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1. WPROWADZENIE

1.1. Wstęp

Roboty budowlane prowadzone będą w oparciu o:
Decyzję 372/Och/A/2010 z dnia 20.12.2010 r. wydane przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zawiera podstawowe procedury obowiązujące na 
budowie sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego, bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej normy państwowe oraz dokumenty ustanowione przez 
WARBUD S.A. do obowiązkowego stosowania. 

Zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wykonywanie zadań inwestycyjnych 
przy jednoczesnym zachowaniu zdrowia i życia pracowników jest głównym celem WARBUD S.A.

Cel ten zostaje osiągnięty, kiedy wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadań będą 
przestrzegali procedur i instrukcji określonych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także 
przestrzegali zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych.

1.2. Podstawa prawna opracowania:

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz. 1118 z póź. 
zmianami), art. 21a, ust. 1.

b. 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. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Zgodnie z ust. 1a oraz ust. 2 Art. 21a. Prawa budowlanego na planowanej inwestycji:

· roboty budowlane będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, jednocześnie będzie przy nich 
zatrudnionych więcej niż 20 pracowników a pracochłonność będzie przekraczać 500 osobodni,

· w trakcie budowy wykonywana będzie przynajmniej jedna z następujących rodzajów robót 
budowlanych:
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Szczegółowy zakres robót dla planowanej inwestycji zgodnie z ust. 4 Art. 21a. Prawa 
budowlanego oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
przedstawia się następująco:

RODZAJE ROBÓT BUDOWLANYCH

(zgodnie z ust. 2 Art. 21a. Prawa budowlanego)

Występowanie 
zagrożenia:
TAK / NIE

· których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności 
przysypania ziemią lub upadku z wysokości

TAK

· przy prowadzeniu których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

TAK

· stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; NIE

· prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 
czynnych linii komunikacyjnych; NIE

· stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; TAK

· prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; NIE

· wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z 
linii napowietrznych;

NIE

· wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 
sprężonego powietrza;

NIE

· wymagających użycia materiałów wybuchowych; NIE

· prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych.

TAK
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SZCZEGÓŁOWY ZAKRES 

Występow
anie 
zagrożenia 
TAK / NIE

robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości:

a
wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o 
bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,

NIE

b roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, TAK
c rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, NIE
d roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, NIE
e montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, NIE
f roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, TAK
g prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, NIE
h montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, NIE
i betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, NIE
j fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, NIE

k
roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo 
od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

NIE

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, NIE
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, NIE
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, NIE
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, NIE

l roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, NIE
m roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m, NIE
n roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; NIE

robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

a roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, NIE
b roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest; NIE

robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: NIE
a roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, NIE

b
roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem 
izotopów;

NIE

robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a
roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o 
napięciu znamionowym 110 kV,

NIE

b
roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o 
napięciu znamionowym powyżej 110 kV,

NIE

c

budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

NIE

d
wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 
kolejowego;

NIE

robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:
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TELEFONY

999 POGOTOWIE RATUNKOWE

998 STRAŻ POŻARNA

997 POLICJA

112 CENTRUM POWIADAMIANIA (tel. kom)

986 STRAŻ MIEJSKA

WARBUD SA:

0 608 038 658 KIEROWNIK KONTRAKTU – ŁUKASZ STAŃCZYK

0664 092 738 KIEROWNIK BUDOWY – KRZYSZTOF MAGDZIARZ

0664 092 738 KOORDYNATOR BHP – KRZYSZTOF MAGDZIARZ

a roboty prowadzone z wody lub pod wodą, TAK
b montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, NIE
c fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, NIE
d roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; NIE

robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:

a
roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 
przestrzeniach zamkniętych,

NIE

b
roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub 
podobnymi;

NIE

robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy 
budowie, remoncie i rozbiórce torowisk;

NIE

robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy 
budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych;

NIE

robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: NIE
a roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, NIE
b roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów; NIE
robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych , których 
masa przekracza 1,0 t.

TAK
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022 567 64 76 DZIAŁ BHP WARBUD SA

0 600 327 789 KIEROWNIK DZIAŁU BHP–SEBASTIAN LEWIŃSKI

0 883 368 891 INSPEKTOR DS.BHP–ARKADIUSZ BIERNACKI

POLONEZ PLUS Sp. z o.o.:

0 509 672 633 KIEROWNIK KONTRAKTU – MICHAŁ BUJAK

0 608 108 610 KIEROWNIK ROBÓT – WOJCIECH KARNAT

0 502 361 680 INSPEKTOR DS.BHP – SEBASTIAN SZCZYKUTOWICZ

OPIS PROJEKTU - Informacje ogólne

Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstało 
wzdłuż ul. Ks. Trojdena w Warszawie. Centrum pełnić będzie funkcje zarówno sportowe jak i 
dydaktyczne, zlokalizowane w następujących zespole budynków, połączonych ze sobą podziemnym 
parkingiem i pomieszczeniami technologicznymi uzdatniania wody:

1. Budynek dydaktyczny Propedeutyki Fizjoterapii z zapleczem szatniowo-sanitarnym i 
technicznym(Budynek A). 

2. Budynek hali sportowej i sal specjalistycznych z zapleczami szatniowo- sanitarnymi i 
technicznymi oraz z zespołem dydaktycznym Studium Wychowania Fizycznego wraz z 
pomieszczeniami administracyjnymi dla całego budynku(Budynek B).

3. Budynek łącznika z kawiarnią(Budynek C).
4. Budynek basenu olimpijskiego z zapleczem szatniowo- sanitarnym i technicznym, 

pomieszczeniami ratowników i trenerów z własnymi zapleczami szatniowo-
sanitarnymi(Budynek D).

5. Budynek basenu szkoleniowego z zapleczem szatniowo- sanitarnym i technicznym, sauną 
parową i suchą(Budynek E).

Na kondygnacji podziemnej (-3,30m) zlokalizowano garaż podziemny spełniający wymagania 
garażu otwartego dla 108 samochodów.
Wejścia główne do całego centrum zlokalizowano w budynku łącznika od strony północnej i 
południowej, a także odrębne wejście do budynku propedeutyki fizjoterapii.
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Budynek dydaktyczny Propedeutyki Fizjoterapii(na pierwszym planie)

Hala basenowa(widok na trybunę podnoszoną)
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Hall główny

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

W ramach zleconego zakresu prac Konsorcjum Warbud-PolonezPlus wykona roboty 
wykończeniowe i instalacyjne następujących budynków:
A - budynek dydaktyczny Propedeutyki Fizjoterapii z zapleczem szatniowo- sanitarnym i technicznym
B - budynek hali sportowej i sal specjalistycznych z zapleczami szatniowo- sanitarnymi i technicznymi 
oraz z zespołem dydaktycznym Studium Wychowania Fizycznego wraz z pomieszczeniami 
administracyjnymi dla całego budynku
C - budynek łącznika z kawiarnią
D - budynek basenu olimpijskiego z zapleczem szatniowo- sanitarnym i technicznym, pomieszczeniami 
ratowników i trenerów z własnymi zapleczami szatniowo- sanitarnymi, 
E - budynek basenu szkoleniowego z zapleczem szatniowo- sanitarnym i technicznym, sauną parową i 
suchą

Budynki połączone są ze sobą na poziomie piwnic poprzez parking podziemny otwarty oraz 
pomieszczeniami związanymi z technologią uzdatniania wody (piwnica).
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Na kondygnacji podziemnej (-3,30m) zlokalizowano garaż podziemny spełniający wymagania 
garażu otwartego dla 108 samochodów. Na poziomie -3,32m znajdują się także pomieszczenia socjalne 
dla sprzątających, stacja trafo, pomieszczenia związane z technologią uzdatniania wody a także 
kręgielnia z zapleczem sanitarnym.

Na poziomie -4,00 znajduje się strefa podbasenia i pomieszczenia techniczne.

Wejścia główne do całego centrum zlokalizowano w budynku łącznika od strony północnej i 
południowej, a także odrębne wejście do strony budynku propedeutyki fizjoterapii.

