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ZAKRES ROBÓT
Zakres robót obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
wraz z zagospodarowaniem terenu

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE
Działka jest obecnie zabudowana budynkami przeznaczonymi na cele funkcjonowania Bazy
Oznakowania Nawigacyjnego. Istniejące budynki na terenie działki to:
-Hala pław z budynkiem biurowym (przewidziany do przebudowy i rozbudowy) – budynek
oznaczony symbolem „A” na planie zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym
- Magazyn paliw i smarów (przewidziany do rozbiórki) – budynek oznaczony symbolem „B”
na planie zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym
- Warsztat elektryczny (przewidziany do rozbiórki) – budynek oznaczony symbolem „C” na
planie zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym
- Budynek magazynowo - warsztatowy (przewidziany do rozbiórki) – budynek oznaczony
symbolem „D” na planie zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym
- Hala pław (budynek wyłączony z zakresu opracowania) – budynek oznaczony symbolem
„E” na planie zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym
- Magazyn techniczny (budynek wyłączony z zakresu opracowania) – budynek oznaczony
symbolem „F” na planie zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym
- Magazyn farb (budynek wyłączony z zakresu opracowania) – budynek oznaczony symbolem
„G” na planie zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym
- Budynek gospodarczy (budynek wyłączony z zakresu opracowania) – budynek oznaczony
symbolem „H” na planie zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym

Na terenie inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu:
- Przyłącze wodociągowe Ø100mm z sieci usytuowanej wzdłuż ulicy Pokładowej
(przewidziane do likwidacji w związku z budową nowego przyłącza wodociągowego). Na
przyłączu zabudowany hydrant zewnętrzny – do pozostawienia,
- Kanalizacja sanitarna na terenie działki wraz z przyłączem do sieci kanalizacyjnej Ø
200mm w ulicy Pokładowej (sieć kanalizacyjna i przyłącze przewidziano do kompleksowej
przebudowy),
-

wewnętrzne

sieci

elektroenergetyczne

na

terenie

działki

wraz

z

przyłączem

elektroenergetycznym NN z sieci w ulicy Pokładowej (wszystkie istniejące sieci przewidziano
do likwidacji, istniejące przyłącze przewidziano do likwidacji w związku z planowanym nowym
przyłączem elektroenergetycznym o zwiększonej mocy),

- wewnętrzne sieci teletechniczne (wszystkie istniejące sieci teletechniczne przewidziano do
likwidacji).
Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej. Istniejący wjazd na teren zlokalizowany
jest z ulicy Pokładowej od strony wschodniej (istniejący wjazd przewidziano do likwidacji w
związku z planowanym nowym wjazdem z ulicy Pokładowej od strony północnej).

1 . KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT

Inwestycja realizowana będzie etapowo. Dla każdego z etapu przewiduje się następująca
kolejność wykonywania robót:
1.1. zagospodarowanie placu budowy dla poszczególnych etapów,
1.2. roboty ziemne,
1.3. roboty budowlano-montażowe,
1.4. roboty wykończeniowe,
1.5. wyposażenie.
Etapy robót:
- etap I – rozbiórka budynków C, D oraz części budynku A od strony północnej, wycinka
zieleni kolidującej z planowaną inwestycją, budowa części biurowej nowego budynku,
przebudowa części A budynku w zakresie hali pław, zagospodarowanie części terenu, w tym
przebudowa kolizyjnych sieci uzbrojenia podziemnego, wykonanie przyłącza wod-kan,
przyłącza elektroenergetycznego, budowa części kanalizacji kablowej, budowa części
kanalizacji deszczowej, wykonanie części instalacji oświetlenia terenu, budowa wiaty
rowerowej wykonanie utwardzeń do wysokości południowej krawędzi hali pław. Dla tego
etapu należy na pozostałym terenie wydzielić obszar, na którym czasowo prowadzone będą
prace naprawcze pław (poza halą pław). Prace na hali należy tak zaplanować, aby czas ich
realizacji był jak najkrótszy. Wymagane jest prowadzenie prac w obrębie hali pław okresie
wiosennym i letnim.
- etap II – rozbiórka biurowej części budynku A, rozbiórka budynku B, wykonanie pozostałej
części projektowanego budynku, zagospodarowanie pozostałej części terenu, w tym
wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej,
kanalizacji kablowej, likwidacja istniejącego wjazdu, budowa osłony śmietnikowej z wiatą,
wykonanie pozostałej części utwardzeń, nasadzenia zieleni projektowanej. W tym czasie hala
pław powinna być przygotowana do użytkowania przez bazę.

Dla każdego z poszczególnych etapów realizacji, należy zabezpieczyć plac
budowy w sposób umożliwiający funkcjonowanie bazy. Zagospodarowanie placu
budowy

powinno

uwzględniać

min.

pozostawienie

ciągu

komunikacji

technologicznej pomiędzy nabrzeżem wysokim a halą pław, zapewnienie wjazdu
na teren bazy, zapewnienie miejsca do parkowania samochodów pracowników
bazy, zapewnienie miejsca do magazynowania pław, zapewnienie ciągów
komunikacji pieszej i technologicznej na terenie bazy.

2.

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

PRZED

PRZYSTĄPIENIEM DO

REALIZAJI

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego.

3.

