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PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji
polegającej remoncie budynku Urzędu Poczty Polskiej oraz rozbiórka wiaty zlokalizowanym w Zbąszynie
przy ulicy Senatorskiej 36, dz. nr ewid. 1094, obręb 0001 Zbąszyń, jedn. ew. 301506_4 Zbąszyń.

ZAKRES RZECZOWY
W zakres niniejszego opracowania projektu wchodzą :


wzmocnienie konstrukcji budynku,



remont pokrycia dachu bryły głównej,



remont dachu nad klatką schodową,



remont uszkodzonych obróbek blacharskich dachu bryły głównej,



remont systemu rynien i rur spustowych budynku głównego,



remont odspojonego, dekoracyjnego elementu ściany szczytowej,



naprawy tynków attyk w poziomie dachu,



remont attyki nad klatką schodową,



wymiana stolarki okiennej,



remont stolarki drzwiowej,



prace remontowe tynków wewnętrznych, sufitów i posadzek,



prace malarskie,



remont zabudowy stanowiskowej,



remont pokrycia dachu nad przybudówką i garażem,



remont obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych w dachu nad przybudówką i garażem,



rozbiórka wiaty.

Przewiduje się następującą kolejność realizacji poszczególnych robót:
 przygotowanie zaplecza (pomieszczenia socjalne i skład materiałowy)
 zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy
 dokonanie uzgodnień z inwestorem dotyczących poszczególnych etapów prac oraz harmonogramu i
sposobu ich prowadzenia,
 wytyczenie stref ochronnych,
 prace pomiarowe
 prace mające na celu zabezpieczenie stateczności istniejących obiektów i wykopów podczas robót.
 prace ogólnobudowlane
 prace wykończeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne i malarskie, itp.)
 prace odbiorowe
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Wzdłuż ulicy Chłodnej do budynku głównego dobudowana jest wiata, która w części jest nieużytkowana, w
części natomiast wykorzystywana jako miejsce postojowe dla rowerów. Naprzeciwko wiaty po drugiej
stronie podwórza do budynku głównego dobudowany jest jedno kondygnacyjny budynek zajmowany przez
Pocztę Polską. Najbardziej na północ wysuniętym budynkiem jest budynek gospodarczy wykorzystywany

obecnie jako garaż. Podwórze pełni funkcję parkingu dla samochodów pracowników poczty, jak i
dostawców. Brama wjazdowa na podwórze znajduje się od ulicy Chłodnej.
Dojazd do budynku możliwy jest od strony wschodniej tj. z ulicy Chłodnej - drogi gminnej dz. nr ew. 1093
poprzez istniejący wjazd na działkę nr 1094, a dostęp dla osób pieszych możliwy jest od strony
południowej z ulicy Senatorskiej – dz. nr 1055.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Niebezpieczeństwo mogą stanowić elementy uzbrojenia terenu, a w szczególności uzbrojenie
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.
WYKAZ UZBROJENIA ZEWNETRZNEGO
Teren działki jest uzbrojony w:
 elektroenergetyczne,
 wodociągowe wody pitnej,
 kanalizacji sanitarnej,
 kanalizacji deszczowej,
 telekomunikacyjne.
Nie wyklucza się występowania innego uzbrojenia terenu nie wskazanego na podkładzie geodezyjnym.

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJACE PODCZAS REALIZACJI ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Podczas wykonywania prac budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego w zakresie
objętym niniejszym opracowaniem projektowym mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i
zdrowia pracowników oraz użytkowników obiektu:
Roboty ziemne
Najczęściej występujące zagrożenia przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o
głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż
3m, wykopy liniowe i obiektowe
- Osunięcie się skarpy wykopu
- Przysypanie pracowników ziemią
- Uszkodzenia układu oddechowego (zaduszenie)
- Uszkodzenia rozległe ciała
Czas występowania:
podczas wszelkich robót ziemnych.
Skala zagrożenia:
duże, szczególnie przy głębokich i wąsko przestrzennych wykopach.
Wymagana:
dobra organizacja, szczególny nadzór oraz przestrzeganiu zasad BHP.
Prace na wysokości (montaż nadproża 3,00m)
Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach na wysokości:
- upadek z wysokości (drabina , pomost, rusztowanie)
- uszkodzenia głowy
- uszkodzenia rąk i nóg
Czas występowania:
podczas montażu elementów nadziemnych.
Skala zagrożenia:
duże, szczególnie przy transporcie pionowym materiałów.
Wymagana:
dobra organizacja, szczególny nadzór oraz przestrzeganie zasad BHP.
Składowanie materiałów
materiały workowane: cement, kleje,
materiały sypkie:
piasek,
materiały paletowane: cegła, bloczki betonowe

