1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów.
Zakres robót obejmuje budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
parkingiem i niezbędną infrastrukturą ,usytuowanej na działce nr geod. 503/13 i 29/3, obręb Kozy,
gmina Kobylanka.
•

Zagospodarowanie placu budowy

•

Roboty ziemne

•

Roboty budowlano - montaŜowe

•

Roboty wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – brak
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
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.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
4.1 Roboty ziemne
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
•

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),

•

zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu
przed obsunięciem się; obciąŜenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z
wykopu),

•

potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
4.2 Roboty budowlano – montaŜowe

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych:
•

upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia
otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów
prowadzących na płyty balkonowe);

4.3 Roboty wykończeniowe
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:
•

upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy
wykonywaniu robót związanych z montaŜem lub demontaŜem rusztowania),

•

uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).
4.4 Maszyny i urządzenia techniczne uŜytkowane na placu budowy

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i urządzeń
technicznych:
•

pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

•

potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

•

poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych:
•

szkolenie pracowników w zakresie bhp,

•

zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia,

•

zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

•

zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia
roboczego.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką
ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
•

wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia
pracowników,

•

obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

•

postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

•

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla
Ŝycia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad
bhp.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowiązków.
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 wyposaŜenia technicznego, a takŜe
o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
•

oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku
pracy,

•

wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

•

określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu 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
zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych,
- zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŜeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w
celu usunięcia tego zagroŜenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz
odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np.
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy jest zobowiązany informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi
środkami.
7. Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j 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 2003 r. Nr 80 poz.718 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 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr 120 poz.1126),
- 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. N r 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) z wagi na utratę mocy
prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych i rozbiórkowych
(Dz.U.Nr 13 poz. 93) z dniem 19 września 2003 r.

Wnioski:
PoniewaŜ w w/w obiekcie istnieją zagroŜenia dla bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia kierownik budowy jest zobowiązany wykonać plan BIOZ
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126),

Opracowała: mgr inŜ. arch. Wioletta Kmita

