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1. Podstawa prawna 

 
Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji 
robót budowlanych dla zagadnienia pn. „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy 
Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Kodrębie” w zakresie branży sanitarnej.  
 
Zakres opracowania jest zgodny z: 
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ost. zm. Dz.U. z 2007r. Nr.247 poz.1844. 

 
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. 

 
 
2. Zakres robót  
 
W zakresie projektu przewidywane jest wykonanie remontu następujących instalacji: 
-  wewnętrznej instalacji wodociągowej 
 - wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej  
 - wentylacji mechanicznej wyciągowej 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

Brak elementów  projektowanego zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 
 
Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie realizacji przedmiotowej 
inwestycji występują  roboty budowlane stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m tj. 
montaż i demontaż wywietrzaków i wentylatorów.  
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

a) Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne 
wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń. 
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b) Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania 
prac szczególnie niebezpiecznych. 

c) Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w 
tym zakresie przepisów BHP. 

d) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
e) Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

koniecznych do stosowania przez pracowników. 
f) Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 
nadzoru. 

5.1. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
       niebezpiecznych 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 
 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
 

5.2 Instruktaż pracowników w okresie wykonawstwa 
 
Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 
przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi 
przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu 
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić warunki BHP 
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). 
 

5.3 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 
 

Na dojściach i dojazdach do posesji oraz nad wykopami zastosować kładki dla pieszych  
i mostki przejazdowe.  
Pracownicy wykonujący czynności na jezdni powinni być ubrani w kamizelki ochronne lub  
w odzież posiadającą barwy bezpieczeństwa w postaci elementów trwale z nią połączonych  
o cechach umożliwiających dobrą ich widoczność. 
 
 
5.4 Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na budowie 
 
Materiały budowlane należy dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania.  
W przypadku konieczności ich okresowego przechowywania, wydzielić zaplecze budowy 
zabezpieczone przed dostaniem się osób przypadkowych. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 
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składania materiałów i wyrobów. 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność, wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona  
i zabezpieczona przed gromadzeniem się ścieków sanitarnych i wód opadowych. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy 
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – 
warstw. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

1)  0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
2)  5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów 
bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej 
(licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż: 

1) 2 m – od linii niskiego napięcia; 
2) 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV; 

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu mechanicznego oraz ręcznego określają przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Masa ładunków przemieszczanych przy użyciu środków 
transportowych nie powinna przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu danego środka 
transportowego. 
Transport wewnętrzny należy prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig. 
 
 
6    Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

 
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: 
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U. Nr 47, poz.401) 

b) Rozporządzeniem 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) 

 
7.   Uwaga końcowa 
 
Biorąc pod uwagę występowanie robót mogących stwarzać zagrożenia  oraz zapisy art. 21a ust. 
1a pkt. 1 Prawo budowlane zasadne będzie  sporządzenie planu bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia na budowie. 


