WYTYCZNE DLA SPORZĄDZENIA
PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W myśl postanowień art. 20. Prawa Budowlanego w niniejszym załączniku do projektu
budowlanego chodnika dla pieszych wraz z jego odwodnieniem w ciągu DW Nr 943 w km 2+413 do
km 6+051 na odcinku Jaworzynka KrzyŜowa – Istebna Beskid podano podstawowe informacje
dotyczące specyfiki projektowanej inwestycji. Informacje te naleŜy uwzględnić przy opracowywaniu
„Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.
Projektowane roboty budowlane prowadzić naleŜy zgodnie z zasadami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401). Rozporządzenie to
określa warunki pracy oraz wymagania dotyczące zagospodarowania terenu budowy; przygotowania
i prowadzenia robót budowlanych; socjalne i higieniczne; maszyn budowlanych i urządzeń
technicznych; robót ziemnych; robót spawalniczych

1

IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ...................................................................................................... 2
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

W YMAGANIA OGÓLNE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW .............................................. 2
NADZÓR NAD PROWADZONYMI ROBOTAMI .................................................................................. 2
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ....................................................................................................... 3
PRACA OPERATORÓW MASZYN BUDOWLANYCH .......................................................................... 3
ROBOTY ZIEMNE ....................................................................................................................... 4
EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH.............................................................................. 5
PRACA W OBRĘBIE STREF NIEBEZPIECZNYCH ............................................................................. 6
BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE .................................................................................................. 6

2

INSTRUKCJE TECHNOLOGICZNE .............................................................................................. 6

3

INSTRUKCJE STANOWISKOWE ................................................................................................. 7

4

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI .............................. 7

1

1

IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ
Dla planowanego zakresu robót inwestycyjnych zidentyfikowano poniŜsze rodzaje zagroŜeń

dla bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników:
•

praca i przebywanie w sąsiedztwie cięŜkiego sprzętu zmechanizowanego;

•

praca cięŜkiego sprzętu zmechanizowanego w sąsiedztwie napowietrznej linii niskiego
i wysokiego napięcia;

•

urządzenia elektryczne;

•

wykonywanie głębokich wykopów maszynami budowlanymi;

•

zawodnienie wykopów;

•

zagroŜenie stateczności skarp i nasypów;

•

praca i przemieszczanie maszyn po nachylonym terenie;

•

praca maszyn przy krawędzi nasypów i wykopów;

•

strefy niebezpieczne w obrębie pracujących maszyn budowlanych;

•

zagroŜenie bezpieczeństwa poŜarowego przy wykorzystywaniu sprzętu elektrycznego oraz
cieczy i gazów palnych.

1.1

Wymagania ogólne i kwalifikacje zawodowe pracowników

Do wykonywania prac objętych zakresem projektu dopuszcza się wyłącznie osoby, które:
•

posiadają kwalifikacje i uprawnienia dla danego stanowiska pracy, jeŜeli takie są
wymagane;

•

uzyskały orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na określonym stanowisku;

•

posiadają aktualne szkolenie podstawowe BHP, zostali zapoznani z ryzykiem zawodowym
i sposobami jego ograniczenia oraz wykazali się znajomością niniejszej instrukcji
oraz instrukcji szczegółowych i uzyskali pozytywny wynik na egzaminie dopuszczającym
do pracy;

•

posiadają odzieŜ i obuwie robocze oraz niezbędne ochrony indywidualne przewidziane
na dane stanowisko pracy zgodnie z zakładową tabelą norm przydziału;

•

1.2

zostały przeszkolone w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej.

Nadzór nad prowadzonymi robotami

Nadzór nad prowadzonymi robotami powierza się kierownikowi budowy i kierownikowi robót.
Do obowiązków kierownika robót pełniącego funkcję koordynatora naleŜy w szczególności:
•

organizowanie, przygotowanie i kierowanie pracami w sposób zabezpieczający przed
wypadkami zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz wytycznymi udzielonymi przez kierownika budowy w zakresie robót
prowadzonych na frontach roboczych;

•

dokonuje codziennie imiennego podziału pracy z uwzględnieniem zasad właściwej
koordynacji robót i pracowników zatrudnionych poszczególnych stanowiskach;
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•

ustala zakres i kolejność wykonywania prac;

•

uwzględnia wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach w miejscu prowadzonych
prac;

•

1.3

kieruje akcją ratowniczą w przypadku wystąpienia zagroŜeń, awarii, wypadku, poŜaru itp.