Parametry techniczne inwestycji:

· Kubatura: 128 485,7 m3
· Powierzchnia użytkowa: 13 961,52m2
· Powierzchnia całkowita: 20 022,88m2
· Ilość kondygnacji naziemnych: 2
· Ilość kondygnacji podziemnych: 1

W Centrum zaplanowano m.in.:

· basen olimpijski (o wymiarach 25 x 51.5 m) z pełnym zapleczem szatniowo-sanitarnym i 
technicznym oraz pomieszczeniami ratowników i trenerów

· basen szkoleniowy (o wymiarach 10.5 x 25m)
· halę sportową z możliwością wydzielania boisk
· specjalistyczne sale sportowe (fitness, sztuk walki oraz treningowo-gimnastyczne) z 

zapleczami szatniowo-sanitarnymi i technicznymi z pomieszczeniami administracyjnymi
· zaplecze techniczne i szatniowo-sanitarne służące fizjoterapii
· trybunę podnoszoną 
· skybox - widownia dla VIP
· ściankę wspinaczkową wewnętrzną
· kręgielnię
· siłownię
· łącznik z kawiarnią

Wraz z wykonywaniem prac budowlanych i instalacyjno-montażowych dla kompleksu budynków 
Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego zostanie wykonane zagospodarowanie terenu w zakresie 
obejmującym m.in.: wykonanie wiaty śmietnikowej, dróg i chodników z kostki brukowej i kostki 
granitowej, trejaży na pnącza w części północnej i zachodniej działki, śmietników wolnostojących, 
stojaków na rowery, szlabanów, wycieraczek przed wejściami głównymi, nasadzeń zieleni, miejsc 
postojowych wzdłuż ul. Księcia Trojdena itp.
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Kolejność realizacji poszczególnych prac wykończeniowych:

Kolejność wykonywania robót:

a) roboty przygotowawcze:
- prace geodezyjne,
- prace inwentaryzacyjne, 
- ogrodzenie terenu budowy,
- organizacja zaplecza – socjalno - bytowego,
- wytyczenie ciągów komunikacyjnych,
- rozpoznanie podłoża,

b) roboty ziemne:
- wykonanie nasypów o miąższości ok 20 cm, korytowanie pod drogi, rozplantowanie humusu,

c) wykonanie podkładów:
- wykonanie warstw podkładowych pod fundamenty trejaży,

d) stan wykończeniowy kompleksu budynków:
- roboty żelbetowe:

· zbrojenie i wbudowanie mieszanki betonowej w miejsca występowania otworów 
technologicznych

· wykonanie warstwy z mieszanki betonowej w celu niwelacji podłoża pod konstrukcję basenów,
pielęgnacja betonu,

- roboty związane z montażem konstrukcji stalowej skybox-a i trybuny podnoszonej,
- roboty wykończeniowe:

· ścianki i obudowy z płyt g-k,
· izolacje p.poż.,
· wykonanie szlicht posadzkowych,
· wykonanie bram garażowych,
· wykonanie ślusarki i stolarki drzwiowej wewnętrznej,
· montaż basenów wraz z kompletną infrastrukturą i technologią wody,
· wykonanie skybox’a,
· kompleksowe wykonanie kręgielni,
· dostawa i montaż sauny suchej i parowej,
· montaż trybuny podnoszonej, 
· montaż ścianki wspinaczkowej wewnętrznej,
· wykonanie tynków i gładzi,
· roboty malarskie,
· wykonanie sufitów,
· wykonanie okładzin wewnętrznych,

e) przyłącza i zagospodarowanie terenu
- zieleń,
- drobna architektura,
- oświetlenie i sieci zewnętrzne,
- kanalizacja,
- przyłącze węzła cieplnego,
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f) roboty drogowe:
- przebudowa wjazdów,
- miejsca postojowe,
- drogi i chodniki lokalne,

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi

Lp.
Element zagospodarowania terenu 

stwarzające zagrożenia
Skutki Środki ochronne

1 2 3 4

1 Ukształtowanie terenu
Urazy ciała 

wypadki

Poruszanie się po wyznaczonych drogach komunikacji na terenie budowy, 
zachowanie wzmożonej ostrożności i koncentracji uwagi, zastosowanie 
standaryzowanych zabezpieczeń ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych 
powyżej 1 m wysokości lub w pobliżu krawędzi wykopów. Zabezpieczenie zboczy 
przed osuwaniem. Zapewnienie bezpiecznych zejść do wykopów. Bieżąca 
kontrola stanu wykopów, skarp i odprowadzenia wód powierzchniowych.

2
Linie energetyczne kablowe i 

napowietrzne
Porażenia 
prądem

Wyznaczenie i oznakowanie przebiegu linii kablowej, określenie bezpiecznej 

odległości od linii i sposobu wykonania prac przez kierownika budowy wg zasad 
określonych w przepisach i warunkach uzgodnionych z właścicielem linii, praca pod 
nadzorem uprawnionej osoby. Zachowanie bezpiecznej odległości od linii 
napowietrznej NN - 3 m , od linii do 15 kV -5 m, od linii do 15 kV - 5 m, od linii do 30 
kV -10 m, od linii do 110 kV -15 m, od linii powyżej 110 kV - 30 m od skrajnych 
przewodów przy wykonywaniu prac, organizacji składów. Sprzęt ochronny wg 
potrzeb.

3
Instalacje i urządzenia 
elektroenergetyczne 

Porażenie 

Prądem

Instalacje zaprojektowane, wykonane i utrzymywane przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnie budowlane prawidłowo zabezpieczone 

przed dostępem osób nieuprawnionych. Odległość rozdzielni od odbiorników 

max 50m, przewody zasilające zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Systematyczne przeglądy stanu technicznego

4
Drogi wewnętrzne budowy i 
publiczne w pobliżu budowy 

Potrącenia 
Śmierć

Wyznaczenie dróg wewnętrznych, świadomość zagrożeń, korzystanie przez 
wszystkich pracowników oraz osoby przebywające na terenie budowy z odzieży o 
podwyższonej widoczności. Maszyny budowlane powinny mieć sygnalizatory biegu 
wstecznego – światła i sygnały cofania
W trakcie prac transportowych przy użyciu dźwigu będą wygradzane i 

oznakowywane strefy niebezpieczne. Kamizelki ostrzegawcze oraz hełmy ochronne 
są zobowiązani posiadać również kierowcy samochodów dostawczych, 
betonowozów.

5

Nawierzchnie dróg
(Śliskie nawierzchnie, 

Oblodzenie, śnieg)

Potknięcia 
przewrócenia 

Utrzymanie w odpowiednim stanie dróg komunikacji, na terenie budowy. 

Pracownicy - praca w obuwiu ochronnym. Kontrola stanu dróg i ich bieżąca 

poprawa w szczególności w okresie zimowym i późno jesiennym

6

Uzbrojenie terenu
(Istniejące instalacje: 

teletechniczna, wodna, 
gazowa)

Niekontrolowana 
emisja 

Wyznaczenie i oznakowanie przebiegu instalacji, określenie bezpiecznej odległości 

od uzbrojenia i sposobu wykonania prac przez kierownika budowy wg zasad określo-

nych w przepisach i warunkach uzgodnionych z użytkownikiem, praca pod nadzorem 

uprawnionej osoby Pracownicy - sprzęt ochronny dostosowany do potrzeb

8 Strefy niebezpieczne

Uderzenia,
ciężkie 

uszkodzenia 
ciała 

Odpowiednie wytyczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych (zgodnie z 
obowiązującymi przepisami) Instruktaż pracowników przed rozpoczęciem prac 
budowlanych. Zakaz poruszania się po terenie budowy osobom postronnym i 
gościom bez wyznaczonego opiekuna z Nadzoru . Osoby te będą posiadały kaski 
ochronne, okulary ochronne oraz kamizelki.
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5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Uwaga ogólna:

-obowiązuje kategoryczny zakaz używania drabin,

-pracownicy mogą poruszać się po budowie tylko i wyłącznie wyposażeni w:

· Kask ochronny(osoby z nadzoru – kolor biały, pracownicy budowlani – kolor niebieski, 
zielony lub żółty, elektryk budowy – czerwony)

· Okulary ochronne,

· Kamizelkę BHP (kolor zółty) z nazwą właściwą firmy wykonującej prace na budowie 
WUM_CSR,

· Buty ochronne zgodnie z EN ISO 20347:2004/A1:2007,

· Identyfikator uprawniający do przebywania na terenie budowy wydane przez biuro 
budowy Warbud S.A.
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Skala:
D - duże zagrożenie występuje stale lub w długich okresach 

S - średnie zagrożenie, okresowo występuje 
M - małe zagrożenie, sporadycznie występuje

Rodzaj prac / czynnik
Redukcja ryzyka

Roboty ziemne

1. Miejsce wystąpienia:

¨ przygotowanie placu budowy,
¨ wykopy do wykonania nowoprojektowanych sieci 

(woda, kanalizacja, przyłącze C.O.)

