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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

 

Remont elewacji budynku obejmuje :  

a) Roboty ziemne, 

b) Roboty ociepleniowe, 

c) Roboty izolacyjne, 

d) Roboty brukarskie, 

 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Przedmiotowy obiekt jest jedynym obiektem znajdującym się na terenie należącym do Inwestorów. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na obszarze objętym projektowanym zadaniem nie ma elementów zagospodarowania, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 

Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń: 

1. Zagrożenia pracowników związane z wykonywaniem robót ziemnych 

2. Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu 

3. Zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym 

4. Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

5. Zagrożenia dla mieszkańców związane z koniecznością korzystania z dojść komunikacyjnych . 

 

Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, posiadających 

specjalistyczny sprzęt. 

Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B” 

 

5. Sposób instruktażu pracowników. 

 

            Instruktaż pracowników należy przeprowadzić kompleksowo przed realizacją całości zadania z   

uwzględnieniem specyfiki budowy oraz przed każdą realizacja kolejnego etapu robót. 
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Instruktażu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany etap robót. 

Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający niezbędne badania, 

środki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia  prac specjalistycznych. 

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń 

- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

na terenie budowy 

Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni potwierdzić 

pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani. 

 

6. Środki techniczne. 

 
 Zabezpieczenie strefy roboczej składowania materiałów, 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze, 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, złożone z deski 

krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną 

przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości.,. Balustrady należy  zaopatrzyć w światło ostrzegawcze 

koloru czerwonego. 

 Poręcze balustrad,  powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 

niż 1 m od krawędzi wykopu. 

 Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop 

należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

 W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z 

lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 

m od krawędzi wykopu. 

 Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały jego dozór. 

 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane 

tylko do głębokości 1 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 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, 
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jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

 Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 

zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

 Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 

do wykopu. 

 Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi 

do wydobywania urobku jest zabronione, 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

 Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop 

przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

 Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

1)  w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

2)  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 

stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

 Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

1)  w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 

2)  w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

 kontrola i koordynacja w zakresie przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy należy do 

Kierownika Budowy, 

 zaplecze Kierownika Budowy musi być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy, podręczny sprzęt 

gaśniczy, informację o telefonach alarmowych i łączność telefoniczną. 

 każdorazowo przed opuszczeniem terenu budowy (zakończenie prac) nadzór  techniczny powinien 

sprawdzić czy wszystkie maszyny, urządzenia są wyłączone i zabezpieczone. W zależności od rodzaju 
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realizowanych prac należy postępować zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi . 

 obowiązkiem Kierownika Budowy i kierowników robót jest zapewnienie, aby jakakolwiek osoba 

podejrzana o spożycie alkoholu nie miała wstępu na teren budowy. Nie wolno wnosić alkoholu na teren 

budowy. 

 postępowanie powypadkowe musi być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z 

dn. 21.04.1992 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

 sytuacje awaryjne – procedury przeciwpożarowe. 

- Osoba, która zauważyła sytuację awaryjną czy pożar powinna niezwłocznie i natychmiast 

skontaktować się z kierownictwem budowy. 

- W przypadku odkrycia pożaru należy podjąć próbę jego ugaszenia - wyłącznie, jeżeli nie stwarza to 

zagrożenia. W żadnym wypadku nie wolno podejmować prób gaszenia, jeżeli stwarza to zagrożenie 

dla osobistego bezpieczeństwa. 

- W przypadku odniesienia obrażeń skontaktować się z osobą udzielającą pierwszej pomocy. Osoby, 

które odniosły obrażenia można transportować wyłącznie, jeżeli grozi im inne niebezpieczeństwo. 

- Zawiadomić telefonicznie odpowiednie służby publicznie (o ile ma to zastosowanie) i wyraźnie 

opisać rodzaj żądanej pomocy oraz podać szczegółowe informacje o terenie budowy, (miejscu) 

zdarzenia. 

