter-

debouw.nl|Bewuste Bouwers, aby mieszkańcy okolicy 

mogli łatwo dokonywać zgłoszeń.

Zgłoszenia są bardzo uważnie rozpatrywane.

O zgłoszeniach są informowani pracownicy budowy.

Powyżej normy

Podjęto dodatkowe starania ku temu, by budowa była 

jak najmniej uciążliwa dla otoczenia.

Skutki wynikające z uciążliwości, jakie powoduje budo-

wa, są monitorowane i mierzone.

Przeprowadzona jest dogłębniejsza analiza środowisko-

wa pod kątem konkretnych zagadnień, dzięki czemu 

zapewnia się rozwiązania dostosowane do sytuacji.

Miejsca parkowania dla pracowników budowy i osób 

odwiedzających nie utrudniają życia okolicznym miesz-

kańcom.

Plac budowy korzysta z lokalnych usług.

Powyżej normy

Informacje o projekcie są dostępne dla okolicznych 

mieszkańców i przechodniów.

W nagłych wypadkach firma budowlana lub zarząd pla-

cu budowy jest osiągalny do kontaktu przez 24 godziny 

na dobę i 7 dni w tygodniu.

Zarząd placu budowy jasno komunikuje się z okoliczny-

mi mieszkańcami w związku z ich skargami i pochwałami.

Okoliczni mieszkańcy są informowani o środkach pod-

jętych w celu ograniczenia niedogodności związanych z 

placem budowy.

Osoby odpowiedzialne za plac budowy dodatkowo 

komunikują się z mieszkańcami na temat postępu prac 

(budowlanych) i ewentualnych incydentów.

Środki

Budowanie świadomości i komunikacja

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

Bewuste Bouwer (Świadomy Budowlaniec) stara się jak naj-

bardziej ograniczyć wszelkie niedogodności i uciążliwe do-

świadczenia dla osób przebywających w otoczeniu budo-

wy. Pracownicy budowy muszą być świadomi tego, w jaki 

sposób ich działania wpływają na ludzi, zwierzęta i roślin-

ność w okolicy. Mają aktywnie komunikować się z okolicz-

nymi mieszkańcami przed rozpoczęciem i w trakcie budo-

wy, a także ze zrozumieniem przyjmować od nich wszelkie 

pytania, skargi i wskazówki.

Otoczenie 



Bewuste Bouwer (Świadomy Budowlaniec) przyczynia się 

do zapewniania bezpieczeństwa na placu budowy, sku-

piając się zwłaszcza na jego najbliższej okolicy. Za pomocą 

analizy osób zainteresowanych należy ustalić, czyje bezpie-

czeństwo wymaga ochrony. Pracownicy budowy mają być 

świadomi tego, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych 

osób na placu budowy. Muszą też wiedzieć, jakie są zagro-

żenia dla bezpieczeństwa najbliższego otoczenia budowy i 

informować o nich.

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

KARTA NORMY wersja 4.1 

Bezpieczny 

Zgodnie z normą

W systematyczny sposób zapewniono bezpieczeństwo 

osobom w otoczeniu placu budowy.

Na placu budowy i wokół niego zastosowano odpo-

wiednie środki bezpieczeństwa.

Na budowie działa sprawny i skuteczny system kontroli 

dostępu do jej terenu.

Prace budowlane i ruch sprzętu/pojazdów na budowie 

stanowią dopuszczalne ryzyko, określone np. w mającym 

zmniejszyć uciążliwość dla otoczenia planie BLVC (Zasięg, 

Warunki życia, Bezpieczeństwo i Komunikacja) lub  

Bouwveiligheidsplan (Planie bezpieczeństwa budowy).

Na placu budowy dostępne są zalecane i zatwierdzo-

ne do użytku środki ochrony indywidualnej dla osób 

odwiedzających budowę, które przez cały czas mają 

zapewnioną asystę.

Na budowie lub w innej lokalizacji dostępny jest defibry-

lator AED.

Organizacja placu budowy daje poczucie bezpieczeń-

stwa osobom przebywającym w jej otoczeniu.

Zgodnie z normą

Jest jasne, jak ma wyglądać rola zarządcy budowy.

Jest jasne, gdzie osoby odwiedzające budowę mają 

zgłaszać swoje przybycie. Mają też zapewniony bez-

pieczny dostęp do tego miejsca. 

