Biuro Projektowe ECO-UNIT
mgr inż. Marek Klyk
ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole
tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958
NIP 754-242-14-40 REGON 532303190
http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

TEMAT:

Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej
wokół jezior w Januszkowicach

PRZEDMIOT:

INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA LUDZI

LOKALIZACJA:

Gmina Zdzieszowice, obręb Januszkowice,

INWESTOR:

OPRACOWAŁ:

Gmina Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-150 Zdzieszowice

inż. Sebastian Raudzis
upr. proj. OPL/0283/PWOD/06

Opole, sierpień 2013r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi
Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach

SPIS TREŚCI
1. Zakres robót .................................................................................................................. 3
2. Kolejność wykonywanych robót ..................................................................................... 3
3. Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania .................................................. 3
4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyc zagrożenie
bezpieczeństwa i higieny zdrowia ludzi ......................................................................... 3
5. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowalnych, określające skalę i rodzaje zagrożeń
oraz miejsce ich wystąpienia ......................................................................................... 3
6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych,
stosowanie do zagrożenia ............................................................................................. 3
7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników
przed przystapieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ........................ 4
8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu
wynikającym z wykonywania robót budowlanych .......................................................... 5
9. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy .................................. 6
10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy .......................................................... 6
11. Podstawa prawna opracowania ................................................................................... 6

2

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi
Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach

1. Zakres robót
Zakres robót obejmuje budowę ścieżki spacerowo-dydaktycznej w miejscowości
Januszkowice wraz z remontem zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 423 ul. Wolności oraz
przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1434 O ul. Kościelnej.
2. Kolejność wykonywanych robót
zagospodarowanie placu budowy,
roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne,
roboty budowlane,
roboty wykończeniowe,
maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.
3. Rodzaj robót budowlanych i miejsce ich wykonywania
organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
roboty związane z wykonaniem oznakowania,
roboty pomiarowe,
roboty ziemne,
roboty związane z wykonaniem podbudów,
roboty związane z wykonaniem nawierzchni,
roboty wykończeniowe.
4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyc zagrożenie bezpieczeństwa
i higieny zdrowia ludzi
rejon pasa drogowego,
działki objęte budową,
tymczasowe magazyny materiałów budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy.
5. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowalnych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia
We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3 istnieją zagrożenia spowodowane
prowadzeniem robót w pobliżu użytkowanej drogi ponadto zagrożenia uderzenia, skaleczenia,
przygniecenia, obniżenia sprawności wzroku i słuchu.
6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych,
stosowanie do zagrożenia
wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym muszą być oznakowane
i zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji robót zatwierdzonym przez właściwy
organ zarządzający ruchem,
wykopy muszą być zabezpieczone wygrodzeniami,
prace z użyciem dźwigów należy poprzedzić wytyczeniem i zabezpieczeniem stref
niebezpiecznych,
prace z użyciem koparek, ładowarek należy poprzedzić wytyczeniem zabezpieczeniem
stref niebezpiecznych,
wszystkie tereny robót, na których prace będą prowadzone w porze nocnej należy
oświetlić światłem o natężeniu min. 100 lux zwracając uwagę, aby oświetlenie nie
oślepiało użytkowników dróg.
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7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników w przed przystapieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 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. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
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8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wynikającym
z wykonywania robót budowlanych
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy.
niewłaściwa ogólna organizacja pracy, -nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie
zadań,
niewłaściwe polecenia przełożonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich,
niewłaściwa organizacja stanowiska pracy,
niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejścia i dojścia,
brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy.
niewłaściwy stan czynnika materialnego,
wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
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,
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.
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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.
Środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed zagrożeniami.
Istnieje konieczności stosowania przez pracowników niżej wymienionych środków ochrony
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń:
pomarańczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
rękawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
maski ochronne przy robotach pylących,
nauszniki lub korki przy pracach w hałasie > 85 dB,
nakolanniki przy pracach w pozycji klęczącej.
9. Sposoby przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy
Materiały niebezpieczne należy składować i transportować w szczelnych i zamkniętych
pojemnikach zgodnie z instrukcję producenta.
10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych należy przechowywać w Biurze Kierownika budowy.
11. Podstawa prawna opracowania
1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 94),
2. art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321
z póź. zm.),
4. 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),
5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860
z 2004),
6. 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),

6

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi
Budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach

7. 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),
8. 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),
9. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279),
10. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. Nr 129 poz. 844
z 1997 r. z późn. zm.),
11. 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),
12. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),
13. 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).
Opracował:
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