2. Rodzaj zagrożenia:

¨ zasypanie pracowników w wyniku zawalenia 
się ścian wykopu

¨ spadanie na pracujących w wykopie brył 
ziemi, kamieni, elementów konstrukcji wykopu, 
maszyn (osunięcie sprzętu do wykopu), narzędzi, 
itp.

¨ wpadnięcie do wykopu np. na skutek 
uderzenia przez ruchomą część maszyny 
budowlanej (np. łyżkę koparki), obsunięcia się ziemi 
z krawędzi wykopu, poślizgnięcia się pracownika, 
złe zabezpieczenie wykopu

¨ nieznane sieci, instalacje, nie wykazane w 
dokumentacji sieci uzbrojenia terenu

¨ niewybuchy, niezidentyfikowane przedmioty o 
zewnętrznych cechach wskazujących na możliwość 
zagrożenia dla otoczenia.

3. Czas wystąpienia: 

¨ cały okres budowy, podczas wykonywania prac 
ujętych w punkcie 1.

4.Skala: S

¨ przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z 
dokumentacją techniczną tych robót, w tym z przebiegiem sieci 
uzbrojenia technicznego. Przy organizacji robót należy ściśle 
przestrzegać wymagań bezpieczeństw określonych w dokumentacji;

¨ prace w wykopach o głębokości większej od 2 m i prace ziemne 
prowadzone metodą bezodkrywkową muszą być wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby;

¨ przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy 
wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn;

¨ nie przechodzić pod pracującymi, ruchomymi częściami maszyn, a 
także w strefie pracy (obrotu) ich ruchomych części;

¨ nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1 m 
od krawędzi wykopu jeżeli ściany są obudowane; przy skarpach bez 
umocnień składować poza klinem odłamu gruntu;

¨ wyznaczyć, oznakować i wygrodzić strefę niebezpieczną 
prowadzonych prac ziemnych; 

¨ zwracać uwagę na stan ścian i zabezpieczeń wykopu, rodzaj i 
zakres innych prac prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie
wykopów. W przypadkach zagrożenia zasypaniem, przerwać pracę 
i opuścić wykop, ostrzegając o zagrożeniu współpracowników i 
przełożonego;

¨ obowiązkowo zabezpieczyć ściany wykopu – wykonać wykop ze 
ścianami (skarpami) pochylonymi lub wykonać umocnienia pionowe 
ścian. Wykonać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów 
zachowując odległości między nimi nie mniejsze niż 20 m;

¨ sprawdzać skarpy i obudowę po każdym deszczu, mrozie i po
długiej przerwie w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót.
Wykonać spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od 
wykopu;

¨ w sytuacjach odkrycia niewybuchu lub innego podejrzanego
przedmiotu, należy zachować ostrożność, przestrzegać procedur 
postępowania: przerwać pracę – nie ruszać przedmiotu, oznakować 
(odgrodzić) teren, powiadomić przełożonego, służby saperskie
i/lub lokalne władze administracyjne.

Roboty na wysokości

1. Miejsce wystąpienia:

¨ praca na rusztowaniach, drabino-podestach 
podczas wykonywania prac (np. elewacyjnych, 
żelbetowych, rozbiórkowych, montażowych, 
innych..)

¨ murowanie ścian,

¨ przestrzegać wykonywania rusztowań zgodnie z dokumentacją 
techniczno-ruchową, dokumentacją projektową producenta lub 
projektem indywidualnym przez osoby posiadające uprawnienia 
montażysty IMBiGS;

¨ dokonywać odbioru rusztowań fasadowych na podstawie Protokołu 
odbioru rusztowania, oraz przeprowadzać wymagane przepisami 
prawa przeglądy;
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¨ wykonywanie dachu (konstrukcja dreawniana)
¨ wykonywanie ścian wewnętrznch o wysokości 

przekraczającej 8 m (Hala basenowa i sportowa)

2. Rodzaj zagrożenia:

¨ upadek z wysokości,
¨ spadanie przedmiotów z wysokości

3. Czas wystąpienia: 

¨ cały okres budowy, w szczególności podczas 
wykonywania prac ujętych w punkcie 1.

4. Skala: S

¨ dbać o stan techniczny rusztowań, drabino-podestów etc, zwracać 
uwagę na stan techniczny oprzyrządowania do prac na wysokości. 
Używać tylko sprawnego, atestowanego wyposażenia 
technicznego, przestrzegać zasad bezpiecznej eksploatacji 
wyposażenia. W sytuacjach dużego zagrożenia pracować z 
asekuracją drugiego pracownika;

¨ posiadać i stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczające 
pracownika przed upadkiem z wysokości. Znać zasady używania 
stosowanych środków ochrony indywidualnej;

¨ nie usuwać i nie zmieniać położenia (przestawiać), środków 
ochrony zbiorowej (barierki, balustrady, ekrany, siatki, ogrodzenia);

¨ nie wychylać się poza obrys poręczy, balustrad, podestów, 
schodów, itp.;

¨ zachować ład i porządek na stanowiskach pracy; zabezpieczać 
używane narzędzia i materiały przed spadkiem z wysokości. Nie 
obciążać podestów i pomostów ponad dopuszczalne normy;

¨ dokonywać okresowych przeglądów stanu technicznego konstrukcji 
i urządzeń stanowiska pracy zlokalizowanego na wysokości, w tym 
zabezpieczeń przed spadkiem z wysokości, obowiązkowo po 
silnych wiatrach i obfitych opadach atmosferycznych;

¨ podczas wykonywania prac wydzielić strefę niebezpieczną, 0,1 H 
pomieszczenia hal);

¨ zachować ostrożność podczas przemieszczania się w wydzielonej 
strefie niebezpiecznej przy wykonywanych pracach na wysokości 

¨ nie zrzucać żadnych przedmiotów, odpadów, materiałów i/lub 
narzędzi z wysokości;

¨ zabezpieczać otwory i przestrzenie zgodnie z wymogami BHP, 
opracowanym planem zabezpieczeń (barierki, oznakowanie, 
podesty, oświetlenie). Zapewnić widoczność i skuteczność 
zabezpieczeń, dbać o stan zabezpieczeń;

¨ zachować szczególną ostrożności podczas wykonywanych prac 
dachowych, zabezpieczyć pracowników, narzędzia i materiały przed 
spadkiem (zsunięciem się) z dachu. Stosować zabezpieczenia 
zbiorowe i indywidualne przed upadkiem z wysokości (rusztowania, 
siatki, szelki bezpieczeństwa, ekrany itp.). Zabezpieczyć i zakazać 
wejścia na dach przez osoby nieuprawnione.

Ruch pieszy

1. Miejsce wystąpienia:

¨ stanowisko pracy, przemieszczanie się na 
stanowisko pracy lub inne miejsce na budowie

2. Rodzaj zagrożenia:

¨ potknięcie się człowieka, a w następstwie 
złamanie, zwichnięcie etc.

1. Czas wystąpienia: 

¨ cały okres budowy

4. Skala: S

¨wyznaczyć i utrzymywać w dobrym stanie ciągi komunikacyjne dla 
ruchu pieszego, w tym schody, pochylnie, przejścia i dojścia (progi, 
stopnie!); 

¨usuwać na bieżąco powstałe przeszkody (nierówności, rozlane lub 
rozsypane materiały budowlane, inne przeszkody – np. w okresie 
zimowym);

¨dbać o ład i porządek na stanowisku pracy;
¨zachować ostrożność;
¨zwracać uwagę na stan i rodzaj nawierzchni na trasach przejścia i 

na stanowisku pracy;
¨posiadać i nosić prawidłowe, atestowane obuwie ochronne.
¨dbać o prawidłowe oświetlenie ciągów pieszych;
¨stosować standaryzowane środki ochrony zbiorowej w ciągach 

pieszych przy pracach na wysokościach; 
¨nie stosować drabin jako stałego środka komunikacyjnego –

stosować schodnie, rusztowania.
¨Osoby nie będące pracownikami, uczestnikami procesu 

produkcyjnego budowy (GOŚCIE), mogą poruszać się po terenie 
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budowy tylko w obecności opiekuna. Osoby te będą posiadały 
hełmy ochronne, kamizelki ostrzegawcze, okulary ochronne.