Najczęściej występujące zagrożenia przy składowaniu materiałów:
- uszkodzenia rąk i nóg
- przygniecenie lub uderzenie
Czas występowania:
okres trwania budowy
Skala zagrożenia: małe, przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad BHP

Prace transportowe
elementy konstrukcji: łączniki, elementy drobnowymiarowe, słupy, belki stalowe
materiały workowane: cement, kleje,
materiały sypkie:
piasek,
materiały paletowane: cegła,
Najczęściej występujące zagrożenia przy transporcie materiałów:
- uszkodzenia rąk i nóg
- przygniecenie lub uderzenie
Czas występowania:
okres trwania budowy.
Skala zagrożenia:
duże, szczególnie przy transporcie elementów konstrukcji.
Wymagana:
dobra organizacja, szczególny nadzór oraz przestrzeganiu zasad BHP.
Prace spawalnicze
Najbardziej rozpowszechnionymi rodzajami spawania są: cięcie tlenem i mechaniczne, spawanie gazowe z
użyciem acetylenu i tlenu oraz spawanie elektryczne.
Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach spawalniczych:
- poparzenia
- oddziaływanie dymów spawalniczych
- uszkodzenia wzroku i skóry na skutek promieniowania nadfioletowego i podczerwonego
- zagrożenie pożarem lub wybuchem
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
Czas występowania : okres trwania budowy
Skala zagrożenia:
małe ,przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad BHP
Prace z użyciem elektronarzędzi
Najbardziej rozpowszechnionymi pracami z użyciem elektronarzędzi są:
- cięcie piłą mechaniczną (tarczową lub łańcuchową)
- cięcie tarcza tnącą ( metal, beton)
- wiercenie w betonie, stali
- szlifowanie
- kucie za pomocą młotów udarowych i wyburzeniowych
- wykonywanie bruzd pod przewody
- gięcie mechaniczne
- struganie mechaniczne i frezowanie
Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach z elektronarzędziami:
- uszkodzenia wzroku na skutek odprysku materiału lub rozerwania ostrza / tarczy
- uszkodzenia ciała na skutek odprysku materiału lub rozerwania ostrza / tarczy
- uszkodzenia ciała na skutek ucięcia lub wciągnięcia kończyny przez urządzenie
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
- zagrożenie rozerwaniem tarczy tnącej
- hałas
Czas występowania:
okres trwania budowy
Skala zagrożenia:
małe przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad BHP
Prace antykorozyjne i pokrycia malarskie
Stosowanie farb podkładowych i nawierzchniowych oraz rozpuszczalników zawierających zanieczyszczenia i
produkty szkodliwe dla zdrowia.
Najczęściej występujące zagrożenia przy pracach antykorozyjnych i malarskich:

uszkodzenia wzroku i skóry oraz dróg oddechowych na skutek oddziaływania oparów rozpuszczalników
zagrożenie pożarem lub wybuchem
Czas występowania:
prace wykończeniowe, końcowy etap budowy
Skala zagrożenia:
małe przy dobrej organizacji robót i przestrzeganiu zasad BHP
Nie należy prowadzić robót budowlanych w temperaturze poniżej –10oC
oraz w warunkach pogodowych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia
INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , rozdział 6A §81:
Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac szczególnie niebezpiecznych , a zwłaszcza zapewnić :
 bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
 odpowiednie środki zabezpieczające
 instruktaż pracowników obejmujący w szczególności :
 imienny podział pracy
 kolejność wykonywania zadań
 wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach.
ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM
Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom przy prowadzeniu robót
budowlanych określa : Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z
dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych, z późniejszymi zmianami.
Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom przy pracach na
wysokości określa również Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdział 6E §109 :
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokości powyżej 2m od otaczającego poziomu podłogi
lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności :
 zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy
 zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia
 przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie
określonym w odrębnych przepisach.
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych
przepisach oraz w Polskich Normach oraz §110 :
Przy pracach na konstrukcjach budowlanych bez stropów , a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu zewnętrznego lub
podłogi należy w szczególności :
 przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń , na których mają być
wykonywane prace , w tym ich stabilność , wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz

zabezpieczenia przed nie przewidywaną zmianą położenia , a także stan techniczny stałych
elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa
 zapewnić stosowanie przez pracowników , odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac , sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości , jak : szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji , szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym ( do
prac w podparciu – na słupach , masztach itp.)
 zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

UWAGI KOŃCOWE
 Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126)
 Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej , na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej
 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót”
oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
BHP na budowie.
Stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 47 z
2003 r, póz. 401.
Kierownik Budowy winien opracować przed rozpoczęciem budowy „PLAN BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE" zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury" nr 1126 z
dnia 27.08.2002r. .(Dz.lJ.120/2003r.) w sprawie sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na
budowie oraz szczegółowego zakresu i rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi, uwzględniając specyfikę obiektu

OPRACOWAŁ:

