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PIECZĘĆ I PODPIS

 PODSTAWA OPRACOWANIA
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120 pozycja 1126);
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 1207, pozycja 2016 z
późniejszymi zmianami).
 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW (§ 2 ust. 3 pkt 1)
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego przy
ul. Traugutta 23 w Nidzicy wraz z łącznikiem. Przebudowa w zakresie prac budowlanych
w pomieszczeniach przyległych z łącznikiem. Budowa budynku garażowo-gospodarczego.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości NIdzica, woj. warmińsko-mazurskie,
ul. Traugutta 23, działka nr ewid.: 8/4, 8/5; obręb: 0005 Nidzica, jedn. ewid. 281104_4 Nidzica.
CAŁA INWESTYCJA BUDOWLANA BĘDZIE WYKONANA W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ
•
•
•
•

Ławy i stopy fundamentowe żelbetowa
Ściany fundamentowe żelbetowe
Ściany nośne murowane w systemie tradycyjnym
Stropy żelbetowe prefabrykowane i monolityczne

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTU:
Kolejność wykonywanych robót będzie prowadzona wg przedmiotowego schematu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykonanie wykopów pod fundamenty
odbiór podłoża przez nadzór geotechniczny
zabezpieczenie wykopów warstwą chudego betonu
wykonywanie szalunków,
wykonanie ław fundamentowych
wykonanie ścian fundamentowych
wykonanie izolacji fundamentowych,
wykonanie posadzki na gruncie,
wykonanie ścian
wykonanie stropów
wykonanie pokrycia stropodachu
wykonanie termoizolacji elewacji
wykonanie instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wod-kan, klimatyzacji i wentylacji
realizacja elementów wykończeniowych,
organizacja otoczenia obiektu.