- Przy wejściu na teren budowy ustawić kompetentną osobę, która zaprowadzi  władze do miejsca, w 

którym wystąpiła awaria. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami i zasadami 

wiedzy budowlanej, przepisami BHP, należy każdorazowo przekazywać plac budowy wykonawcom 

poszczególnych etapów posiadającym odpowiednie przygotowanie zawodowe. Stosować w procesie budowy 

materiały posiadające odpowiednie certyfikaty bądź świadectwa dopuszczenia do obrotu. 

        Materiały a w szczególności materiały niebezpieczne, produkty posiadają tzw. instrukcje obsługi czy 

stosowania, z którą należy najpierw dokładnie zapoznać się. Na budowie należy każdorazowo wyznaczyć 

odpowiednie miejsca przechowywania zależnie od specyfiki materiału czy preparatu. 

        Urządzenie techniczne oraz sprzęt budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien posiadać 

odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniając bezpieczne funkcjonowanie zgodne z 

przepisami szczegółowymi i normami 

        Pomieszczenia magazynowe i składowiska, a także inne urządzenia tymczasowe na placu budowy należy 

wyposażyć w sprzęt ochrony przeciwpożarowej.  

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić 

znaki informujące o zagrożeniu oraz stosować środki chroniące przed skutkami zagrożeń (np. siatki, barierki). 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

 

Remont elewacji budynku obejmuje :  

a) Roboty ziemne, 

b) Roboty ociepleniowe, 

c) Roboty izolacyjne, 

d) Roboty brukarskie, 

 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Przedmiotowy obiekt jest jedynym obiektem znajdującym się na terenie należącym do Inwestorów. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na obszarze objętym projektowanym zadaniem nie ma elementów zagospodarowania, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 

Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń: 

1. Zagrożenia pracowników związane z wykonywaniem robót ziemnych 

2. Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu 

3. Zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym 

4. Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

5. Zagrożenia dla mieszkańców związane z koniecznością korzystania z dojść komunikacyjnych . 

 

Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, posiadających 

specjalistyczny sprzęt. 

Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B” 

 

5. Sposób instruktażu pracowników. 

 

            Instruktaż pracowników należy przeprowadzić kompleksowo przed realizacją całości zadania z   

uwzględnieniem specyfiki budowy oraz przed każdą realizacja kolejnego etapu robót. 
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Instruktażu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany etap robót. 

Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający niezbędne badania, 

środki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia  prac specjalistycznych. 

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń 

- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

na terenie budowy 

Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni potwierdzić 

pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani. 

 

6. Środki techniczne. 

 
 Zabezpieczenie strefy roboczej składowania materiałów, 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze, 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, złożone z deski 

krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną 

przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości.,. Balustrady należy  zaopatrzyć w światło ostrzegawcze 

koloru czerwonego. 

 Poręcze balustrad,  powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 

niż 1 m od krawędzi wykopu. 

 Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop 

należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

 W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z 

lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 

m od krawędzi wykopu. 

 Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały jego dozór. 

 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane 

tylko do głębokości 1 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 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, 
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jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

 Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 

zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

 Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 

do wykopu. 

 Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi 

do wydobywania urobku jest zabronione, 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

 Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop 

przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

 Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

1)  w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

2)  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 

stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

 Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

1)  w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 

2)  w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

 kontrola i koordynacja w zakresie przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy należy do 

Kierownika Budowy, 

 zaplecze Kierownika Budowy musi być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy, podręczny sprzęt 

gaśniczy, informację o telefonach alarmowych i łączność telefoniczną. 

 każdorazowo przed opuszczeniem terenu budowy (zakończenie prac) nadzór  techniczny powinien 

sprawdzić czy wszystkie maszyny, urządzenia są wyłączone i zabezpieczone. W zależności od rodzaju 
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realizowanych prac należy postępować zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi . 

 obowiązkiem Kierownika Budowy i kierowników robót jest zapewnienie, aby jakakolwiek osoba 

podejrzana o spożycie alkoholu nie miała wstępu na teren budowy. Nie wolno wnosić alkoholu na teren 

budowy. 

 postępowanie powypadkowe musi być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z 

dn. 21.04.1992 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

 sytuacje awaryjne – procedury przeciwpożarowe. 