Obowiązki pracowników
Do podstawowych obowiązków pracowników na stanowiskach robotniczych naleŜy:
•

wysłuchanie i stosowanie się do poleceń kierownika robót dotyczących prawidłowego i
bezpiecznego wykonania zleconych zadań;

•

przy realizacji otrzymanego zadania naleŜy stosować bezpieczne metody pracy;

•

wszystkie zauwaŜone usterki, nieprawidłowości i zagroŜenia natychmiast zgłaszać
kierownikowi robót;

•

w przypadku wystąpienia zagroŜenia dla własnego Ŝycia lub zdrowia pracownik winien
przerwać pracę, oddalić się z miejsca zagroŜenia i niezwłocznie powiadomić kierownika
robót; w przypadku zagroŜenia innych osób udzielić niezbędnej pomocy;

•

stosowanie się do poleceń zawartych w tablicach, znakach, wywieszkach znajdujących się
na terenie prowadzonych prac.

1.4

Praca operatorów maszyn budowlanych
Bezpieczne wykonywanie prac przez operatorów cięŜkich maszyn budowlanych jak: koparki,

spycharki, ładowarki, walce oraz kierowców samochodów samowyładowczych prowadzone będzie z
zachowaniem poniŜszych zasad:
•

prace operatorów ww. maszyn i kierowców pojazdów wymagają szczególnej sprawności
psychofizycznej;

•

operatorzy i kierowcy obowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń
dotyczących organizacji robót; pracy i porządku wydanych przez osoby do tego
upowaŜnione;

•

przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy w terenie
wyznaczyć strefę niebezpieczną;

•

w zasięgu pracy maszyn budowlanych mogą znajdować się jedynie osoby zatrudnione przy
ich obsłudze;

•

wszelkie pojazdy transportu kołowego nie mogą na terenie placu budowy przekraczać
szybkości 12km/godzinę;

•

o sposobie zabezpieczania ścian wykopów decyduje kaŜdorazowo kierownik budowy lub
kierownik robót liniowych w oparciu o stwierdzone warunki gruntowe;

•

jeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1m od poziomu terenu naleŜy wykonać
bezpieczne zejście (wyjście) dla pracujących w nim pracowników;

•

kaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp (przy wykopach skarpowych);
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•

przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdować się w bezpiecznej odległości tj. poza strefą niebezpieczną

•

przy wykonywaniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej
0,60m poza klinem odłamu dla danej kategorii gruntu;

•

przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów;

•

włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania gruntem
(mułem) jest zabronione;

•

wyładowanie urobku z łyŜki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokości niewiększej niŜ:

•

130 cm nad dnem skrzyni jednostki transportowej w razie ładowania materiałów sypkich,

•

213 cm nad dnem skrzyni w razie ładowania materiałów kamienistych;

•

przy wjeŜdŜaniu koparki na wzniesienie jej oś napędowa powinna znajdować się z tyłu,
a przy zjeŜdŜaniu ze wzniesienia – z przodu koparki;

•

w czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w połoŜeniu zgodnym
z kierunkiem jazdy, a łyŜka koparki powinna być opuszczona do wysokości 1m nad
terenem;

•

w czasie przerwy i po zakończeniu pracy łyŜkę koparki naleŜy opuścić na ziemię, podwozie
zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabinę;

•

praca spycharką jest dozwolona na spadkach podłuŜnych lub pochyleniach poprzecznych
o

nie przekraczających 30 ;
•

przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawać poza
krawędź nasypu;

•

przebywanie w pojeździe – wywrotce innych osób oprócz kierowcy w czasie prac za
i wyładunkowych jest zabronione;

•

zabrania się wchodzenia pod podniesioną wywrotkę w celu wygarnięcia z niej ładunku, który
nie wyładował się pod własnym cięŜarem;

•

w przypadku trudności w całkowitym opróŜnieniu wywrotki naleŜy pojazdem ruszyć
do przodu albo opuścić wywrotkę do połoŜenia normalnego i w tym stanie wyładować
zawartość przy uŜyciu narzędzi ręcznych.

1.5

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego połoŜenie

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od
istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych
robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.
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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 obciąŜony
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrębnymi, naleŜy:
•

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej
głębokości wykopu, wykonać spadki umoŜliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od
wykopu;

•

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kaŜdym punkcie skarpy;

•

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuŜszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych naleŜy wykonywać obudowę wyłącznie
z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z uŜyciem wcześniej
przewidzianych urządzeń mechanicznych.
JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1 m od poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście (wejście)
do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
- w odległości mniejszej niŜ 0,6 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obudowane
oraz jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane.

