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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Art. 20 pkt. 1b 
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.) 
• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 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 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. 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) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  

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

 

2. ZAKRES ROBÓT 
 

• Rozbiórka istniejącej nawierzchni sal gimnastycznych (parkiet) 

• Wymiana nawierzchni boisk na powierzchniowo-elastyczną w systemie LINO FLOOR SPORT 

• Wykonanie płyt nakrywowych wzdłuz kanału c.o. w salach gimnastycznych 

• Wykonanie klap rewizyjnych na kanale c.o. w salach gimnastycznych 

• Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz komunikacji pionowej 

• Wykoanie balustrad przy wejściu głównym z łącznika  

• Wymiana oświetlenia na salach gimnastycznych, oraz w ciagach komunikacyjnych 

• Montaż oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych 

• Wykonanie oddzielenia w pasie konstrukcji stalowej pomiędzy salami 

• Zakup i montaż osprzętu sportowego 

• Prace malarskie sal gimnastycznych, ciągów komunikacyjnych pionowych i poziomych 
 
 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Na działce oprócz przedmiotowych budynków znajduje się w południowo zachodzniej części pudynek z 
miejscem gromadzenia odpadó stałych. 
 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE 
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Nie stwierdzono. Ewentualne zagrożenia określi wykonawca na placu budowy 
 

5. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
 

Rodzaje zagrożeń: 

• Roboty na wysokości 

• Praca na rusztowaniu 
Czas występowania zagrożenia: określi wykonawca robót. 

 
6.  INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW 

 
a) pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia, badania lekarskie, 

szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym działań jego ograniczenia przez środki 
techniczne, proceduralne i kontrolne. 

b) Kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP podający zagrożenia 
występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego 
wykonywania pracy, w tym również: 

 

• określa zasady w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• wstrzymanie pracy, 

• ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia, 

• zabezpieczenie miejsca zagrożenia 

• ewentualne usunięcie zagrożenia 
 

c) zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają 
stosować środki ochrony indywidualnej 

d) bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika 
budowy, majstrów, brygadzistów. 

 
Szczegółowe wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających zapobiec niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót, powinno być ujęte w sporządzonym przez kierownika budowy „ Planie BIOZ”, 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem: 

 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 Poz. 401) 

 
7. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 
• strefa robót winna być niedostępna dla osób postronnych – wydzielenie barierkami, taśmami 

ochronnymi, oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,  
• ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla 

osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m,  
• wejście do budynku powinno posiadać daszek ochronny, 
• rusztowanie powinno być ustawione przez osoby wykwalifikowane –posiadające odpowiednie 

uprawnienia, ustawione zgodnie z instrukcją montażu, powinno być kompletne i podlegać 
regularnej okresowej kontroli,  

• odebranie i dopuszczenie do użytkowania rusztowania powinno być potwierdzone stosownym 
protokołem sporządzonym przez kierownika budowy,  

• przejścia i powierzchnie służące komunikacji należy utrzymywać w należytym porządku w celu 
umożliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń,  

• podczas prac na dachu należy poruszać się w szelkach oraz dodatkowym osprzętem w celu 
wyeliminowania możliwości upadku z wysokości. 
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• należy zapewnić dobry stan oraz prawidłowe przechowywanie i przenoszenie narzędzi,  
• wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty, stosowanie ich winno odbywać się 

zgodnie z instrukcjami producenta. 
• przed rozpoczęciem robót wyznaczyć strefy niebezpieczne, przejścia i dojścia i odpowiednio je 

oznakować 
• wykorzystywać urządzenia sprawne oraz takie, które należy określa się jako podlegające 

dozorowi technicznemu 
• wykorzystywać rusztowania atestowane i montować je zgodnie z instrukcją 
• wyposażyć pracowników w odpowiednią odzież roboczą, sprzęt ochronny osobisty 
• na budowie urządzić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego pracownika 
• zapewnić należyty dozór techniczny  
• wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką 

budowlana. Dopuszcza się stosowanie materiałów oraz technologii zamiennych gwarantujące 
założone w projekcie parametry.  

• Każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i nanieść zmiany w 
wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym znajdującym się na budowie. 

• roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy 
przedmiotu projektu zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z 
późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• W realizacji należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, 
certyfikaty  i dopuszczenia w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów 
służących ochronie przeciwpożarowej. 

 