- Osoba, która zauważyła sytuację awaryjną czy pożar powinna niezwłocznie i natychmiast 

skontaktować się z kierownictwem budowy. 

- W przypadku odkrycia pożaru należy podjąć próbę jego ugaszenia - wyłącznie, jeżeli nie stwarza to 

zagrożenia. W żadnym wypadku nie wolno podejmować prób gaszenia, jeżeli stwarza to zagrożenie 

dla osobistego bezpieczeństwa. 

- W przypadku odniesienia obrażeń skontaktować się z osobą udzielającą pierwszej pomocy. Osoby, 

które odniosły obrażenia można transportować wyłącznie, jeżeli grozi im inne niebezpieczeństwo. 

- Zawiadomić telefonicznie odpowiednie służby publicznie (o ile ma to zastosowanie) i wyraźnie 

opisać rodzaj żądanej pomocy oraz podać szczegółowe informacje o terenie budowy, (miejscu) 

zdarzenia. 

- Przy wejściu na teren budowy ustawić kompetentną osobę, która zaprowadzi  władze do miejsca, w 

którym wystąpiła awaria. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami i zasadami 

wiedzy budowlanej, przepisami BHP, należy każdorazowo przekazywać plac budowy wykonawcom 

poszczególnych etapów posiadającym odpowiednie przygotowanie zawodowe. Stosować w procesie budowy 

materiały posiadające odpowiednie certyfikaty bądź świadectwa dopuszczenia do obrotu. 

        Materiały a w szczególności materiały niebezpieczne, produkty posiadają tzw. instrukcje obsługi czy 

stosowania, z którą należy najpierw dokładnie zapoznać się. Na budowie należy każdorazowo wyznaczyć 

odpowiednie miejsca przechowywania zależnie od specyfiki materiału czy preparatu. 

        Urządzenie techniczne oraz sprzęt budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien posiadać 

odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniając bezpieczne funkcjonowanie zgodne z 

przepisami szczegółowymi i normami 

        Pomieszczenia magazynowe i składowiska, a także inne urządzenia tymczasowe na placu budowy należy 

wyposażyć w sprzęt ochrony przeciwpożarowej.  

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić 

znaki informujące o zagrożeniu oraz stosować środki chroniące przed skutkami zagrożeń (np. siatki, barierki). 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

 

Remont elewacji budynku obejmuje :  

a) Roboty ziemne, 

b) Roboty ociepleniowe, 

c) Roboty izolacyjne, 

d) Roboty brukarskie, 

 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Przedmiotowy obiekt jest jedynym obiektem znajdującym się na terenie należącym do Inwestorów. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na obszarze objętym projektowanym zadaniem nie ma elementów zagospodarowania, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 

Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń: 

1. Zagrożenia pracowników związane z wykonywaniem robót ziemnych 

2. Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu 

3. Zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym 

4. Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

5. Zagrożenia dla mieszkańców związane z koniecznością korzystania z dojść komunikacyjnych . 

 

Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, posiadających 

specjalistyczny sprzęt. 

Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B” 

 

5. Sposób instruktażu pracowników. 

 

            Instruktaż pracowników należy przeprowadzić kompleksowo przed realizacją całości zadania z   

uwzględnieniem specyfiki budowy oraz przed każdą realizacja kolejnego etapu robót. 
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Instruktażu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany etap robót. 

Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający niezbędne badania, 

środki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia  prac specjalistycznych. 

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń 

- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

na terenie budowy 

Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni potwierdzić 

pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani. 

 

6. Środki techniczne. 

