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Spis zawartości:

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.
2. Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
3. Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót

budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.
4. Wskazanie  sposobu prowadzenia  instruktażu  pracowników przed  przystąpieniem do  robót

szczególnie niebezpiecznych.
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających. niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych.



1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

▪ wygrodzenie placu budowy

▪ demontaż istniejących ścianek działowych, drzwi i urządzeń technicznych

▪ dwuetapowy montaż belek nadprożowych

▪ wykucie otworu

▪ wymurowanie ścianek działowych

▪ roboty wykończeniowe

2. Elementy które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejący budynek wielorodzinny w ciągłym użytkowaniu.

3. Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas
realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i
czas ich występowania

▪ prace na wysokości – zagrożenie upadku pracownika z wysokości oraz zagrożenie spadania z
wysokości przedmiotów bądź elementów konstrukcji,

▪ możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia lub spadnięcia składowanych na placu budowy
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych,

▪ hałas, wibracje, 
▪ zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, zwłaszcza przy prowadzeniu robot 

w pobliżu instalacji elektrycznych,
▪ zagrożenia związane z użytkowaniem rusztowań i ruchomych podestów roboczych takie jak

np. spadanie osób lub przedmiotów z rusztowania,
▪ zagrożenia  związane ze  stosowaniem substancji  i  preparatów chemicznych  takich  jak np.

możliwość wystąpienia niedopuszczalnych stężeń szkodliwych związków w powietrzu.
▪ zagrożenia  związane  z  wykonywaniem  robót  montażowych  takie  jak  upadek

transportowanego elementu.

4. Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed
przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Generalny Wykonawca jak również wszyscy Podwykonawcy w celu realizacji kontraktu, każdy
w swoim zakresie zapewni personel spełniający następujące wymagania:

▪ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentami,
▪ niezbędne umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a także posługiwania się

wymaganym sprzętem ochronnym,
▪ właściwy  stan  zdrowia  potwierdzony  orzeczeniem  lekarza,  uprawnionego  do  badań

profilaktycznych,
▪ niezbędna znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązujących na

budowie.

Inżynier  pełniący  funkcję  kierownika  budowy  musi  posiadać  odpowiednie  uprawnienia  do
pełnienia funkcji kierownika budowy; każdorazowo przed przystąpieniem do pracy kierownik
budowy  dokonuje  instruktażu  ekipy  dotyczącego  sposobu także  środków bezpieczeństwa,
jakie należy zachować podczas pracy.

Pracownicy Generalnego Wykonawcy objęci są następującym systemem szkolenia zakresu
BHP:
- szkolenie wstępne ogólne,
- szkolenie na stanowisku pracy,
- szkolenie kursowe.



Pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne i nietypowe, każdorazowo szkoleni
są na tą okoliczność.

Kadra kierownicza szkolona jest w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych.

Wykonawca zobowiązany jest do:
-  określenia  zasad  postępowania  w  przypadku  wystąpienia  zagrożenia  lub  wypadku  przy
pracy,
-  konieczności  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,
-  określenia  sposobu przechowywania  i  przemieszczania  materiałów,  wyrobów,  substancji
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

5. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

▪ wprowadzenie codziennego, krótkiego instruktażu w zakresie BHP przed rozpoczęciem pracy,
uwzględniającego specyfikę i zagrożenie wynikające z miejsca i warunków ich wykonywania,

▪ bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawować
będzie  odpowiednio  kierownik  robót  oraz  mistrz  budowlany,  stosownie  do  zakresu
obowiązków,

▪ pracownicy, jeśli wymagać tego będzie ich praca, wyposażeni zostaną w kaski i odpowiednią
odzież ochronną oraz legitymować się będą odpowiednimi badaniami lekarskimi,

▪ wyznaczone zostaną strefy niebezpieczne i strefy pracy sprzętu,
▪ zapewniona zostanie łączność telefoniczna,
▪ na  placu  budowy,  w  wyraźnie  oznaczonym  miejscu,  znajdować  się  będzie  apteczka

podręczna  zaopatrzona  we  wszystkie  niezbędne  środki  pierwszej  pomocy,  jak  również
umieszczony zostanie numer telefonu najbliższego punktu pomocy medycznej,

▪ teren budowy lub robót zostanie ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
▪ maszyny i urządzenia techniczne utrzymane będą w stanie zapewniającym ich sprawność,

stosowane będą wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i będą obsługiwane przez
przeszkolone osoby,

▪ drogi ewakuacyjne odpowiadać będą wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz
przepisów przeciwpożarowych,

▪ teren budowy wyposażony będzie w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru; 
▪ do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, zastosowane

zostaną środki ochrony zbiorowej takie jak balustrady, siatki ochronne
i  siatki  bezpieczeństwa;  środki  ochrony  indywidualnej  takie  jak  szelki  bezpieczeństwa
zastosowane w przypadku braku możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej; 

▪ montaż  rusztowań,  ich  eksploatacja  i  demontaż  wykonane  będą  zgodnie  z  instrukcją
producenta albo projektem indywidualnym, 

▪ osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów
roboczych będą posiadać wymagane uprawnienia, 

▪ użytkowanie rusztowania dopuszczalne będzie po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawnioną osobę, 

▪ rusztowania  i  ruchome  podesty  robocze  posiadać  będą  pomost  o  powierzchni  roboczej
wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości
materiałów, posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, zapewnią
bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy oraz możliwość wykonywania
robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku, będą posiadać poręcz ochronną oraz
piony komunikacyjne, 

Uwagi końcowe
Inwestor  wraz  z  Wykonawcą  zobowiązany  jest  do  opracowania  planu  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia dla wszystkich wykonawców pracujących na budowie.

Głogów – 06.2020r.