Ruch pojazdów

1. Miejsce wystąpienia:

¨ drogi wewnętrzne budowy, miejsca pracy i 
załadunku ciężkiego i lekkiego sprzętu

2. Rodzaj zagrożenia:

¨ wtargnięcie człowieka pod pojazd
¨ kolizja pojazdów
¨ utrata kontroli nad pojazdem
¨ przewrócenie się pojazdu
¨ wpadnięcie pojazdu do wykopu
¨ kolizja pojazdu z przeszkodą
¨ kolizja pojazdu z przeszkodą powodująca np. 

zawalenie się konstrukcji budowlanej

3. Czas wystąpienia: 

¨ cały okres budowy

4. Skala: M

¨opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie planu organizacji ruchu 
na budowie z rozdzieleniem ruchu kołowego i pieszego; 
oznakowanie wjazdów, dróg transportowych i ciągów pieszych, 
wyjazdów, oświetlenie terenu budowy, ograniczenie prędkości 
pojazdów 5 km/h;

¨dbanie o właściwy stan techniczny dróg wewnętrznych 
w zależności od pory roku;

¨nie przekraczanie dopuszczalnych odległości pracy ciężkiego 
sprzętu przy wykopach;

¨dbanie o prawidłowy stan techniczny pojazdów (serwis, przeglądy);
¨Maszyny powinny posiadać sprawny sygnalizator biegu 

wstecznego – światła i sygnały cofania;
¨Wyznaczenie osoby asekurującej pojazd podczas wykonywania 

manewru cofania; 
¨prawidłowy załadunek i zabezpieczenie przewożonego towaru;
¨osoby poruszające się po budowie mają obowiązek posiadania 

ubrania roboczego o podwyższonej widoczności w szczególności 
kierowcy i pomocnicy kierowców samochodów dostawczych 
i betonowozów.

Transport ręczny

1. Miejsce wystąpienia:

¨ cały teren budowy

2. Rodzaj zagrożenia

¨ przeciążenia organizmu, uderzenie upadającym 
przedmiotem (stłuczenia, pęknięcia, złamania)

3. Czas wystąpienia: 

¨ cały okres budowy

4. Skala: S

¨stosować ergonomiczną pozycję na stanowisku pracy;
¨przestrzegać norm i zasad techniki transportu ręcznego, nie 

wykonywać gwałtownych skłonów i skrętów tułowia;
¨przy dużym i częstym obciążeniu stosować przerwy w pracy;
¨korzystać ze środków ochrony indywidualnej (butów ochronnych, 

rękawic);
¨dobierać obciążenia stosownie do własnych możliwości jednak nie 

większe niż 30 kg przy pracy ciągłej i 50 kg przy pracy dorywczej;
¨dbanie o odpowiednie składowanie materiałów i narzędzi 

w magazynach podręcznych i magazynach budowy tak aby nie 
podnosić/zdejmować ciężarów ponad obręczą barkową.

Ostre krawędzie

1. Miejsce wystąpienia:

¨ stanowisko pracy, przemieszczanie się na 
stanowisko pracy lub inne miejsce na budowie

2. Rodzaj zagrożenia:

¨ kontakt człowieka z ostrymi krawędziami 
(maszyny, urządzenia, wystające pręty, 
materiały budowlane etc.) 

¨ wyznaczyć i oznakować miejsca o podwyższonym ryzyku powstania 
wypadku;

¨ utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy – stosować osłony 
maszyn;

¨ w przypadku uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je 
unieruchomić i odciąć dopływ energii;

¨ przy obsłudze maszyn nie nosić luźnych elementów odzieży, 
możliwych do przechwycenia przez wirujące części maszyn

¨ używać środków ochrony indywidualnej (rękawice podczas 
przenoszenia, okulary);

¨ podczas przemieszczania się w budynku i na terenie placu budowy, 
a przede wszystkim w strefach niebezpiecznych zachować 
szczególną ostrożność!
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3. Czas wystąpienia: 

¨ cały okres budowy

4. Skala: S

¨ obsługa maszyn i urządzeń powinna być wykonywana przez osoby 
posiadające odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia do 
obsługi danego rodzaju i typu maszyny lub urządzenia 

¨ należy stosować zabezpieczenia ochronne na końcówkach prętów 
zbrojeniowych.

Materiały budowlane, substancje niebezpieczne

1. Miejsce wystąpienia:

¨ stanowisko pracy

2. Rodzaj zagrożenia:

¨ kontakt człowieka z materiałami budowlanymi –
uderzenie, skaleczenie, przygniecenie, 
zmiażdżenie, otarcia, rany kłute, złamania, 
pęknięcia

¨ kontakt człowieka z substancjami 
niebezpiecznymi – podrażnienie naskórka, 
oczu, dróg oddechowych, przełyku; nudności, 
utrata przytomności, zatrucie organizmu

3. Czas wystąpienia: 

¨ cały okres budowy

4. Skala: S

¨ przestrzegać zasad bezpiecznego stosowania materiałów 
budowlanych, w tym środków chemicznych;

¨ na budowie muszą być dostępne karty charakterystyki wszystkich 
niebezpiecznych substancji chemicznych używanych podczas 
wykonywania prac;

¨ pracownik przed podjęciem prac z użyciem niebezpiecznej 
substancji chemicznej powinien zapoznać się z treścią karty 
charakterystyki tej substancji;

¨ przestrzegać zasad higieny (mycie rąk);
¨ zabronione jest przechowywanie substancji chemicznych w 

opakowaniach spożywczych;
¨ substancje niebezpieczne należy przechowywać w opakowaniach 

fabrycznych producenta;
¨ stosować środki ochrony indywidualnej (okulary, maski, rękawice) 

wskazane w karcie charakterystyki;
¨ materiały niebezpieczne składować w sposób zgodny z kartą 

materiałową produktu 

Roboty spawalnicze

1. Miejsce wystąpienia:

¨ montaż konstrukcji stalowej
¨ prace konstrukcyjne wewnątrz budynku
¨ montaż instalacji

2. Rodzaj zagrożenia:

¨ możliwość wzniecenia pożaru lub wybuchu
¨ możliwość utraty zdrowia przez spawacza lub 

innych osób pracującym w sąsiedztwie 
stanowiska spawania – oparzenia, uszkodzenie 
wzroku

3. Czas wystąpienia: 

¨ cały okres budowy, w szczególności podczas 
wykonywania prac ujętych w punkcie 1.

4. Skala: M

¨ bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej;
¨ stanowisko spawania należy wygrodzić;
¨ stanowisko spawania powinno być wydzielone w sposób 

zabezpieczający inne osoby przed szkodliwym działaniem światła 
na wzrok;

¨ w miejscach wykonywania prac powinno znajdować się 
odpowiednie wyposażenia umożliwiające likwidację pożaru 
(gaśnica, koc);

¨ prace spawalnicze w pomieszczeniach zamkniętych powinny być 
wykonywane przez co najmniej 2 osoby;

¨ materiały palne powinny być odsunięte poza zasięg odprysków 
spawalniczych;

¨ bezwzględnie stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych.

¨ podczas eksploatacji butle z gazami technicznymi powinny być 
ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45 
stopni od poziomu, zabezpieczone przed przewróceniem;

Transport butli powinien odbywać się przy użyciu przeznaczonego do 
tego wózka.

Prąd elektryczny
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1. Miejsce wystąpienia:

¨ cała budowa, stanowiska pracy

2. Rodzaj zagrożenia:

¨ porażenie prądem na skutek uszkodzonych 
przewodów, obudowy urządzeń zasilanych 
energią elektryczną

¨ brak zabezpieczenia przed uruchomieniem 
urządzenia przez osoby nieuprawnione

¨ porażenie prądem na skutek niewłaściwej 
organizacji pracy – oparzenia, utrata 
przytomności, uszkodzenia organów 
wewnętrznych, ciężkie obrażenia

3. Czas wystąpienia: 

¨ cały okres budowy

4. Skala: M

¨ nie wolno używać niesprawnego sprzętu zasilanego prądem;
¨ dbać o właściwy stan izolacji przewodów gniazd i wtyczek, 

przełączników. Uszkodzony sprzęt wycofać z eksploatacji 
i przekazać do serwisu;

¨ przestrzegać zasad bezpiecznej pracy zawartych w DTR lub 
instrukcji obsługi użytkowanych urządzeń elektrycznych (dział 
„bezpieczeństwo użytkowania”);

¨ prace związane z podłączaniem, badaniem, konserwacją i naprawą 
urządzeń elektrycznych oraz przewodów elektrycznych powinny być 
wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie 
eksploatacji urządzeń;
i instalacji energetycznych typu "E" - sieci elektroenergetyczne do 1 
kV., typu „P” (Pomiarowe) niezbędne do wykonywania pomiarów 
elektrycznych. Obsługa urządzeń może odbywać się przez osoby 
upoważnione przez przełożonego;

¨ dostęp do urządzenia (obudowa) powinien być zabezpieczony 
przed ingerencją osób nieuprawnionych;

¨ połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami 
mechanicznymi powinny być wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia, 
a przewody elektryczne zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi;

¨ stosowane rozwidlacze, przedłużacze na budowie muszą 
charakteryzować się odpowiednią klasą szczelności (IP 44)  
o przekroju min 2,5 mm2, nieuszkodzone;

¨ należy dokonywać okresowych kontroli stanu urządzeń 
elektrycznych, potwierdzonych protokolarnie oraz w książkach 
pomiarów elektrycznych urządzeń.

