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1

PODSTAW A OPRACOWANIA
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
−

art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r.,
Nr 89, poz. 414 z późn. zm.);

−

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1125 i 1126);

−

projekt budowlany pn. " Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919
w miejscowości Nędza, na odcinku od km 12+540,50 do km 13+056,50 po stronie
lewej i od km 12+978,70 do km 12+986,30 po stronie prawej", opracowany przez PNPROJEKT Piotr Nowak, z siedzibą przy ul. Węgierskiej 11, w Raciborzu (47-400).
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ZAKRES I CEL OPRACOW ANIA

Celem opracowania jest określenie przewidywanych zagrożeń, związanych z budową
chodnika i odwodnienia powierzchni jezdni i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919
w miejscowości Nędza, na odcinku od km 12+540,50 do km 13+056,50 po stronie lewej i od
km 12+978,70 do km 12+986,30 po stronie prawej.
Przedmiotowe opracowanie posłuży do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
−
−
−
−
−
−
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W opracowaniu przedstawiono:
zakres robót dla omawianej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów;
wykaz istniejących obiektów budowlanych mających wpływ na realizację
przedmiotowej inwestycji;
opis elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
wykaz przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót
budowlanych;
wytyczne dotyczące prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
opis środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia
zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja obejmuje swym zakresem budowę chodnika oraz sieci
kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe i roztopowe z powierzchni jezdni
i projektowanego chodnika. Prace realizowane będą zgodnie z poniższą kolejnością robót:
• zagospodarowanie placu budowy,
• roboty rozbiórkowe nawierzchni,
• roboty ziemne - wykopy,
• roboty budowlane związane z wykonywaniem odwodnienia,
Informacja dot. BiOZ
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•
•
•

roboty budowlane związane z wykonywaniem podbudowy pod nawierzchnię
jezdni i chodnika,
roboty budowlane związane z wykonywaniem nawierzchni,
roboty wykończeniowe i porządkowe.

Wykonanie ww. prac obejmuje następujące fazy robót:
• pomiary geotechniczne i wytyczenie trasy rurociągów;
• zdjęcie humusu na odcinkach przebiegających przez tereny zielone;
• wykonanie przekopów kontrolnych sprawdzających usytuowanie istniejącego
uzbrojenia podziemnego;
• ustawienie zabezpieczeń i znaków informacyjnych o wykopach na czas
prowadzenia robót;
• inne prace zgodnie z projektem organizacji robót.
Po zakończeniu prac zalecane jest:
• wyrównanie terenów zielonych;
• odtworzenie znaków geodezyjnych.
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WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOW LANYCH

Z trasą projektowanego chodnika oraz sieci kanalizacji deszczowej związane są
następujące obiekty budowlane, mające wpływ na usytuowanie rurociągów:
− istniejąca infrastruktura drogowa;
− istniejąca infrastruktura budowlana – budynki, schody, zjazdy, ogrodzenia;
− uzbrojenie podziemne.
Uwaga ! Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na
mapach.
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WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ
STW ARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTW A I ZDROW IA LUDZI

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją liniową, realizowaną na terenie gminnym,
z zabudową osiedlowych budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, na terenie gruntowym.
Plac budowy powinien zostać oznakowany i zabezpieczony zgodnie z wymaganiami
i obowiązującymi przepisami BHP.
Podczas realizacji omawianej inwestycji będą wykonywane niektóre rodzaje robót
budowlanych wymienione w art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane:
− wykopy o ścianach z pochylonymi skarpami, nie obudowanych;
− wykopy i montaż rurociągów prowadzonych w pobliżu wodociągów, kabli
energetycznych i słupów oświetleniowych, kabli telekomunikacyjnych;
− prace wykonywane przy użyciu sprzętu ciężkiego;
− roboty przy montażu i demontażu ciężkich elementów;
Dla robót realizowanych w ramach niniejszego przedsięwzięcia, kierownik budowy jest
zobowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo
budowlane, sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, „Planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robót budowlanych.

Informacja dot. BiOZ
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WYKAZ PRZEWIDYW ANYCH ZAGROŻEŃ, KTÓRE MOGĄ W YSTĄPIĆ PODCZAS
REALIZACJI ROBÓT BUDOW LANYCH
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Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych,
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Lp.

1.

2.

Rodzaj
zagrożenia

Przyczyna zagrożenia

skaleczenia
kończyn lub
tułowia

1. pozostawienie w dowolnym
miejscu elementów
montażowych budowlanych,
maszyn, sprzętu, opakowań,
desek .

urazy i
schorzenia
wywołane
trudnymi
warunkami
atmosferycznymi

1. wykonywanie prac
budowlanych i montażowych
przy wietrze ponad 10 m/s,
złym oświetleniu nocnym,
mrozie, intensywnych
opadach atmosferycznych,
2. chodzenie po zaśnieżonych
lub oblodzonych drogach i
koleinach
1. nieuwaga, brak koordynacji
przy pracach wyładunkowych
lub transporcie ręcznym,
2. wyciąganie od spodu
materiałów,
3. nierówne ustawienie, ułożenie
materiałów składowych lub
transportowych

urazy wywołane
podczas
rozładunku
materiałów

3.

