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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje roboty ziemne, budowlane w tym roboty na
wysokości do 3m montaŜowe i wykończeniowe oraz instalacyjne.

2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB  TERENU, KTÓRE
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi.

3. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ WYSTĘPUJĄCYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

- poruszające się środki transportu,
- upadek pracownika lub osoby postronnej z kontenera na trawnik,
- potrącenie pracownika łyŜką koparki,
-    upadek pracownika z wysokości,
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej,
- upadek elementów konstrukcji rozbieranych
- rozładunek materiałów budowlanych i kontenerów przy pomocy dźwigu samojezdnego.
- poraŜenie prądem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodów zasilających

urządzenia mechaniczne.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA śU PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZ NYCH:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montaŜowych muszą przejść instruktaŜ
wstępny oraz stanowiskowy ze szczegółowym uwzględnieniem robót budowlano-
montaŜowych, demontaŜowych i instalacyjnych.
Szkolenie naleŜy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r
( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty
montaŜowe, Roboty spawalnicze,

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( DZ. U. R 129/96 z dn.
26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002 O – Prowadzenie
robót pod bezpośrednim nadzorem uprawnionego mistrza lub brygadzisty.

 Przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych pracownik musi przejść szkolenie
okresowe w zakresie BHP nie rzadziej niŜ 1 raz w ciągu roku. RównieŜ kaŜdy pracownik
powinien zapoznać się z zagroŜeniami występującymi na tym stanowisku oraz metodami
bezpieczeństwa wykonywanej pracy na tym stanowisku.
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5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJ ĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

Wykaz środków zapobiegających niebezpieczeństwom:
wydzielenia, oznakowania terenu budowy oraz zapewnienie właściwego i bezpiecznego
wjazdu,
wydzielenie i zabezpieczenie przejść wzdłuŜ ulicy bezpiecznego tak aby nie było moŜliwości
przechodzenia osób trzecich przez teren objęty pracami budowlanymi

Strefy prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych będą wydzielane i
odgradzane od czynnej cz ęści boiska ta śmami i oznakowane stosownymi tablicami:
zabezpieczenie właściwego usunięcia i wywiezienia gruzu,
zabezpieczenie prac ziemnych oraz wykopów,
wykonania odpowiednich zabezpieczeń słuŜących bezpieczeństwu ludzi w trakcie
wykonywanych prac stosowanie urządzeń oraz technik mających na celu minimalizację
hałasu
W razie zagroŜenia poŜarowego zostanie wykorzystany podręczny sprzęt gaśniczy oraz
pozostający na wyposaŜeniu.
Ewentualna ewakuacja prowadzona będzie z przyjętymi ogólnie zasadami, przy współudziale
pracowników wykonujących prace budowlane.

Firma wykonawcza ma obowiązek zabezpieczenia środków technicznych oraz
organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie
W projekcie nie przewidziano zastosowania materiałów niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy – w pomieszczeniu kierownika budowy.
PowyŜsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej
inwestycji. Informacje te są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” i w przyszłości mogą słuŜyć przygotowaniu planu BIOZ przez
kierownika budowy.
