Prace, czynności, materiały niebezpieczne 
pożarowo

1. Miejsce wystąpienia:

¨ cały teren budowy

2. Rodzaj zagrożenia:

¨ pożar powstały na skutek: zwarcia instalacji 
elektrycznej, podpalenia, zaprószenia ognia, 
niewłaściwego składowania materiałów 
łatwopalnych, palenia papierosów w miejscach 
zabronionych, używania otwartego ognia

3. Czas wystąpienia: 

¨ cały okres budowy

4.Skala: M

¨ wykonywanie okresowych przeglądów i pomiarów instalacji 
elektrycznych oraz urządzeń;

¨ wyposażenie terenu budowy oraz pomieszczeń biurowo -
socjalnych w sprzęt przeciwpożarowy;

¨ oznakowanie miejsc zagrożonych powstaniem pożaru,
¨ niedozwolone jest magazynowanie materiałów palnych 

w bezpośrednim sąsiedztwie butli z gazami palnymi;
¨ niedozwolone jest składowanie razem gazów palnych 

z utleniającymi;
¨ eksploatacja substancji łatwo palnych zgodnie z procedurami ppoż.
¨ korzystanie z otwartego ognia zgodnie z procedurami ppoż. 

Z obowiązkowym wyposażeniem tj. gaśnica oraz koc;
¨ palenie papierosów dozwolone tylko w wyznaczonych do tego 

miejscach.

Hałas

1. Miejsce wystąpienia:

¨ cały teren budowy

¨ korzystanie z ochronników słuchu.
¨ Unikanie zbędnej ekspozycji na hałas
¨ Niepotęgowanie hałasu poprzez generowanie zbędnych dźwięków o 
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2. Rodzaj zagrożenia:

¨ uszkodzenie słuchu
¨ osłabienie motoryki
¨ osłabienie koncentracji
¨ przemęczenie

4. Czas wystąpienia:

¨ cały okres budowy

4. Skala: S

dużym natężeniu

Wibracje

1. Miejsce wystąpienia:

¨ cały teren budowy

2. Rodzaj zagrożenia:

¨ zespół wibracyjny

3. Czas wystąpienia:

¨ cały okres budowy

4. Skala: S

¨ Korzystanie z rękawic ochronnych.
¨ Unikanie zbędnej ekspozycji na wibracje
¨ Korzystanie z maszyn i urządzeń sprawnych technicznie, w sposób 

zgodny z instrukcją producenta 

Warunki atmosferyczne

1. Miejsce wystąpienia:

¨ otwarta przestrzeń na zewnątrz obiektów
¨ pomieszczenia otwarte pozbawione jednej lub 

kilku ścian, stropu, dachu

2. Rodzaj zagrożenia:

¨ silny wiatr – przewrócenie, niekontrolowane 
przemieszczenie sprzętu, materiałów 
budowlanych

¨ opady atmosferyczne – śliska nawierzchnia, 
ograniczenie widoczności, przemoczenie

¨ niska temperatura – odmrożenia, przeziębienia
¨ wysoka temperatura – przegrzanie organizmu, 

oparzenia i udar słoneczny, odwodnienie
¨ wyładowania atmosferyczne – porażenie 

piorunem

3. Czas wystąpienia:

¨ cały okres budowy

¨ ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych;
¨ przerwanie, nierozpoczynanie prac objętych zakazem ich 

wykonywania ze względu na złe warunki atmosferyczne;
¨ prawidłowe zabezpieczenie sprzętu i materiałów budowlanych 

przed silnym wiatrem;
¨ systematyczne uzupełnianie płynów (napoje);
¨ znalezienie stosownego schronienia w czasie wyładowań 

atmosferycznych.
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4. Skala: S

Stan psychofizyczny pracownika

1. Miejsce wystąpienia:

¨ cały teren budowy

2. Rodzaj zagrożenia:

¨ obciążenia psychofizyczne wynikające ze 
specyfiki i stopnia obciążenia wykonywanymi 
pracami oraz indywidualnych predyspozycji 
pracownika 

¨ powstanie sytuacji potencjalnie wypadkowej
¨ pojawienie się zachowań agresywnych

3. Czas wystąpienia:

¨ cały okres budowy

4. Skala: S

¨ reagowanie nadzoru budowy na przypadki widocznego 
przemęczenia i złej dyspozycji pracownika (np. przesunięcie na 
stanowisko pracy wymagające mniejszych zdolności 
motorycznych);

¨ informowanie przez pracownika nadzoru budowy o swojej złej 
dyspozycji psychofizycznej, która może przyczynić się do powstania 
sytuacji grożącej wypadkiem przy pracy;

¨ przestrzegać zasad współżycia społecznego, unikać sytuacji 
konfliktowych;

¨ dbać o równowagę stanu psychofizycznego (sen, odżywianie, 
wypoczynek, higieniczny styl życia).

Zachowania patologiczne

1. Miejsce wystąpienia:

¨ cały teren budowy

2. Rodzaj zagrożenia:

¨ świadome naruszanie ładu i porządku na budowie.
¨ pojawienie się zachowań agresywnych
¨ przywłaszczenie mienia
¨ wandalizm - dewastacja sprzętu - (maszyn,

narzędzi, materiałów),

3. Czas wystąpienia:

¨ cały okres budowy

4. Skala: M

¨ wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy;
¨ organizacja stałej ochrony;
¨ kontrola dostępu osób i pojazdów (przepustki, identyfikatory, listy na 

portierni);
¨ organizacyjny i techniczny monitoring.

Podstawowym warunkiem poprawnego wykonywania robót budowlanych,

nie skutkującym negatywnym następstwom dla życia i zdrowia pracowników,

jest zachowanie dyscypliny podczas ich przygotowania a następnie realizacji.
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Szczegółowe zestawienia możliwych zagrożeń i sposoby zapobiegania ich negatywnym 
następstwom, zawarte są w KARTACH RYZYKA ZAWODOWEGO dla określonych stanowisk. 
Obowiązek ich opracowania, posiadania i zapoznania pracownika z jego (ich) treścią spoczywa 
na pracodawcy – firmie podwykonawczej zatrudniającej pracownika.

Materiałem pomocniczym do opracowania lub uzupełnienia KART RZ, a także do szkoleń 
stanowiskowych w zakresie BHP na budowie, powinny być informacje zawarte w niniejszym 
opracowaniu.

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych.

Na terenie budowy zostaną wykonane prace, ogólnie określane jako "zagospodarowanie 
terenu budowy" – przez co należy rozumieć rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i
konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz
obiektów, pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem
warunków usytuowania i użytkowania istniejących i projektowanych obiektów.
Szczegółowe rozmieszczenie ww. ilustruje część rysunkowa planu BIOZ.

Teren budowy zostanie ogrodzony w sposób uniemożliwiający, wejście osobom postronnym.

Na zewnętrznej stronie ogrodzenia budowy umieszczone będą tablice informacyjno- ostrzegawcze, 
m.in. o treści i wg wzorów jak niżej:

Wewnątrz budowy będą wywieszone tablice i znaki wymagane przepisami BHP i ochrony
przeciwpożarowej, 
w tym:
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ï na rusztowaniach,

dopuszczalnej prędkości środków transportuð

urządzeń pod napięciem;

miejsc lokalizacji głównych wyłączników mediówð

punktu pierwszej pomocy (apteczka)ð

miejsca rozmieszczenia – lokalizacji
sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych
ð

ï budowa będzie strzeżona całodobowo przez 
profesjonalną firmę ochroniarską

zakaz pływania(dotyczy tylko etapu robót które będą wymagały pracy podczas prób wodnych 
basenów)ð

5a. PROFILAKTYKA na rzecz BHP
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Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród wykonujących pracę na budowie jest zadaniem 
długofalowym, wymagającym zaangażowania całej kadry kierowniczej Warbud SA, w tym skutecznego 
oddziaływania na firmy podwykonawcze. Kierownictwo budowy traktuje promowanie bezpieczeństwa 
pracy jako jedno z zadań priorytetowych, zgodnie z polityką bezpieczeństwa kierownictwa Warbud SA.