1.6

Eksploatacja urządzeń elektrycznych
Zasadniczo projekt nie przewiduje się stosowania urządzeń elektrycznych do realizacji

planowanych robót. Jednak nie wyklucza się moŜliwości uŜycia sporadycznego urządzeń
elektrycznych i agregatów prądotwórczych. W tym przypadku bezpieczna eksploatacja urządzeń
elektrycznych i mechanicznych o napędzie elektrycznym moŜe odbywać się zgodnie z poniŜszymi
zasadami:
1) Do obsługi pomp stosowanych do odwodnienia terenu robót dopuszcza się osoby
wyznaczone przez kierownika robót.
Do ich obowiązków pracowników obsługi naleŜy:
•

utrzymywanie i eksploatowanie pomp zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami;

•

prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą powinny być wykonywane
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;

•

podłączenia elektrycznych przewodów zasilających z urządzeniami mechanicznymi powinny być
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób obsługujących te urządzenia oraz
zabezpieczone prze uszkodzeniami mechanicznym;

•

dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu
jest zabronione;
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•

sprzęt zmechanizowany naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób nie naleŜących do obsługi.
2) Do obsługi innych urządzeń mechanicznych z napędem

elektrycznym

(agregatów

prądotwórczych, spawarek) stosować analogiczne zasady kierowania pracowników do ich
obsługi.

1.7

Praca w obrębie stref niebezpiecznych
Strefy niebezpieczne w obrębie, których mogą być wykonywane prace z zachowaniem

szczególnych środków ostroŜności to:
•

strefy

robocze

operatorów

cięŜkich

maszyn

budowlanych

i

samochodów

samowyładowczych na terenie zbiorników;
•

załadunek materiału na środki taboru samochodowego;

•

praca na froncie roboczym wzdłuŜ potoku w strefie kolizji z przebiegiem linii
elektroenergetycznej 6kV.

Teren w obrębie stref niebezpiecznych winien być odpowiednio oświetlony i oznakowany tablicami:
„strefa niebezpieczna” oraz „wstęp osobom nieupowaŜnionym zabroniony”;
W miejscu oznakowanym winna znajdować się apteczka pierwszej pomocy oraz sprzęt ratunkowy
słuŜący do prowadzenia akcji ratowniczej w przypadku konieczności jego uŜycia.

1.8

Bezpieczeństwo poŜarowe
W ramach prewencji poŜarowej wymaga się stosowania do poniŜszych zaleceń:
•

w kaŜdej kabinie maszyny budowlanej i pojeździe winna znajdować się gaśnica
odpowiedniej wielkości;

•

w kaŜdym pomieszczeniu pracy, w szatni i magazynie paliw winna znajdować się gaśnica
proszkowa lub śniegowa z aktualnym atestem oraz koc gaśniczy;

•

palenie wyrobów tytoniowych moŜe odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym,
odpowiednio oznakowanym i wyposaŜonym;

•

pracowników

obowiązuje

znajomość

instrukcji

postępowania

na

wypadek

poŜaru

i sposobów alarmowania Państwowej StraŜy PoŜarnej.
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INSTRUKCJE TECHNOLOGICZNE
Realizacja

inwestycji

obejmować

będzie

roboty

róŜnych

branŜ.

Wykonawcy

robót

w poszczególnych branŜach posiadać będą odpowiednie instrukcje technologiczne (lub wytyczne
prowadzenia robót) określające wykonawstwo robót specjalistycznych w warunkach szczególnych dla
planowanego zakresu robót.
Zapoznanie

pracowników

z

przepisami

zawartymi

w

powyŜszych

instrukcjach

technologicznych nastąpi w ramach odpowiednich szkoleń wstępnych. Odbycie szkoleń potwierdzone
zostanie podpisami w ksiąŜce szkoleń i pouczeń, przechowywanej w biurze kierownika budowy.
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INSTRUKCJE STANOWISKOWE
Operatorzy maszyn budowlanych, urządzeń mechanicznych (i ewentualnie elektrycznych)

posiadać będą znajomość instrukcji obsługi, potwierdzoną posiadaniem odpowiednich kwalifikacji
i uprawnień.
Pracownicy zatrudnieni w strefie pracy maszyn zapoznani zostaną w zakresie przepisów
bezpieczeństwa pracy zawartych w instrukcjach obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej.
Znajomość tych przepisów potwierdzona zostanie w ksiąŜce szkoleń i pouczeń, przechowywanej
w biurze kierownika budowy.
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI

Inwestycja nie moŜe pogorszyć stanu środowiska naturalnego. W trakcie przygotowania i realizacji
inwestycji naleŜy oszczędnie korzystać z terenu. W trakcie prac budowlanych naleŜy zapewnić
ochronę gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych w obrębie prowadzonych
prac. NaleŜy zastosować się do wszystkich działać technicznych mających na celu zapobieganie lub
kompensację ewentualnie mogących czasowo wystąpić negatywnych oddziaływań na środowisko.
Wykonywanie prac ziemnych naleŜy prowadzić tak, aby zminimalizować emisję hałasu oraz innych
czynników powodujących zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.
Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów.
Po zakończeniu robót Wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego, a ewentualny nadmiar
ziemi z wykopów wywiezie z terenu robót na składowisko wyznaczone przez Inwestora.

7

