
CZĘŚĆ OPISOWA
do informacji dotyczącej bioz dla zadania:

WYMIANA POKRYCIA DACHU W OŚRODKU CHOPINOWSKIM W SZAFARNI

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejno ść realizacji   
    zadania:
1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
1.2 Prace naprawcze kominów, montaż czap kominowych, pokrycie dachu przekładką separacyjną
pod pokrycie z blachy
1.3 Wykonanie nowego pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej
1.4 Wykonanie obróbek blacharskich 
1.5 Montaż rynien i rur spustowych oraz elementów uprzednio zdemontowanych do ponownego
wykorzystania
1.6 Uporządkowanie terenu wokół budynku po zakończeniu prac budowlanych

2. Wykaz istniej ących obiektów na terenie nieruchomo ści;
Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się budynek Ośrodka Chopinowskiego.

3. Wskazanie elementu zagospodarowania działki, któ re mog ą stwarza ć zagro żenie bioz :
Nie występują.

4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących podczas realizacji robót
budowlanych, z okre śleniem skali oraz rodzaju zagro żeń oraz miejsca i czasu ich
wyst ępowania:

Roboty ziemne . 
Nie występują.

Roboty rozbiórkowe.
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się
odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Powinny być wykonywane na
podstawie dokumentacji projektowej. Prowadzone są ręcznie, przez obalanie i wyburzanie oraz
przez demontaż. W przedmiotowj inwestycji roboty rozbiórkowe będą dotyczyły zerwania
istniejącego pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, skucia luźnych tynków na kominach i w
innych uszkodzonych miejscach oraz rozebrania czap kominowych.
Najczęściej występujące zagrożenia to: 
- podrażnienia błon śluzowych 
- uszkodzenia głowy 
- upadek z wysokości 
- uszkodzenia rąk i nóg 
Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 
Przed rozpoczęciem robót należy zdemontować instalację odgromową oraz inne uzbrojenie na
dachu oraz w miejscach kolidujących z zakresem robót przewidzaianych do wykonania. Kominki
wentylacyjne należy usunąć (do ponownego wykorzystania) z czap kominowych.
Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki sposób, aby usuwanie
jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania innego. 
Prace rozbiórkowe, o których mowa będą prowadzone na zewnątrz budynku.
Przy usuwaniu gruzu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć
zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na stropach,
klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu.
Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony
indywidualnej 
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy



zaopatrzyć w okulary ochronne. 
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach ochronnych.
Roboty należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. 
W czasie rozbiórki pokrycia zabronione jest przebywanie ludzi na przyległym bezpośrenio do
bynku terenie - w odległosci min. 6 m od budynku wyznaczyć strefę niebezpieczną i przestrzegać
zakazu przebywania w tej strefie. Zabronione jest również czasowe korzystanie z tarasu, kiedy
będą prowadzone prace na dachu z tej strony budynku. Wejście główne od strony podjazdu oraz
na taras należy zabezpieczyć daszkiem ochronnym.

Praca na wysoko ści.
W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn: Dz. U.z 2003
r, nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co
najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. 
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej
się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 
- osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami
z oknami oszklonymi,   
- wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem
z wysokości. 
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na
których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako
przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych
umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m.
Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub
przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.  Jeżeli ze
względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie tego typu balustrad
jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z
wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. 
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. 
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie
wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić,
aby: 
- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywaną  zmianą  położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane
obciążenie, 
- pomost roboczy spełniał następujące wymagania: 
    a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych
materiałów, 
    b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych
pomostu, 
    c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości
dopuszczalnego obciążenia.        
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego
poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w
szczególności: 
- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, 
- zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia, 
- przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie
określonym w odrębnych przepisach.   
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w
odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach. 
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na



drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi
należy w szczególności: 
- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają
być wykonywane  prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywaną  zmianą  położenia, a także stan techniczny stałych
elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek  bezpieczeństwa,   
- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem
biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 
- zapewnić stosowanie przez pracowników kasków ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokości. 
Wymagania określone powyżej dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się
poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji
ciała grożącej upadkiem z wysokości.

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający
przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów.
Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące odległości: 0,75 m od ogrodzeń lub
zabudowań, 5,0 m - od stałego stanowiska pracy. 
Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające
dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni
stropu. Materiały sypkie, takie jak piasek i żwir, powinny być przechowywane w pryzmach z
zachowaniem kąta stoku naturalnego tych materiałów. Materiały drobnicowe należy układać w
stosy o wysokości nie przekraczającej 2 m. Materiały workowane należy układać krzyżowo do
wysokości najwyżej 10 warstw. Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją
producenta.   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 wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego
załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w
której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest
obowiązany opuścić kabinę. 