Jako jedną z form promowania BHP, planuje się umieszczenie przy głównym 
ciągu komunikacji pieszej na terenie zaplecza biura budowy TABLICY BHP, 
zawierającej materiały z zakresu profilaktyki antywypadkowej, promowania 
bezpiecznych postaw i zachowań w czasie pracy, a także
wskazywania stwierdzonych nieprawidłowości w bieżącej pracy, ze
wskazaniem osób i firm naruszających przepisy BHP i ochrony
przeciwpożarowej.

Na TABLICY BHP będą wyeksponowane takie materiały jak:

· PLAN OGÓLNY BUDOWY oraz PLAN I ZASADY EWAKUACJI; numery tel. alarmowych; 
miejsce lokalizacji apteczki i środków ochrony przeciwpożarowej,

· W zależności od postępu prac na budowie oraz potrzeb wynikających z wniosków kontroli
budowy, wywieszane będą materiały informacyjne i profilaktyczne z zakresu BHP i ochrony
przeciwpożarowej, w tym dokumentacja fotograficzna.

Niezależnie od TABLICY BHP, materiały promujące bezpieczną pracę będą eksponowane także
w innych miejscach budowy, wg. możliwości, celowości i przewidywanej skuteczności ich 
oddziaływania na adresatów.

Podczas odpraw i narad z podwykonawcami oraz narad kadry inżynieryjno-technicznej Warbud 
SA jednym z obligatoryjnych punktów będzie omówienie bieżących spraw z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

Niezależnie od bieżącego nadzoru i kontroli kadry kierowniczej, budowa będzie kontrolowana, 
co najmniej raz w tygodniu przez służbę BHP. Dokumentowanie przeprowadzanych kontroli będzie
zawarte w KSIĄŻCE KONTROLI BHP I PPOŻ. Protokoły z kontroli będą przekazywane do Działu
BHP Warbud SA, a następnie okresowo przedkładane kierownictwu Spółki. W dokumentacji kontroli
BHP i PPOŻ. powinny znajdować się protokoły, notatki służbowe oraz inne dokumenty pokontrolne
sporządzone przez nadzór budowy.
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Kierujący firmami podwykonawczymi powinni na codziennych odprawach oraz okresowych 
naradach ze swoimi pracownikami omawiać bieżące sprawy dotyczące bezpieczeństwa pracy. W
szczególności należy, obok bieżących zadań, omawiać sprawy dotyczące konieczności podjęcia
działań korygujących lub naprawczych w stwierdzonych nieprawidłowościach wynikających z kontroli
wewnętrznych i zewnętrznych.

W stosunku do pracowników firm podwykonawczych naruszających obowiązujące przepisy BHP będą
stosowane działania dyscyplinujące, w formie i zakresie określonym w umowie między Warbud SA a
podwykonawcą (ami).

W stosunku do pracowników własnych Warbudu – zgodnie z prawem pracy, w tym regulaminem pracy
Warbud S.A.

KAŻDY JEST ZOBOWIĄZANY DO DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH

W STOSUNKU DO OSÓB NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY I ZASADY BHP!

Przedstawione powyżej działania na rzecz promowania BHP, nie obejmują możliwych do
podejmowania działań przez firmy podwykonawcze w zakresie stosowanych przez nich
wewnątrzzakładowych form i metod profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa pracy. Ich stosowanie na
budowie wymaga wcześniejszej konsultacji (zgody) koordynatora BHP lub służby BHP.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym:

Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych „WYKONAWCA” ma obowiązek:

· sporządzić Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa

· zapoznać pracowników, którzy będą wykonywali roboty szczególnie niebezpieczne 
z opracowaną IBWR
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· zapewnić i udostępnić pracownikom Karty charakterystyki niebezpiecznych 
substancji chemicznych

· zapewnić, aby każdy pracownik był ubrany w odpowiednią do wykonywanej pracy 
odzież i obuwie ochronne 

· zapewnić środki ochrony zbiorowej, a jeżeli jest to niemożliwe lub nieuzasadnione ze 
względów technologicznych i ekonomicznych, środki ochrony indywidualnej 
odpowiednie do rodzaju zagrożeń dla każdego narażonego pracownika podczas 
całego czasu jego przebywania w strefie oddziaływania zagrożeń

· zapewnić stały nadzór nad pracami przez upoważnionego, posiadającego 
odpowiednie kwalifikacje przedstawiciela wykonawcy

· zapewnić odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy maszyny, urządzenia i środki 
techniczne, które są w pełni sprawne oraz spełniają wszelkie wymogi formalne 
przewidziane dla nich w przepisach prawa

· wyznaczyć, zabezpieczyć i oznakować strefę niebezpieczną oddziaływania czynników 
szkodliwych występujących podczas prac zgodnie ze Standaryzacją WARBUD SA

7.1 Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

W celu zaznajomienia pracowników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować 
zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych oraz 
w celu zapoznania ich z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi, pracodawca zapewnia 
tym pracownikom:

· przeprowadzenie Instruktażu stanowiskowego BHP z uwzględnieniem prac prowadzonych 
w warunkach szczególnie niebezpiecznych (praca w wykopach, prace na wysokości), oraz 
zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych (wypadek, pożar, awaria, konieczność 
ewakuacji), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Za organizację instruktażu stanowiskowego BHP oraz jego przeprowadzenie wśród 
podległych pracowników oraz osób świadczących pracę na innej podstawie niż umowa 
o pracę, odpowiada kierownik firmy podwykonawczej w odniesieniu do osób 
wykazanych w załączniku do swojego oświadczenia złożonego do kierownika budowy 
przed rozpoczęciem prac na budowie.

- Dopuszczenie do pracy pracowników podwykonawców odbywać się będzie po złożeniu 
przez upoważnionego przedstawiciela podwykonawcy „Oświadczenia podwykonawcy 
firmy Warbud SA w zakresie BHP” (wzór druku w załączniku)

- Instruktaż stanowiskowy BHP dla pracowników Warbud SA przeprowadza ich 
bezpośredni przełożony, lub osoba wyznaczona przez kierownika budowy

· Zapoznanie z treścią Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót przed podjęciem prac 
objętych obowiązkiem jej opracowania

· Zapoznanie z treścią Kart charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych przed 
użyciem danej mieszaniny

· Przeprowadzenie Instruktażu prawidłowego korzystania ze środków ochrony indywidualnej 
stosowanych podczas prac na wysokości
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· Przeprowadzenie Instruktażu wprowadzającego prowadzonego każdorazowo przed 
dopuszczeniem do pracy na budowie pracowników firmy Warbud lub firmy podwykonawczej, 
wg. przedstawionego niżej programu – szkolenie przeprowadza Kierownik Robót lub Inżynier 
Budowy odpowiedzialny za daną firmę

Schemat Tablicy informacyjnej BHP

7.1.1. Torba medyczna, pierwsza pomoc przedmedyczna

Kierownik budowy jest obowiązany zorganizować i wyposażyć punkt pierwszej pomocy 
medycznej właściwie oznakowany znakami informacyjnymi, jak również wskazać osobę do udzielania 
pierwszej pomocy. 

Torba medyczna znajduje się w biurze budowy WARBUD, której wyposażenie uzupełniane jest 
i odnawiane w odpowiednim czasie. Zawartość Torby medycznej w Standardowym wyposażeniu torby 
medycznej - Warbud S.A.

Powyższe nie zwalnia podwykonawców/pracodawców z obowiązku zapewnienia osób 
wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz niezbędnych do tego celu materiałów, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (art. 209 Kodeksu Pracy).