 
 Zabezpieczenie strefy roboczej składowania materiałów, 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze, 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 

należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, złożone z deski 

krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną 

przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości.,. Balustrady należy  zaopatrzyć w światło ostrzegawcze 

koloru czerwonego. 

 Poręcze balustrad,  powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 

niż 1 m od krawędzi wykopu. 

 Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop 

należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

 W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z 

lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 

m od krawędzi wykopu. 

 Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 

powinien zapewnić stały jego dozór. 

 Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane 

tylko do głębokości 1 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 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, 
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jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

 Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie 

zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

 Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 

do wykopu. 

 Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi 

do wydobywania urobku jest zabronione, 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

 Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop 

przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

 Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

1)  w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

2)  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu. 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 

stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

 Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

1)  w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 

2)  w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 

niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

 kontrola i koordynacja w zakresie przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy należy do 

Kierownika Budowy, 

 zaplecze Kierownika Budowy musi być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy, podręczny sprzęt 

gaśniczy, informację o telefonach alarmowych i łączność telefoniczną. 

 każdorazowo przed opuszczeniem terenu budowy (zakończenie prac) nadzór  techniczny powinien 

sprawdzić czy wszystkie maszyny, urządzenia są wyłączone i zabezpieczone. W zależności od rodzaju 
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realizowanych prac należy postępować zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi . 

 obowiązkiem Kierownika Budowy i kierowników robót jest zapewnienie, aby jakakolwiek osoba 

podejrzana o spożycie alkoholu nie miała wstępu na teren budowy. Nie wolno wnosić alkoholu na teren 

budowy. 

 postępowanie powypadkowe musi być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z 

dn. 21.04.1992 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

 sytuacje awaryjne – procedury przeciwpożarowe. 

- Osoba, która zauważyła sytuację awaryjną czy pożar powinna niezwłocznie i natychmiast 

skontaktować się z kierownictwem budowy. 

- W przypadku odkrycia pożaru należy podjąć próbę jego ugaszenia - wyłącznie, jeżeli nie stwarza to 

zagrożenia. W żadnym wypadku nie wolno podejmować prób gaszenia, jeżeli stwarza to zagrożenie 

dla osobistego bezpieczeństwa. 

- W przypadku odniesienia obrażeń skontaktować się z osobą udzielającą pierwszej pomocy. Osoby, 

które odniosły obrażenia można transportować wyłącznie, jeżeli grozi im inne niebezpieczeństwo. 

- Zawiadomić telefonicznie odpowiednie służby publicznie (o ile ma to zastosowanie) i wyraźnie 

opisać rodzaj żądanej pomocy oraz podać szczegółowe informacje o terenie budowy, (miejscu) 

zdarzenia. 

- Przy wejściu na teren budowy ustawić kompetentną osobę, która zaprowadzi  władze do miejsca, w 

którym wystąpiła awaria. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami i zasadami 

wiedzy budowlanej, przepisami BHP, należy każdorazowo przekazywać plac budowy wykonawcom 

poszczególnych etapów posiadającym odpowiednie przygotowanie zawodowe. Stosować w procesie budowy 

materiały posiadające odpowiednie certyfikaty bądź świadectwa dopuszczenia do obrotu. 

        Materiały a w szczególności materiały niebezpieczne, produkty posiadają tzw. instrukcje obsługi czy 

stosowania, z którą należy najpierw dokładnie zapoznać się. Na budowie należy każdorazowo wyznaczyć 

odpowiednie miejsca przechowywania zależnie od specyfiki materiału czy preparatu. 

        Urządzenie techniczne oraz sprzęt budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien posiadać 

odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniając bezpieczne funkcjonowanie zgodne z 

przepisami szczegółowymi i normami 

        Pomieszczenia magazynowe i składowiska, a także inne urządzenia tymczasowe na placu budowy należy 

wyposażyć w sprzęt ochrony przeciwpożarowej.  

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić 

znaki informujące o zagrożeniu oraz stosować środki chroniące przed skutkami zagrożeń (np. siatki, barierki). 


