
Państwowa Inspekcja Pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy 
we Wrocławiu
ul. Zielonego Dębu 22
51-621 Wrocław 

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy 

1 
Nazwa inwestora: 

Adres inwestora: 

2 

Adres budowy: 

3 

Typ inwestycji: 

Nr pozwolenia: Budowa

Nazwa inwestycji: 
Rozbudowa/przebudowa 

Rozbiórka

4 

Koordynator(rzy) do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy: 

Koordynator 1  
zawsze kierownik 
budowy 

Imię i nazwisko: Adres, telefon: 

Koordynator 2 

Koordynator 3 

5 
Termin rozpoczęcia 
prac na terenie  
budowy: 

6 
Planowany termin  

zakończenia budowy: 

7 

Etapy budowy Nazwa etapu / opis etapu 

Planowany 
termin  

rozpoczęcia 
etapu 

Planowany 
termin  

zakończenia 
etapu 

Przybliżona liczba 
pracowników jaka 
będzie wykonywać 

prace na danym 
etapie 

Etap 1 

Etap 2 

Etap 3 

Etap 4 

Etap 5 

8 

Wyszczególnienie  
już wybranych  

wykonawców robót 
i samodzielnych  
pracowników. 

……….……………………… 
(podpis) 



 
2 

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy 
 
Podstawa prawna:  

  § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pra-

cy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowla-

nych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 osób albo na której pla-

nowany zakres robót przekracza 500 osobodni. Zgłoszenie powinno1 zawierać: 

  nazwę inwestycji, adres budowy, nr pozwolenia na budowę, 

  nazwę i adres inwestora, 

  imię i nazwisko kierownika budowy i/lub koordynatora ds. bioz, 

  planowany termin rozpoczęcia prac na terenie budowy, 

  planowany termin zakończenia budowy, 

  wyszczególnienie etapów2 budowy ze wskazaniem planowanych terminów  rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych etapów, a także: 

o przybliżonej liczby pracowników, jaka będzie wykonywać prace na danym etapie, 

o przybliżonej liczby wykonawców i podwykonawców oraz samodzielnych pracowników (podmio-

tów jednoosobowych), jaka będzie wykonywać prace na danym etapie, 

  wyszczególnienie już wybranych wykonawców robót i samodzielnych pracowników. 
 

Adresy biur Państwowej Inspekcji Pracy: 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku,15-483 Białystok ul. Fabryczna 2 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, 85-012 Bydgoszcz, plac Piastowski 4a 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, 80-264 Gdańsk, ul. Dmowskiego 12 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach, 40-017 Katowice, ul. Graniczna 29 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, 25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, 31-011 Kraków, plac Szczepański 5 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, 20-011 Lublin, al. Piłsudskiego 13 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, 90-441 Łódź, al. Kościuszki 123 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 29 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, 45-706 Opole, plac Piłsudskiego 11a 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, 61-807 Poznań, ul. Św. Marcin 46/50 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, 35-234 Rzeszów, ul. Gen. Stanisława Maczka 4 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie, 71-663 Szczecin, ul. Pszczelna 7 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, 00-973 Warszawa, ul. Lindleya 16 
Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, 51-621 Wrocław, ul. Zielonego Dębu 22 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, 65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 8 
 

                                                 
1 Przepis nie precyzuje co ma zawierać zgłoszenie. Informacje zawarte w niniejszym druku są propozycją zgłoszenia za-

proponowaną przez Państwową Inspekcję Pracy. Inwestor może dokonać zgłoszenia w dowolnej formie. Istnieje także możli-
wość skorzystania ze zgłoszenia zawartego na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl .  

2 przykładowo: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty konstrukcyjne, roboty wykończeniowe. 

http://www.pip.gov.pl/
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