Pracownicy, osoby odwiedzające, podwykonawcy, 

dostawcy i podwykonawcy otrzymują wcześniej opis 

trasy dojazdu, instrukcje dotyczące parkowania i ogólne 

instrukcje BHP.

Na terenie budowy i wokół niej nie dostrzeżono żadnych 

sytuacji grożących niebezpieczeństwem.

Na budowie znajduje się plan awaryjny i plan na wypa-

dek nagłych zagrożeń.

Uczenie się na błędach i ciągła poprawa bezpieczeństwa 

w otoczeniu.

Przed rozpoczęciem prac o wysokim stopniu ryzyka 

sporządzane są Analizy ryzyka dotyczące zadania (Taak 

Risico Analyse). 

 

Powyżej normy

Przeprowadzane są okresowe kontrole najbliższego 

otoczenia budowy, w porozumieniu z zainteresowanymi 

osobami.

Powyżej normy

Zarząd budowy dba o właściwe zachowanie (drogowe) 

za pomocą środków innych niż standardowe znaki i 

tablice.

Pracownicy budowy aktywnie myślą o ochronie bezpie-

czeństwa najbliższej okolicy budowy.

Błędy, incydenty i niebezpieczne sytuacje są raporto-

wane, a informacje o tym są przekazywane okolicznym 

mieszkańcom, zleceniodawcy i branży.

Środki

Budowanie świadomości i komunikacja
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Zgodnie z normą

Opracowano zasady zachowania na placu budowy.

Jeżeli pracownicy na placu budowy nie wywiązują się 

z ustaleń bądź też zachowują się w niebezpieczny i/

lub niedopuszczalny sposób, natychmiast zwraca się im 

uwagę.

Pracownicy budowy muszą być odpowiednio ubrani.

Zgodnie z normą

Przy rozpoczęciu pracy na budowie, podczas instruktażu 

(dotyczącego zadania) i szkolenia BHP omawiane 

są zasady dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

samopoczucia pracowników budowy.

Pracownicy budowy są dobrze poinformowani o zagro-

żeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz o środkach 

prewencyjnych.

Firma budowlana w sposób widoczny dba o bezpie-

czeństwo, zdrowie, samopoczucie i trwałe zatrudnienie 

pracowników.

Pracownicy budowy wiedzą, że biorą udział w programie 

Świadomi Budowlańcy (Bewuste Bouwers) i zobowiązują 

się do przestrzegania kodeksu postępowania.

Pracownicy budowy zwracają sobie nawzajem uwagę na 

niebezpieczne zachowanie i niedopuszczalne zagroże-

nia.

Powyżej normy

Firma budowlana prowadzi aktywną politykę w zakresie 

przyuczania i zatrudniania stażystów/praktykantów.

W ramach działań z zakresu Społecznej Odpowiedzial-

ności Biznesu istnieje możliwość zatrudnienia na bu-

dowie osób będących w utrudnionej sytuacji na rynku 

pracy (program SROI).

Powyżej normy

Firma budowlana i personel budowy zachęca młodych 

ludzi do wyboru ścieżki nauki na kierunkach technicz-

nych.

Instrukcje i informacje są dostępne dla pracowników 

placu budowy w różnych językach, jeśli pracują tam 

osoby z różnych krajów.

Zarząd placu budowy bierze pod uwagę specyficzne 

grupy docelowe i ewentualne różnice kulturowe. 

Środki

Budowanie świadomości i komunikacja

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

Bewuste Bouwer (Świadomy Budowlaniec) dba o 

rozwój, bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie 

pracowników budowy a przy wszelkich działaniach 

komunikacyjnych uwzględnia różne grupy docelowe, 

zarówno na placu budowy, jak i w jego otoczeniu. 

Pracownicy przyczyniają się do tego, jaki jest wizerunek 

budowy, na której pracują. Pracownicy budowlani mają być 

wizytówką placu budowy i całej branży, a także wzorem do 

naśladowania dla przyszłych fachowców w tej dziedzinie.

Fachowcy 
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Zgodnie z normą

Na placu budowy zastosowano rozwiązania pozwalające 

oszczędzać energię i wodę.

Rozwiązania obniżające zużycie energii i wody są moni-

torowane.

Personel budowy w sposób świadomy i odpowiedzialny 

postępuje z odpadami oraz odpadami resztkowymi  

(niepodlegającymi recyklingowi).

