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OPRACOWANIE ZAWIERA: 

1. Podstawowy zakres inwestycji. 

2. Wykaz istniejącego obiektu budowlanego. 

3. Kolejność realizacji inwestycji. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, mogących stwarzać zagrożenie     
 bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Wskazanie przewidzianych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych i    
 rozbiórkowych. 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
 realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających    
 niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PODSTAWOWY ZAKRES INWESTYCJI: 
Projektowana inwestycja ma na celu docieplenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Białej przy ul. Tysiąclecia 16. 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH: 
 Działka w pełni zagospodarowana; na działce znajdują się: 
− budynek użyteczności publicznej; 
− ciągi komunikacji pieszej i kołowej; 
 
3. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI: 
 Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się etapowania inwestycji, kolejność 
wykonywania robót dla tego typu realizacji przedstawia się następująco: 
− roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu, 
− ustawienie rusztowań na wykonanie daszków zabezpieczających, 
− docieplenie budynku (wykonanie izolacji termicznych, wykonanie tynków, roboty 
porządkowe), 
− demontaż rusztowań, 
− uporządkowanie terenu. 
 
4. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
 ZAGROŻENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 Na terenie realizacji inwestycji nie występują żadne elementy, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 
 
5. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT: 
 Podczas realizacji robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku mogą 
wystąpić następujące zagrożenia: 
 

LP. RODZAJ ROBÓT ZAGROŻENIA 

1 Roboty ziemne i izolacyjne w 
poziomie posadowienia budynku 

− wykonanie wykopu i zabezpieczenie jego ścian, 
− osunięcie się gruntu, 
− upadek do niezabezpieczonego wykopu, 
− wykonanie izolacji ścian piwnic; 
− porażenie prądem w czasie obsługi wiertarek, 
− uszkodzenie skóry, 
− zachlapanie oczu, 
− skaleczenia, stłuczenia. 

2 Roboty elewacyjne, docieplenie 
ścian zewnętrznych; 
stropodachu; 

− ustawienie rusztowań, 
− wykonanie ocieplenia i tynków na ścianach 
zewnętrznych, 
− wykonanie ocieplenia oraz izolacji stropodachów; 
− możliwość upadku z wysokości przy pracach na 
rusztowaniach,  
− przeciążenie rusztowań nadmierną ilością 
materiałów,  
− porażenie prądem w czasie obsługi wiertarek, 
− uszkodzenie skóry, 
− zachlapanie oczu, 
− skaleczenia, stłuczenia. 

3 Roboty dekarskie, blacharskie, 
pomocnicze; 

− możliwość upadku z wysokości, 
− okaleczenie przy posługiwaniu się narzędziami 
mechanicznymi (piły, wyżynarki), 
− skaleczenia blachą, 
− porażenie prądem. 



4 Roboty porządkowe 
i rozbiórkowe 

− rozbieranie rusztowań, 
− możliwość upadku z wysokości,  
− uszkodzenie ciała przez spadające elementy, 
− porażenie prądem przy stosowaniu 
elektronarzędzi. 

 
 
6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIM DO REALIZACJI ROBÓ T 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 
 Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
− szkolenia wstępne, 
− szkolenia okresowe. 
 Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.  
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi z 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 stanowisko 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. 
Szkolenie 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 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 sposobu 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 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. 
 
7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 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. 
 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pra cy: 
a/ 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. 

b/ 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:  
a/ 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.  

b/ niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
• zastosowanie materiałów zastępczych. 
• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

c/ wady materiałowe czynnika materialnego: 
• ukryte wady materiałowe czynnika materialnego. 

d/ niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego. 
• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego. 
• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 

 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 stosowanie zgodnie 

z przeznaczeniem, 
• organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniające 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 sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
przy uwzględnieniu: 

• 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. 
 

 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. 
 
 Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity) Art. 21a  
Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
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               (podpis  projektanta) 
 