2

 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI (§ 2 ust. 3 pkt 3)
Przy realizacji planowanego zamierzenia inwestycyjnego istniejące elementy zagospodarowania
przestrzeni przedmiotowej nieruchomości nie mają wpływu na zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi. Na terenie działki nie ma żadnych niebezpiecznych miejsc czy elementów
budowlanych typu: obiekty czy fragmenty ścian zagrażające zawaleniem lub wysokie drzewa
mogące ulec przewróceniu.
 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA (§ 2 ust. 3 pkt 4)
Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji mogą wystąpić zagrożenia na poszczególnych
etapach procesu budowlanego:
•
Zagospodarowanie placu budowy: Teren budowy powinien być ogrodzony i oznakowany
tablicą informacyjną. Na terenie budowy należy wyznaczyć ciągi komunikacyjne, które będą
usprawniały prace i nie kolidowały podczas transportu materiałów i pracy urządzeń budowlanych.
Należy wyznaczyć miejsce składowania materiałów budowlanych. Na terenie budowy należy
umieścić znaki nakazu używania środków ochrony indywidualnych zgodne z normą PN-EN ISO
7010:2012 (nakaz stosowania ochrony głowy, kamizelek ostrzegawczych, obuwia ochronnego,
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, ochrony słuchu itd.), a także odpowiednie
tablice ostrzegawcze i informacyjne (np. „uwaga prace na wysokości”, „przejście drugą stroną” itd.)
•
Prace montażowe, murarskie: Przy tych pracach i przy pozostałych pracach związanych z
przedmiotową budową, powinny być zatrudnione wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania odpowiednich
prac.
•
Prace na wysokości powinny być prowadzone przy użyciu odpowiednich atestowanych
narzędzi i urządzeń w a robotnicy powinni używać stosownego sprzętu i zabezpieczeń
uniemożliwiających spadnięcie osób pracujących oraz używanych narzędzi i materiałów.
•
Roboty zbrojeniowe - montażowe: Sprzęt oraz narzędzia ,które będą wykorzystywane do
cięcia i gięcia stali powinny posiadać aktualne atesty oraz instrukcje określające sposób ich
użytkowania. Osoby pracujące przy obsłudze powyższych urządzeń powinny być zaopatrzone w
odzież ochronną: okulary, rękawice, kaski itp.
•
Roboty dekarskie: Wszystkie prace na wysokości należy prowadzić ze szczególną
ostrożnością z zastosowaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń: odzież osobista ochronna,
kaski, pasy uniemożliwiające spadnięcie.
 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
(§ 2 ust. 3 pkt 5)
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać dokument stwierdzający aktualne
szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczające pracownika do wykonywania
określonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi.
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Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzić dodatkowe
szkolenie całej załogi odnośnie specyfiki konkretnej budowy: odnośnie sprzętu który będzie użyty,
ewentualnych zagrożeń i niebezpieczeństw, wymogów i ograniczeń.
 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ (§ 2 ust. 3 pkt 6)
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia:
- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu
- zainstalowanie niezbędnych urządzeń.
Przy prowadzeniu prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich
obowiązujących przepisów BHP zawartych w:
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, pozycja 401 z dnia
19.03.2003 r.)
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003.169.1650 )
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 )
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
późniejszymi zmianami) i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach
urządzenia ochronne i zabezpieczające.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni być zaopatrzeni w komplet narzędzi
oraz sprzęt ochrony osobistej:
- odzież robocza
- kaski ochronne
- okulary ochronne
- rękawice, obuwie ochronne
- pasy bezpieczeństwa przy pracy na wysokości.
Sprzęt ochronny oraz narzędzia powinny posiadać aktualne atesty oraz instrukcje określające
sposób ich użytkowania w języku polskim.
Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do
kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom środków
zabezpieczających i przeprowadzeniu instruktażu obejmującego podział prac, kolejność
wykonywanych zadać, wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Do obowiązków kierownika prowadzącego roboty budowlane należą między innymi:
- organizowanie i kierowanie pracami podległych pracowników
- kontroli stanu technicznego stosowanych narzędzi i sprzętu ochrony osobistej pracowników
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- sprawdzanie stanu oznakowania strefy zagrożenia
- przeprowadzenia instruktażu bezpiecznych metod pracy
- dopilnowanie usunięcia narzędzi i materiałów po skończonej pracy
Robotnicy pracujący na wysokości powinni ograniczyć do niezbędnego minimum posiadanych przy
sobie narzędzi. W danym czasie na rusztowaniu może znajdować się tylko sprzęt służący do
aktualnie wykonywanych prac.
Wszystkie przejścia i przejazdy powinny być drożne, pozbawione jakichkolwiek przeszkód (deski,
gruz itp.).
Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudnione tylko osoby o
kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.
Plac budowy powinien być zaopatrzony w podstawowe urządzenia gaśnicze w postaci gaśnic
proszkowych, koców ppoż., piasku, szpadli.
Drogi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na teren otwartej przestrzeni powinny być drożne
nie zablokowane żadnymi urządzeniami czy materiałami budowlanymi.
Uwagi końcowe:
Na elementach stalowych należy stosować zabezpieczenia przed czynnikami biologicznymi i
atmosferycznymi zgodnie z obowiązującymi normami, wytycznymi producenta i sztuką budowlaną.
Wszystkie materiały budowlane winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz
deklarację zgodności z polską normą lub posiadać aprobaty techniczne.
Roboty budowlane i rzemieślnicze oraz inne nie ujęte w projekcie a konieczne w realizacji procesu
inwestycyjnego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiązującymi przepisami i normami.
Trudności powstałe w trakcie realizacji oraz nieścisłości lub odstępstwa od projektu należy
rozwiązać i uzgodnić przy udziale nadzoru autorskiego.
Jeśli w projekcie nie zostały jasno określone pewne rozwiązania, to obowiązek prawidłowego
przebiegu realizacji prac spoczywa na kontakcie Wykonawcy z Inwestorem. Kierownik budowy i
Inwestor powinien być informowany i zaangażowany w podejmowanie decyzji i dokonywanie
wyboru materiałów i innych elementów budynków, a także kontakt ze wszystkimi ekipami procesu
budowlanego.
W razie braku linii wymiarowych, należy przyjmować wymiar ze skali rysunku i uzgadniać
każdorazowo z Inwestorem wyniki analiz poszczególnych rysunków.
Projektant dopuszcza zmiany na etapie realizacji budynków bez konieczności informowania o tych
zmianach Autora.
Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informacje w art.20 ust 1 pkt. 1b Dz.U.2006 Nr
156 poz. 1118, sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
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