Odpady są segregowane i wywożone zgodnie z podzia-

łem na różne frakcje.

Plac budowy ma potrzebne wyposażenie na wypadek 

wycieku lub rozlania oleju i paliwa.

Zgodnie z normą

Przynajmniej raz w roku na placu budowy lub w firmie 

budowlanej odbywa się szkolenie BHP (tzw. toolbox), 

dotyczące pracy w zgodzie z wytycznymi w zakresie 

ochrony środowiska.

Personel na placu budowy jest informowany o wytycz-

nych (firmy budowlanej) dotyczących pracy w ekologicz-

ny sposób (ochrony środowiska, zarządzania odpadami, 

oszczędzania energii i wody).

Powyżej normy

Na placu budowy wykorzystywana jest energia elek-

tryczna pochodząca ze zrównoważonych źródeł.

Plac budowy ma wyznaczony procent odpadów, które 

mają być segregowane.

W projekcie zastosowano przyjazny dla środowiska i/lub 

bezemisyjny sprzęt.

Materiały (resztkowe) są ponownie wykorzystywane.

Powyżej normy

Informacje o środkach w zakresie ochrony środowiska są 

przekazywane wszystkim zainteresowanym osobom i są 

dla nich dobrze widoczne.

Wyniki monitorowania i pomiarów skuteczności tych 

środków są udostępniane zainteresowanym osobom.

Zrównoważona działalność jest jednym z kryteriów przy 

wyborze dostawców i podwykonawców.  

  

Środki

Budowanie świadomości i komunikacja

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

Bewuste Bouwer (Świadomy Budowlaniec) dba o ochronę 

środowiska w miejscu pracy. Firma budowlana musi mieć 

politykę minimalizowania wpływu jej działalności na 

środowisko. Firma budowlana ma stosować odpowiednie 

środki i umożliwić prowadzenie budowy w sposób jak 

najmniej szkodliwy dla środowiska, w tym również dla jej 

najbliższego otoczenia.

Środowisko
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Zgodnie z normą

Pomieszczenia socjalne/sanitarne dla pracowników 

budowy i osób odwiedzających są czyste i dobrze 

utrzymane.

Materiały i sprzęt są starannie przechowywane, są 

uprzątnięte a w razie potrzeby również przykryte i 

zabezpieczone.

Zapobiega się uszkodzeniom oraz brudzeniu dróg i/

lub własności innych osób lub naprawia się powstałe 

szkody/usuwa zanieczyszczenia.

Płoty są ustawione prosto, a ich podpórki nie stwarzają 

ryzyka upadku i/lub potknięcia się.

Na terenie budowy i wokół niej nie zalegają żadne 

śmieci, odpady budowlane i rozbiórkowe, a także nie 

rośnie tam zbyt wysoka trawa.

Zgodnie z normą

Firma budowlana zachęca pracowników do 

utrzymywania czystości i porządku na placu budowy 

oraz w pomieszczeniach socjalnych/sanitarnych, a także 

zapewnia im do tego potrzebne środki.

Teren budowy i jego otoczenie są poddawane 

okresowym kontrolom.

Powyżej normy

Pomieszczenia socjalne/sanitarne są dostosowane do 

różnych grup docelowych.

W różnych miejscach na placu budowy są ustawione 

odpowiednie pojemniki na odpady.

Zastosowanie innych ogrodzeń budowlanych o 

schludniejszym wyglądzie i większej jednolitości.

Natychmiastowe usuwanie niepożądanego graffiti.

Powyżej normy

Pracownicy budowy biorą na siebie osobistą 

odpowiedzialność za utrzymanie porządku na placu 

budowy i w pomieszczeniach socjalnych/sanitarnych.

Pobliscy mieszkańcy są angażowani w wykończenie/

urządzanie terenu budowy. 

 

Środki

Budowanie świadomości i komunikacja

www.bewustebouwers.nl | www.verbeterdebouw.nl

Bewuste Bouwer (Świadomy Budowlaniec) dba o porządek 

w miejscu pracy. Na osobach z okolicy plac budowy ma 

sprawiać schludne wrażenie. Na terenie budowy i wokół 

niej ma panować porządek i nie mogą tam zalegać żadne 

śmieci. Dzięki temu plac budowy, jego drogi dojazdowe i 

ogrodzenia będą wyglądać estetycznie. Sprzęt i materiały 

mają być uporządkowane, czyste i dobrze utrzymane.

Porządek