Skutki
zagrożenia

Sposoby zmniejszenia
ryzyka

rany kłute lub 1. opakowania, zbędne materiały
cięte, stłuczenia,
produkcyjne i odpady usuwać
złamania
ze stanowiska pracy i
składować w wyznaczonym
miejscu; ostre elementy
chwytać w rękawicach
ogólne
1. wstrzymać wykonywanie prac
potłuczenia,
przy wietrze 10 m/s, złym
stłuczenia, urazy
oświetleniu nocnym, mrozie,
wewnętrzne,
intensywnych opadach
złamania
atmosferycznych,
2. utwardzać nawierzchnie dróg,
oczyszczać drogi ze śniegu i
lodu,
zranienia,
1.
potłuczenia
i
przygniecenia
kończyn, tułowia 2.
3.
4.
5.

4.

5.

6.

7.

eksploatacja
narzędzi
powodujących
nadmierny hałas
i wibracje

kontakt części
metalowej
urządzenia
dźwigowego lub
transportowego z
linią elektryczną
uszkodzenie linii
elektrycznych
podczas prac
ziemnych
pojawienie się
napięcia w
gruncie
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1. używanie narzędzi
wyeksploatowanych,
2. ponadnormatywny czas
ekspozycji,
3. niestosowanie indywidualnych
środków ochrony słuchu
1. skrzyżowania linii elektrycznej
z drogą transportową,
2. brak zachowanych
bezpiecznych odległości

osłabienie
słuchu, choroby
narządów
słuchu,
zaburzenia
naczyniowe
i
ruchowe
porażenie
prądem

1. wykonanie ochron
mechanicznych nN

porażenie
prądem

2.

porażenie
prądem

3.

przecięcie kabla pod
napięciem,
nie osłonięcie tras kablowych

1.
2.

3.
1.

1.

1.

prowadzić prace rozładunkowe
przy ścisłej koordynacji prac w
zespołach,
materiały układać w
dopuszczalną liczbę warstw,
materiały układać w
wyznaczonym miejscu,
zabezpieczać elementy przed
upadkiem,
stosować dodatkowe
wyposażenie do dźwigania i
przenoszenia
używać narzędzi w dobrym
stanie technicznym,
przestrzeganie czasu
ekspozycji w warunkach
hałasu,
stosować indywidualne środki
ochrony słuchu
ustawić na drogach
transportowych znaki
określające maksymalną
wysokość pojazdu

stosować rury osłonowe i
znaczniki trasy

obudować lub osłonić kable
płytami betonowymi,
podwieszać kable
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Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a.

niewłaściwa ogólna organizacja pracy
• nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań;
• niewłaściwe polecenia przełożonych;
• brak nadzoru;
• brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym;
• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy;
• brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy
i ergonomii;
• dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań
lekarskich;

b.

niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
• niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy;
• nieodpowiednie przejścia i dojścia;
• brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.
Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:
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a.

niewłaściwy stan czynnika materialnego:
• wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia;
• niewłaściwa stateczność czynnika materialnego;
• brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór;
• brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń;
• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b.

niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
• zastosowanie materiałów zastępczych;
• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c.

wady materiałów czynnika materialnego:
• ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d.

niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROW ADZENIA INSTRUKTAŻU DLA PRACOW NIKÓW
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, uwagę należy zwrócić na następujące kwestie:
− zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia;
− ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej;
− zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska)
wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu informacji (wytycznych) dotyczących
sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac przed rozpoczęciem robót, sposób
przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie.

Informacja dot. BiOZ
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Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się
z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami, procedurami w szczególności
dotyczącymi:
− wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia;
− zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy;
− organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
− wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;
− bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji,
materiałów i surowców, w tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych;
− prac wykonywanych w wykopach;
− pracy mechanicznych środków transportu;
− postępowania w sytuacji wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów, prądu
elektrycznego, wody i gazu.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości
przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na
stanowiska pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
a.

b.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych
i uciążliwych;
zapewnić likwidację zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
zastosowanie 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, zgodnie z tabelą norm przydziału środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
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). Kierownik budowy
obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE
NIEBEZPIECZEŃSTWOM W YNIKAJĄCYM Z W YKONYW ANIA ROBÓT
BUDOW LANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W
ICH SĄSIEDZTW IE
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1.

Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej.
W szczególności wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z:
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401);
− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń

Informacja dot. BiOZ
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technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263).
2.

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić właściwą organizację robót
oraz wyposażenie w środki techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym:
− wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami
szczególnie niebezpiecznymi;
− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników
szkodliwych i uciążliwych;
− zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi
prowadzonymi w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego;
− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich
zagrożeń;
− przeprowadzić instruktaż pracowników;
− wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej;
− teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych;
− zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach na czas prowadzenia robót
budowlanych;
− wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i wyposażyć w drabiny
umożliwiające szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia;
− w pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych należy
umieścić niezbędny sprzęt ratunkowy.

Ponadto, należy zastosować się do poniżej wyszczególnionych zaleceń.
− Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej
1,50 m.
− Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,50 m.
− Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć
i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy a 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.
− Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu
prowadzonych robót.
− Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci uzbrojenia podziemnego
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 dala osób niezatrudnionych
przy takich robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy
ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze
balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie
mniejszej niż 1,00 m od krawędzi wykopu.
Informacja dot. BiOZ
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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.
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja
geologiczno-inżynierska.
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 wykonane przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
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.
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty
uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia
techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom
kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub
urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Po wykonaniu inwestycji czynności eksploatacyjne, w tym usuwanie awarii, należy
prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP.

OBOW IĄZUJĄCE PRZEPISY PRAW NE UW ZGLĘDNIONE W OPRACOWANIU
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
póz. zmianami);
Rozporządzenie 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);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
62, poz. 285);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62,
poz. 288);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. 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 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z póz.
zmianami);
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. 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).
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