ŚRODKI

TECHNICZNE

NIEBEZPIECZEŃSTWOM

I

ORGANIZACYJNE

WYNIKAJĄCYM

Z

ZAPOBIEGAJĄCE

WYKONYWANIA

BUDOWLANYCH

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia właściwej wentylacji,
h) zapewnienia łączności telefonicznej,
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

ROBÓT

Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony i skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć
i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na
placu

budowy

lub

robót

powinna

być dostosowana do używanych środków

transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we
właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych
przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje
się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia
i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie
spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana
w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i
wykonane

oraz

utrzymywane

i

użytkowane

w

taki

sposób, aby

nie

stanowiły

zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem
prądem elektrycznym.
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i
urządzeń

elektrycznych

mogą

być

wykonywane

wyłącznie

przez osoby posiadające

odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane
w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi
wykonane

w

sposób

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie

urządzenia.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na

budowie

oraz

przeciwpożarowych.

do

celów

higieniczno

-

sanitarnych, gospodarczych i

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno –
sanitarne i socjalne

–

szatnie (na

odzież roboczą i

ochronną), umywalnie, jadalnie,

suszarnie oraz ustępy.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do składania materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób
wykluczający

możliwość

wywrócenia,

zsunięcia,

rozsunięcia

się

lub spadnięcia

składowanych wyrobów i urządzeń.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych,

konstrukcje

wsporcze

lub ściany obiektu budowlanego jest

zabronione.
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów,
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z
wymaganiami

producentów

i

przepisów przeciwpożarowych. Ilość

i

rozmieszczenie

gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.
Zagospodarowanie placu budowy powinno uwzględniać wymagania dotyczące
funkcjonowania bazy opisane w punkcie 1.

1.2. Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian
wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem
pochodzącym z wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na
placu budowy

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- telekomunikacyjne,
- ciepłownicze,
- wodociągowe i kanalizacyjne,
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych
przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawić balustrady.
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości
nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych,
bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie
o szerokości
równej głębokości wykopu.
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w
dokumentacji projektowej wówczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać
zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie
powinna przekraczać
20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych
w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
-

w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina
naturalnego odłamu gruntu.
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zakładanie
ścianach

obudowy
pionowych

lub
i

montaż
na

instalacji

głębokości

w

uprzednio

powyżej

1,0

wykonanym

m

wymaga

wykopie

o

tymczasowego

zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

1.3. Roboty budowlano – montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworów

technologicznych

w

powierzchni

stropu;

brak

zabezpieczenia

otworów

prowadzących na płyty balkonowe);
Roboty

montażowe

konstrukcji

stalowych

mogą

być

wykonywane

na

podstawie

projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z

instrukcją

organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub Kratownic
jest zabronione.
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,
-

przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska

pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.
Odległość

pomiędzy

zewnętrznymi

skrajnią

częściami

podwozia

konstrukcji

lub

platformy

montowanego

obiektu

obrotowej

żurawia

a

budowlanego powinna

wynosić co najmniej 0,75 m.
Zabronione jest w szczególności:
-

przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a

podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,
-

składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego a

konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania
elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie
pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.

W

czasie

montażu,

w

szczególności

słupów,

belek

i

wiązarów,

należy stosować

podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Osoby przebywające na
stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi
lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. Otwory w
stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi,
należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. Ponadto,
należy ustalić rodzaje prac, które powinny

być

wykonywane, przez co

najmniej

dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na
możliwość

wystąpienia

szczególnego

zagrożenia

dla

zdrowia

lub

życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

1.4. Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
-

upadek

roboczych
wysokości

pracownika
rusztowania;
przy

z

wysokości

brak

(brak

balustrad

stosowania

sprzętu

robót

związanych

wykonywaniu

ochronnych

przy podestach

chroniącego przed

upadkiem

z

z montażem lub demontażem

rusztowania),
-

uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego

usytuowanego

przy

budowanym

lub

remontowanym

obiekcie

budowlanym

(brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy
użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. Montaż

rusztowań,

ich

eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub
projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów
roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby

dokonujące

montażu

i

demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed
upadkiem z wysokości.
Przed

montażem

i

demontażem

niebezpieczną. Rusztowania

z

rusztowań

elementów

posiadać instalację piorunochronną.

należy

metalowych

wyznaczyć
powinny

i

wygrodzić strefę

być

uziemione

i

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło
spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przyłbice ochronne,
- hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skórą,
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

2 .

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTASPIENIEM DO REALIZACJI

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o

programy poszczególnych rodzajów

szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje
pracowników

z

podstawowymi

przepisami

bhp zawartymi

w

ono

Kodeksie

zapoznanie
pracy,

w

układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym
zakładzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać
pracowników
sposobami

z

zagrożeniami

ochrony

przed

występującymi

zagrożeniami,

oraz

na

określonym stanowisku

pracy,

metodami bezpiecznego wykonywania

pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym
powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

3.

ŚRODKI

TECHNICZNE

I

ORGANIZACYJNE

ZAPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Nieprzestrzeganie

przepisów

bhp

na

placu

budowy

prowadzi

do

powstania

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

- Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy ,
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2) niewłaściwe polecenia przełożonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

- Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiałów zastępczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy,
-

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,
-

organizować,

przygotowywać

i

prowadzić

prace,

uwzględniając

zabezpieczenie

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
-

oceny

ryzyka

zawodowego

występującego

przy

wykonywaniu

przy

wykonywaniu

robót

na danym

stanowisku pracy,
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
-

określenia

podstawowych

wymagań

bhp

prac szczególnie

niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników

przed

zagrożeniami

szkodliwych i uciążliwych,

wypadkowymi

oraz

oddziaływaniem czynników

-

zapewnić

likwidację

zagrożeń

dla

zdrowia

i

życia

pracowników

głównie przez

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników
osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy

zatrudnieni

na

budowie,

powinni

być

wyposażeni

w

środki

ochrony

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.
Środki

ochrony

indywidualnej

w

zakresie

ochrony

zdrowia

i

bezpieczeństwa

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi
zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z późn.zm.)
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr
106 poz.1126 z późn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z póź.zm.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w
sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.
844 z póź.zm.)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

