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INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r
(Dz. U. 120 z dnia 10 lipca 2003r).
W czasie prowadzenia prac budowlano-montaŜowych naleŜy stosować się do warunków
BHP i przestrzegać je przez cały czas trwania procesu inwestycyjnego, na etapie
poszczególnych prac naleŜy:
1. ZALECENIA OGÓLNE :
-przy pracach budowlanych moŜe być zatrudniony pracownik posiadający kwalifikacje
przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska pracy, oraz uzyskał orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. Pracownik musi być przeszkolony w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
-brygadzista ma obowiązek przygotowania i kierowania brygadą danej specjalności
budowlanej zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
-w przypadku systemu zleceniowego wykonawca robót zobowiązany jest do pełnienia
nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów BHP, oraz egzekwowania od
podwykonawców przestrzegania tych przepisów.
- w przypadku systemu zleceniowego- gospodarczego prowadzenia robót funkcje
koordynowania prac i odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisów BHP pełni powołany
przez Inwestora kierownik budowy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane i
obowiązkową przynaleŜność do Izby InŜynierów budowlanych lub do odpowiedniej
specjalizacji.
- na budowie naleŜy w zaleŜności od jej cyklu stworzyć odpowiednie warunki socjalne
i higieniczno-sanitarne. Teren budowy ma być ogrodzony i oznakowany, ogrodzenie wys. min.
150cm. Skrzynka rozdzielcza prądu zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych i tak
ustawiona, aby odległość do urządzenia zasilającego nie była większa od 50 m.
Nad czasowymi stanowiskami wykonać daszki ochronne zgodnie z przepisami. Narzędzia
ręczne o napędzie elektrycznym naleŜy kontrolować raz na dziesięć dni, betoniarki i mieszarki
codziennie, a powyŜsze odnotować w ksiąŜce kontroli .
2 ZALECENIA DO POSZCZEGÓLNEGO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH:
-Roboty ziemne – prowadzenie robót w sąsiedztwie instalacji wod.-kan., gazowej, elektrycznej i
CO powinno być poprzedzone jej rozeznaniem i określeniem bezpiecznej odległości w
poziomie i pionie. Wykopy o ścianach pionowych wykonywać tylko w gruntach suchych do
głębokości 1,00m , nie naleŜy obciąŜać terenu przy wykopie w pasie min. Równym szerokości
wykopu . Teren wykopu oznaczyć tablicami i w razie potrzeby ogrodzić taśmą.
-Projektowane rozbiórki elementów istniejącego budynku oraz roboty przygotowawcze naleŜy
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wykonać odpowiednie
zabezpieczenia, jak np. podstemplowania, bariery ochronne, itp.
-Roboty murowe i tynkowe- otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, których
dolna krawędŜ jest poniŜej 0,8m od pozycji pomostu naleŜy zabezpieczyć. Odległość od
stanowiska pracy do skarpy wykopu min. 70 cm. Rusztowania do prac wykonywanych
powyŜej 2,0 m zabezpieczone barierkami o wys. 110 cm i krawęŜnikiem 15 cm wykonane

zgodnie z przepisami . Stanowiska robocze naleŜy utrzymywać w naleŜytej czystości, a rozlaną
zaprawę murarską usuwać niezwłocznie. Wykonywanie robót murowanych z drabin
przestawnych jest zabronione.
-Roboty zbrojarskie, betonowe stoły montaŜowe i przygotowawcze zbrojenia wykonać zgodnie z
przepisami. Cięcie prętów o średnicy większej od 20 mm noŜycami ręcznymi jest zabronione.
Składowanie elementów zbrojenia na pomostach roboczych przeznaczonych do prac
zbrojarskich jest zabronione. Betonowanie elementów z wysokości większej jak 1 m jest
zabronione. Pojemniki transportowe betonu muszą być wyposaŜone w klapy łatwo otwierane,
zabrania się przeciąŜania deskowania stropów betonem ponad ich wytrzymałość załoŜoną w
projekcie – dotyczy to sposobu rozprowadzania masy betonowej. MontaŜ elementów
prefabrykowanych dźwigiem tylko na podstawie projektu montaŜu. Materiały i sprzęt
pomocniczy na stropie powinny być składowane w miejscach nie utrudniających poruszania się
pracowników.
- Roboty ciesielskie- prace wykonywać z drabin przestawnych tylko do wys. 3,0m podawanie
długich materiałów w pionie dozwolone do wys. 3,00 m . Roboty związane z zabezpieczeniem
drewna przed zagrzybieniem powinny być wykonywane przez pracowników zapoznanych z
występującymi zagroŜeniami ,w czasie ich wykonywania zabronione jest spoŜywanie posiłków,
dotykanie rękami ciała szczególnie oczu, palenie tytoniu . Miejsca prowadzenia prac
impregnacyjnych zaopatrzyć w sprzęt przeciwpoŜarowy, dostosowany do uŜywanego środka
impregnacyjnego
- Roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie- przy pracach na dachu o nachyleniu powyŜej
20% jeŜeli nie stosuje się rusztowań ochronnych naleŜy zabezpieczyć pasami atestowanymi.
Wykonywanie robót izolacyjnych środkami chemicznymi zgodnie z instrukcją – patrz
impregnacja.
- Roboty wykończeniowe- montaŜ wykładzin w pomieszczeniach z zastosowaniem mas
palnych wybuchowych lub zawierających rozpuszczalnik naleŜy na czas wykonywania prac
usunąć otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m od pomieszczeń, wyłączyć
instalację elektryczną i stosować bezpieczne źródła światła, zapewnić dostateczną wentylację,
uŜywać butów nie powodujących iskrzenia, nie rzucać narzędzi metalowych. Wykonywanie
prac malarskich z drabin rozstawnych tylko do wys. 4 m od podłogi. W pomieszczeniach gdzie
są prowadzone prace malarskie roztworami wodnymi naleŜy wyłączyć instalację elektryczną.
Malowanie farbami zawierającymi trujące składniki naleŜy wykonywać tylko pędzlem.
Obróbkę kamieni na placu budowy prowadzić tylko w ograniczonych miejscach,
zabezpieczonych przed dostępem osób niezatrudnionych, stanowiska odległe od siebie mniej
jak 3,0 m powinny być zabezpieczone ekranami o wys . 2,0 m.
3. POZOSTAŁE ZALECENIA:
Na budowie naleŜy urządzić punkt pierwszej pomocy, przy wykonywaniu prac w odległości
większej niŜ 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy ma znajdować się apteczka .
Na budowie w widocznym miejscu naleŜy wywiesić wykaz zawierający adresy i numery
telefonów:
- najbliŜszego punktu lekarskiego
- najbliŜszej straŜy poŜarnej
- posterunku policji
- najbliŜszego punktu telefonicznego
- adresy i telefony powinny być znane pracownikowi nadzoru technicznego .