Plan 
zagospodarowania

terenu

Polityka BHP firmy

Łańcuch

decyzyjny

Plan

dojazdu

Informacje

kierownika

Informacje
działu BHP

Telefony alarmowe



Warbud SA
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa

PLAN BIOZ Budowy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego II etap
Warszawa, styczeń 2015 r. 27

7.1.2.Wypadki przy pracy oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe - procedury zgłaszania i 
postępowania

O każdym zaistniałym wypadku i zdarzeniu potencjalnie wypadkowym na placu budowy 
pracownicy mają obowiązek poinformować natychmiast Kierownictwo budowy zgodnie z zapisami 
łańcucha decyzyjnego (listy osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, osób upoważnionych 
do ewakuacji budowy, kierowania akcją ratowniczą oraz zawiadomienia służb ratowniczych). 

Kierownictwo budowy jest zobowiązane: 

· zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
· zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie do miejsca wypadku 

osób postronnych, 
· uniemożliwić dokonywanie zmiany położenia maszyn i urządzeń technicznych, jak również 

zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają 
odtworzyć jego okoliczności, 

· powiadomić Kierownika Działu BHP Warbud SA o zaistniałym wypadku. 

W przypadku gdy poszkodowanym jest pracownik podwykonawcy, jego pracodawca realizuje 
swoje obowiązki w zakresie ustalania przyczyn i okoliczności wypadku, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Warbud S.A. może udzielić pomocy niezbędnej do przeprowadzenia postępowania 
powypadkowego.

Podwykonawca zobowiązany jest zgłosić kierownictwu budowy informacje o każdym zdarzeniu 
wypadkowym i potencjalnie wypadkowym jakie miało miejsce podczas wykonywania powierzonych mu 
prac lub zauważonych na budowie. 

W przypadku gdy poszkodowanym jest pracownik Warbud S.A. Kierownictwo Budowy 
i Specjalista ds. BHP wyznaczony przez Kierownika Działu BHP Warbud SA podejmują dalsze działania 
w celu: 

· niezwłocznego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
· niezwłocznego zawiadomienia Inspektora Pracy i Prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub 

zbiorowym wypadku przy pracy, 
· sporządzenia właściwej dokumentacji wypadku w wymaganym terminie 14 dni,
· zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom. 

Na budowie obowiązuje system I pomocy zgodnie z procedurą I pomocy Warbud S.A. 
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Szczegółowy program Instruktażu wprowadzającego na budowę

Lp. Zagadnienia szczegółowe

1 Omówienie polityki BHP

· Polityka BHP Grupy Vinci
· Nasz cel Zero Wypadków

2 Omówienie inicjatywy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

· Inicjatywa Porozumienia
· Cele Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

3 Omówienie wymogów standardu wyposażenia pracowników na budowie

· Podstawowe wymagane środki ochrony osobistej
· Wymagania dotyczące odzieży o podwyższonej widoczności

4 Omówienie dokumentów obszaru BHP na budowie

· Plan BIOZ
· Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót

5 Omówienie elementów Tablicy informacyjnej BHP

· Łańcuch decyzyjny z uwzględnieniem informacji o Koordynatorze ds. BHP na budowie
· Plan dojazdu
· Plan zagospodarowania terenu

6 Omówienie procedur awaryjnych

· Ewakuacja
· Wyzywanie specjalistycznych służb
· Pierwsza pomoc
· Postępowanie przy wypadku
· Postępowanie na wypadek pożaru
· Postępowanie na wypadek awarii

7 Przedstawienie zagrożeń występujących na budowie oraz wymogów standardu stosowania zabezpieczeń 
zbiorowych i bezpiecznej organizacji pracy

· Bariery bezpieczeństwa
· Prace w wykopach
· Zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym
· Praca maszyn budowlanych
· Strefy niebezpieczne

8 Omówienie elementów ochrony środowiska

· Gospodarka odpadami na terenie budowy
· Przechowywanie substancji niebezpiecznych

7.2 Środki ochrony indywidualnej

Warunkiem przystąpienia do pracy na budowie jest posiadanie podstawowych środków 
ochrony indywidualnej w postaci hełmu ochronnego(osoby z nadzoru – kolor biały, pracownicy 
budowlani – kolor niebieski, zielony lub żółty, elektryk budowy – czerwony), obuwia ochronnego 
oraz ubrania roboczego w elementami o podwyższonej widoczności oraz kamizelkę odblaskową 
w kolorze zółtym opatrzoną nazwą właściwą firmy dopuszczonej do pracy na budowie 
WUM_CSR. 
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Dodatkowo w zależności od rodzaju(specyfiki) wykonywanych prac odpowiednio dobrane środki 
ochrony indywidualnej, o których mowa jest w Instruktażu wprowadzającym i stanowiskowym 
obejmującym  w swojej treści informacje dotyczące konieczności stosowania ww. środków, w 
szczególności:

· przy pracach w których występuje zagrożenie odpryskami (kucie, szlifowanie, cięcie, 
wiercenie), – stosowanie ochronników oczu (okulary, przyłbice ochronne).

· podczas stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych, których skład chemiczny 
stanowi zagrożenie dla narządu wzroku (zachlapanie, wtarcie), lub grozi zatruciem –
stosowanie masek, półmasek z pochłaniaczami, okularów ochronnych, rękawic

· na stanowiskach o dużym zapyleniu – stosowanie zabezpieczeń dróg oddechowych i oczu 
(maski, półmaski, okulary ochronne).

· przy obsłudze narzędzi, urządzeń wywołujących wibracje – stosowanie rękawic 
antywibracyjnych.

· podczas przebywania w środowisku pracy o dużym natężeniu hałasu - stosowanie 
ochronników uszu (słuchawki, zatyczki) .

· podczas poruszania się po terenie budowy - stosowanie obuwia ochronnego wyposażonego 
w osłonę palców, oraz podeszwę odporną na przebicie o właściwościach antypoślizgowych, 
hełmu ochronnego oraz odzieży odblaskowej o podwyższonej widoczności, ochronników 
oczu .

· w przypadku gdy nie jest możliwe wystarczające ograniczenie zagrożeń związanych 
z upadkiem z wysokości poprzez zastosowanie środków ochrony zbiorowej należy 
wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej (szelki bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa, amortyzatory, urządzenia samohamujące).

7.3 Nadzór – odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy, w tym przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych

Podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca zapewni bezpośredni 
nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy na budowie spoczywa na kierowniku budowy. Zadania 
w tej dziedzinie kierownik realizuje poprzez podległy zespół pracowniczy – kadrę inżynieryjno-
techniczną i administracyjną oraz służbę BHP na budowie.

Powyższe nie zwalnia kierowników firm podwykonawczych z obowiązków pracodawcy w stosunku 
do swoich pracowników, w tym odpowiedzialności za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy określone 
w przepisach polskiego prawa pracy.

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano – montażowe powinny być wykonywane pod nadzorem 
wyznaczonego kierownika robót, który posiada stosowne uprawnienia.
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy, niezależnie od 
nadzoru kierowników swoich firmy podwykonawczych, sprawują odpowiednio kierownik robót oraz 
inżynier (mistrz) budowy, stosownie do zakresu obowiązków.

Kadra kierownicza jest zobowiązana do podejmowania szybkich i skutecznych działań, mających 
na celu przeciwdziałanie powstawania jakichkolwiek nieprawidłowości w organizacji pracy, 
zagrażających życiu lub zdrowiu zatrudnionych. Do zadań nadzoru należy egzekwowanie 
przestrzeganie przepisów BHP przez kierownictwo i pracowników firm podwykonawczych, w tym 
posiadania i stosowania indywidualnych środków ochrony oraz stosowanie technologii, materiałów i 
substancji nie powodujących zagrożeń dla pracowników.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. W stosunku do osób i firm winnych zaniedbań powinny być podejmowane działania 
dyscyplinujące, adekwatne do rodzaju i stopnia spowodowanego zagrożenia (zgodnie z zapisami 
umownymi).

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie ochronne, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez każdego pracodawcę w firmie podwykonawczej.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Środki powinny posiadać wymagane atesty, 
być okresowo przeglądane i konserwowane. Po okresach używalności określonych przez producenta, 
lub znacznym zużyciem eksploatacyjnym powinny być wycofane z użytkowania i zastąpione nowymi.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
Instrukcje BHP.