Ręczne prace transportowe
obejmują każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub 
materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich poprzez:
unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie
lub przewożenie. Dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków lub materiałów, a
także dopuszczalne wartości sił niezbędne do przemieszczania przedmiotów określa
rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych,  (Dz. U. 2000 r. Nr 26, poz.
313) ze zm. (Dz. U. z 2000 r., nr 82 poz. 930). 
Przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika: 
- masa przedmiotów przemieszczanych nie może przekraczać 

30 kg - przy pracy stałej 
50 kg - przy pracy dorywczej 

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na
wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m. 
- siła użyta przez pracownika (niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu) nie może
przekraczać wartości 

300 N - przy pchaniu 
250 N - przy ciągnięciu 

(podane wartości określają składową siły mierzoną równolegle do podłoża) 



Zespołowe przenoszenie przedmiotów. Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4
m i masa 30 kg, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika
przypadała masa nie przekraczająca: 

25 kg - przy pracy stałej 
42 kg - przy pracy dorywczej 

Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmiotów o masie przekraczającej 500 kg. 
Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić: 
- dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika doświadczonego w
zakresie stosowania  odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i
organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu przez  pracodawcę    
- odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu
pomocniczego.

Prace spawalnicze. 
Nie występują.

Narzędzia i elektronarz ędzia.  Do pracy można dopuścić tylko elektronarzędzia i sprzęt z
zasilaniem elektrycznym posiadający aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzające
sprawność techniczną i odpowiednią ochronę przeciw porażeniową i posiadać znak
bezpieczeństwa B zgodnie z normą PN-85/B08 400/02.
Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i przewodu
zasilającego, szczególnie przy wprowadzaniu przewodu do wtyczki. Eksploatacja elektronarzędzia
z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilającymi grozi porażeniem prądem elektrycznym,
oparzeniem łukiem elektrycznym i powstaniem pożaru. Przewody zasilające elektronarzędzia
należy zabezpieczyć tak, aby w czasie pracy nie została uszkodzona izolacja i nie występowały
naprężenia mechaniczne. Elektronarzędzia można podłączyć do obwodów elektrycznych
wykonanych zgodnie z przepisami i normami oraz odpowiednimi zabezpieczeniami,
gwarantującymi dostatecznie szybkie samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia. 
Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, mają
negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidłowej pracy. 
Zabrania się użytkowania elektronarzędzi:
- na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzędzie nie
jest przystosowane do takich warunków pracy, 
- przeciążania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie uwzględnianie przerw w
pracy przy elektronarzędziach dostosowanych do pracy przerywanej.

5. Wskazanie sposobu instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych :

Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy powinien zapoznać
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez



pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie
dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 - lata, a
na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz
zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trójfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia
pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla
życia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad
BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie , w tym zapewniaj ącą bezpieczn ą komunikacj ę , umo żliwiaj ącą szybk ą
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń :

- pracownicy wyposażeni we właściwą odzież roboczą
- wszelkie rusztowania posiadające atesty i przed użyciem każdorazowo odebrane
- pracownicy wyposażeni bezwzględnie w pasy wysokościowe
- użycie drabin możliwe wyłącznie w przypadku oryginalnych posiadających aktualne
  dopuszczenia
- organizacja na budowie zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez wykonawcę "Planu

Zagospodarowania Placu Budowy " ze szczególnym zaakcentowaniem dróg ewakuacyjnych
niekolidujących z miejscami składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podczas prac należy przestrzegać ściśle przepisów BHP i p.poż. obowiązujących na dzień
wykonywania robót a w szczególności :
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z  późn.
zm.) art.21 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106   poz.1126 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 20001 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). 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z
warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,   
- na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym
stanowisku pracy sporządzić:  

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie

niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie
technologii,  materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w
celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np.
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi
środkami.



7. Wymagania przeciwpo żarowe.   

Pracodawca w użytkowanych przez siebie budynkach, pomieszczeniach i obiektach a także
podczas prowadzenia budowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, jak również w przypadku
zmiany sposobu użytkowania budynków i budowli nadziemnych i podziemnych spełniających
funkcje użytkowe budynków powinien zapewnić wymagane przepisami warunki bezpieczeństwa
pożarowego. Ponadto jest zobowiązany do określenia stopnia zagrożenia pożarowego i
wybuchowego, który zależy głównie od konstrukcji obiektu, rodzaju prowadzonych w nim procesów
produkcyjnych oraz stosowanych urządzeń i instalacji technicznych. 
Klasyfikacji pod względem zagrożenia pożarowego i wybuchowego oraz doboru sprzętu
gaśniczego niezbędnego w danym obiekcie powinna dokonać osoba mająca odpowiednią wiedzę i
doświadczenie w tym zakresie, np. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych. 
Podręczny sprzęt gaśniczy.
Sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki). Każda gaśnica powinna mieć aktualną wywieszkę
kontrolną z odnotowaną datą ostatniego badania gaśnicy (badania powinny odbywać się co 6
miesięcy). 
Instrukcja przeciwpożarowa, zawierająca informacje dotyczące zachowania się w razie
dostrzeżenia pożaru, powinna być wywieszona w widocznym i dostępnym miejscu. Należy podać
do wiadomości zatrudnionych służb ratowniczych telefony alarmowe. Celowe jest systematyczne
kontrolowanie dróg ewakuacyjnych. 
Przed przystąpieniem do robót Kierownik budowy jest zobowiązany opracować plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia( bioz ) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 ( Dz. U. Nr 151/02, poz. 1256 ).
Wykonywać montaż i uruchomienia urządzeń zgodnie z ich DTR wyłącznie przez przeszkolony
personel posiadający aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urządzeń.

Opracował:

                                                                                              


