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Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budowy. Plan BloZ
należy opracować w oparciu o:
0 Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury zdnia23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr t2o,poz.t7Ż6)
0 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Pqlityki Socjalnej z26.09.L997r w sprawie przepisów BHP (DZ. U' nr L29,

0
0
0
0

poz.844),

Rozporządzeniu Ministra Budownictwa iPrzemysłu z26.03.l972r (DZ. U. nr t3/72,poz.93),
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437),
Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzen bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 218t z dn.23 grudnia 2003 r.)
inne przepisy dotyczące projektowania drógoraz literatura techniczna i stosowane rozwiązania.

2. Elementv zagospodarowania, które moqa stwarzać zaProżenie.
Wykonywanie elementów konstrukryjnych Źelbetowych oraz robót murarskich w technologii tradyryjnej z
zastosowaniem elementóW żelbetowych w/ewanych na mokro.
3.

Przewidvwane zagrożenia podczas realizacii robót budowlanvch
Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie mogą to być:
elementy ukształtowania terenu:skarpy, nasypy/ Wykopy

_

istniejąca zieleń stwarzająca zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywanych robót,
istniejące sieci napowietrzne i podziemne.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posiadać aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na budowie odpowiedzialni są
kierownicy budowy, kierowniry robót, majstrzy, brygadziści oraz inspektorzy nadzoru.
Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób przebywających W otoczeniu prowadzonych robót.
lnne zagrożenia Występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:
- wykonywanie wykopów o ścianachpionowych bez rozparcia o głębokościwiększej niż 1,50m oraz
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ściano głębokościwiększej niż 3,0m
roboĘ, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokościponad 5,0m
montaż, demontaż i konserwacja rusztowań,
zetknięcie z ostrymi iWystającymi częściami maszyn/ narzędzi i materiałów'
uderzenia oprzejeżdżającesamochody, ciągniki
transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem materiałów budowlanych
porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),

_
_
_
_
-

nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu)
drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek iwibratorów),
prace w wymuszonej pozycji ciała
prace związane zprzemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów
potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie,

4.

Sposób instruktażu pracowników

Należy
przeprowadzić szkolenie Wstępne na stanowisku prary i udokumentować je w dzienniku szkoleń,
- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
:

-

udokumentowaćgo
a)

i

z:

określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska,
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b)

uwzględnieniem koniecznościstosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń,

c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez Wyznaczone W tym

celu osoby
d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy i kierownicy

robót

{mĄB

I$ŁTAsr"A T.ĄR!{sYryń

5.

Środki zapobiegaiace

-

zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązująrymi przepisami i normami,
Wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką.

niebezpieczeństwom

xl. tljową.$
Wydzielenie ioznakowanie mieisca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodcajuagfuĆerńsa
tss_] CIg Tar:rów"

Przechowylłanie i przemieszczanie materiałów, wyrobóW, substancji i preparatów niebezpiecznych:
- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia. Humus zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwościąpóźniejszego
jego wykorzystania.

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynlkaiącym z
wykonyvrania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:
- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia
podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich
jak kable energetyczną telekomunikaryjne, sieci wodociągowe, gazowe icieplne.

6.

Zabezpieczenie terenu budowv

Teren budowy ogrodzić

i

oznaczyć tablicami

w

kolorze żóĘm, min. wysokość ogrodzenia 150 cm.

Poręcz/pochwyt na wysokości 1L0 cm, barierki ażurowo z desek szer. 15 cm, gr.2,8 cm, pomiędzy poręcza, a
deską krawężnikową. Prawidłowo wypełnić i wywiesić tablice informacyjną. Nosić odzież ochronną.
Zabezpieczyć miejsca możliwych upadków z wysokości. Zabezpieczyć skarpy wykopów. Składować materiały W
miejscach do tego przeznaczonych. Zapewnić apteczkę pierwszej pomocy oraz łącznośćtelefoniczną. oznaczyć
miejsca odcięcia prądu elektrycznego, wody oraz drogę ewakuacyjną.
Zagospodarowanie terenu budowy

L.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co
najmniej w zakresie:

-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-

ogrodzenia terenu i wyznaczenia strefniebezpiecznych
wykonania dróg wyjśći przejśćdla pieszych
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania
lub uĘlizacjiścieków

zapewnienia oświetlenia naturalnego i vtucznego

zapewnieniawłaściwejwentylacji

urządzenia składowisk materiałów iwyrobów.
Teren budowy lub robót - naleŹy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się

miejsca

postojowe na terenie budowy.
Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków
większych niŻL0%.
Drogi komunikacyjne dla wózków itaczek nie mogą być nachylone więcej niż:
- dla wózków szynov'tych - 4%o
- dla wózków bezszynowych - 5%
- dla taczek-tO%
Składowiska materiałóW, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający
możliwośćwywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
MateriaĘ składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niŻ2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymałościtych materiałów.
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9.

opieranie składowanych materiałóW lub WyrobóW

o

płoty, słupy napowietrznych

;,*:,4#]^

Warunki socialne i higieniczne
1'. Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na

2'
3.
1.
2.
3'

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10'

linii

elektroenergetycznych, konstru kcje wsporcze sieci tra kcyjnej lub ścianyobiektu budowlanego, jest
zabronione.
ł'T,'i.'sI
od

zi
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umywalni, jadalni, suszarni i ustępóW.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-

sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
Palenie ĄĄoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu (palarni).
StreĄl gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować.

odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie.
Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia poŻaru oraz, w zależnościod potrzeb, w
System sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu
substancji
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości
znajdująrych się na terenie budowy, w ilościwynikającej zliczby zagrożonych osób. Sprzęt do gaszenia
pożaru, regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i
przepisów przeciwpoża rowych.
osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyły igazy o natężeniach istężeniach przekraczająrych wartościdopuszczalne.
W miejscu wykonywania robót impregnaryjnych jest niedopuszczalne:
1) używanie otwartego ognia

2)
3)

palenie ĄĄoniu
spożywanie posiłków
Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnaryjnych oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki
osobom wykonująrym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie ze środków
higieny osobistej.

Miejsca

i

pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć W sprzęt do gaszenia

pożarów, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości
nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi.
Drabiny należy zabezpieczyćprzed poślizgiemi rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.
Wymiary pomostów i ramp powinny być dostosowane do wymiarów przeładowywanych ładunków i
środków transportu.

o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich
stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób i przedmiotów. Sprawdzenia należy
dokonać po każdej zmianie usytuowania, po. każdej przerwie W pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a dla
stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku - po silnym wietrze, opadach śniegu lub oblodzeniu.

11. Stanowiska prary

lnstalacje i urządzenia elektroenergeĘczne

L.

2.
3.

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk prary, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odległościliczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3 m - dla linii o napięciu
znamionowym nieprzekraczającym 1 kV.
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed
dostępem nieupoważnionych osób.

Maszyny i inne urządzenia techniczne
L. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w
przepisach doĘcząrych systemu oceny zgodności.

1.1.
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2.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi
technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję

3.

W przypadku stwierdzenia w czasie prary uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego

4.

odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz częścimaszyn lub innych urządzeń technicznych

5.
6.
7.

obsługi tych maszyn lub urządzeń.
należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii.

wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi.
Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określonew przepisach dotyczących
systemu oceny zgodnościi mieć wyraźŃe zaznaczonąnośnośćmaksymalną.
Używanienarzędzi uszkodzonychjestzabronione.
.*y*..** &i i,'.s',,,n" .Ł
h
Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi Są zabronione.
33-t

Rusńowania i ruchome podesty robocze
t. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie

2.
3.
4.

z dokumentacji
producenta albo projektem indywidualnym.
Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawnioną osobę.
odbiór rusztowania potwierdza się Wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN.

RoboĘ na wysokości

1.

2.

osoby przebywające na stanowiskach prary, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.
Drabina bez pałąków, której długośćprzekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
powinna być wyposażona W prowadnicę pionową, umożliwiającą założenieurządzenia
samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa.

Przechow}nranie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentów doĘczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegająrych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokołów z kontroli zewnętrznych i Wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze
kierownika budowy.
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