Obowiązek posiadania Instrukcji BHP spoczywa na kierownikach podwykonawców, w zakresie 
tematycznym obejmującym rodzaj robót przez nich wykonywanych. Pracownicy powinni być 
poinformowani o miejscu, w którym mogą się zapoznać z instrukcją. W szczególności dotyczy to 
instrukcji stanowiskowych BHP.
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8. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

Wszystkie środki chemiczne używane na budowie, muszą posiadać czytelne oznakowania
i niezbędne informacje identyfikujące produkt z producentem (importerem, dystrybutorem), oraz 
wymagania dla zachowania bezpieczeństwa przy transporcie, magazynowaniu i użytkowaniu 
(stosowaniu) każdego środka chemicznego. Pracownicy powinni znać i przestrzegać zaleceń 
producenta obejmujących stosowanie ochron osobistych (drogi oddechowe, skóra, oczy) przy 
stosowaniu preparatu, oraz zasad postępowania w przypadku niekontrolowanego kontaktu  z 
preparatem. 

Przed stosowaniem preparatu chemicznego, pracownicy powinni zostać zapoznani z Kartą 
charakterystyki preparatu używanego w procesie pracy, w zakresie niezbędnym do bezpiecznego 
wykonywania pracy. Kartę otrzymuje nabywca środka chemicznego od sprzedawcy produktu. 
Obowiązek zapoznania pracownika z Kartą, spoczywa na jego przełożonym – kierowniku firmy 
podwykonawczej (posiadanie aktualnej karty udostępnienie jej pracownikowi, egzekwowanie 
postanowień bezpieczeństwa w niej zawartych). 

Materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne powinny być przechowywane 
w pomieszczeniach spełniających warunki bezpieczeństwa określone w kartach charakterystyk 
sybstancji dostarczonych przez producenta danego wyrobu.

Firma stosująca określone środki chemiczne, powinna dostarczyć kopie kart do kierownika budowy lub 
koordynatora BHP, przed ich używaniem na budowie.

Zużyte odpady niebezpieczne, opakowania będą przechowywane w kontenerze do 
gromadzenia odpadów niebezpiecznych, a po zakończeniu inwestycji zostaną przekazane 
wyspecjalizowanej firmie.

9. Ochrona środowiska 

Zamierzenie nie jest inwestycją szczególnie szkodliwą dla środowiska i zdrowia ludzi albo 
mogącą pogorszyć stan środowiska. Jednakże z uwagi na prowadzenie robót na etapie 
zagospodarowania placu budowy oraz zakresu trwania robót budowlanych należy dołożyć wszelkich 
starań w celu uniknięcia lokalnych zanieczyszczeń bytowo – gospodarczych oraz prawidłowego 
zabezpieczenia istniejącego drzewostanu tzn.:

- zorganizować wywózkę odpadów bytowo - gospodarczych, budowlanych np. (gruz, folia, 
złom, itp.) oraz nieczystości płynnych z terenu budowy - potwierdzonymi kartami 
przekazania odpadów.

- po zakończeniu robót zgodnie z docelowym planem zagospodarowania terenu należy 
odtworzyć istniejący stan.

Dla uniknięcia zanieczyszczeń środowiska naturalnego należy zorganizować i wyznaczyć 
stanowisko do tankowania sprzętu budowlanego, stanowisko należy odpowiednio oznakować 
i wyposażyć pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Stanowisko to należy wyposażyć w 
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instrukcję BHP i PPOŻ, z instrukcjami tymi należy zapoznać osoby wykonujące tankowanie sprzętu. 
Operacja tankowania sprzętu może się odbywać wyłącznie w obecności Kierownika Robót danego 
odcinka.
9.1 Ochrona środowiska naturalnego na budowie

· Gospodarka odpadami

Odpady, a w szczególności odpady niebezpieczne, zbierane będą selektywnie. 
Do momentu przekazania ich uprawnionym odbiorcom gromadzone będą w kontenerach lub 
wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska. 
Kontenery lub miejscach składowania odpadów powinny być opisane kodem i rodzajem odpadu.

Odpady będą systematycznie przekazywane odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia na 
prowadzenie takiej działalności (zezwolenie na transport, zbieranie, przetwarzanie odpadów, w tym 
odpadów niebezpiecznych), w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia. Pewne rodzaje odpadów, np. 
drewno mogą być przekazywane osobom fizycznym do wykorzystania na ich własne potrzeby (zgodnie 
z odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Środowiska).

Wykonawca będzie prowadził ewidencję odpadów w trakcie trwania budowy przy pomocy Kart 
przekazania odpadów i Kart ewidencji odpadów. 

Wszyscy pracownicy Warbud SA i firm podwykonawczych zatrudnieni na budowie zostaną 
poinformowani przez Kierownika Budowy o prowadzonej gospodarce odpadami.

· Składowanie preparatów i substancji niebezpiecznych 

Wszystkie preparaty i substancje niebezpieczne używane na budowie będą składowane, 
przechowywane i przemieszczane w sposób uniemożliwiający ich przedostanie się do środowiska, np.:

· oleje szalunkowe/płyny antyadhezyjne będą ustawione na wannach wychwytowych pod 
zadaszeniem,

· substancje łatwopalne (rozpuszczalniki, wyroby lakiernicze itp.) w pomieszczeniach 
zamkniętych wyposażonych w sprawną wentylację lub na zewnątrz, zabezpieczone przed 
zniszczeniem i przedostaniem się do środowiska,

· gazy techniczne w zadaszonych, zamkniętych dla osób postronnych boksach, 

· Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka wodno-ściekowa

Wykonawca będzie prowadził racjonalną gospodarkę wodą. Wszelkie niekontrolowane wycieki 
należy natychmiast zlokalizować i zlikwidować. Należy systematycznie sprawdzać stan instalacji wodno-
kanalizacyjnej (szczególnie tymczasowej).

Do ścieków nie będą wlewane żadne szkodliwe substancje chemiczne.

Na powierzchni ziemi nie będą składowane żadne materiały, z których mogłyby się uwalniać do
gruntu i wód podziemnych szkodliwe substancje.
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Stan techniczny sprzętu budowlanego pracującego na budowie musi zapewniać nie tylko 
bezawaryjną pracę, ale również minimalne ryzyko wystąpienia awarii środowiskowej.

Wszelkie awarie środowiskowe, np. wycieki lub inne uwolnienia substancji do środowiska będą 
usuwane zgodnie z instrukcjami obowiązującymi w Warbud S.A tak, aby zminimalizować negatywny 
wpływ na środowisko.

Budowa będzie wyposażona w „apteczki środowiskowe”, czyli zestaw sorbentów do usuwania 
ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych (oleje szalunkowe, oleje hydrauliczne, paliwo, 
smary itp.).

· Ochrona przyrody (zieleń)

Wszystkie drzewa i krzewy, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych 
robót należy odpowiednio zabezpieczyć, a prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej będą prowadzone 
ręcznie.

10. Środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 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 

Środki techniczne na budowie zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, to:

· indywidualne środki ochrony (hełmy ochronne, ubrania, obuwie ochronne, rękawice, maski, 
okulary, sprzęt specjalistyczny dla spawaczy i elektryków, sprzęt indywidualny do 
zabezpieczenia pracownika przed upadkiem z wysokości- szelki bezpieczeństwa, linki, 
urządzenia samohamowne itp.);

· zbiorowe środki ochrony: rusztowania, podesty; ekrany, ogrodzenia, barierki, siatki, taśmy, inne 
– wynikające z bieżących potrzeb w ramach postępu prac na budowie.

Środki organizacyjne, zastosowane na budowie, to:

· ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy wymaganymi tablicami informacyjnymi 
i ostrzegawczymi;

· umieszczenie przed wjazdem/wejściem na budowę informacji o konieczności stosowania 
podczas poruszania się po terenie budowy środków ochrony indywidualnej;

· ograniczenie dostępu na teren budowy osobom nieuprawnionym – zorganizowanie stanowiska 
pracy dla pracowników ochrony przy wejściu na teren budowy;

· identyfikacja pracowników na terenie budowy – identyfikatory;
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· stosowanie środków ochrony zbiorowej (barierki ochronne) przy pracach na wysokości 
(zabezpieczenie krawędzi stropów, szybów windowych, otworów technologicznych), w 
wykopach;

· wygrodzenie stref niebezpiecznych na czas pracy ciężkiego sprzętu oraz na stanowiskach 
pracy, na których nie jest możliwe zastosowanie środków ochrony zbiorowej np. chroniącej 
przed upadkiem z wysokości;

· stosowanie indywidualnych środków ochrony;
· wprowadzenie zasad ruchu wewnętrznego: ograniczenie prędkości ruchu kołowego na budowie 

do wielkości wskazanych na planach BHP; wydzielenie miejsc do parkowania pojazdów; zakaz 
tarasowania bram , dróg, przejść, dojść, wyjść pożarowych i ewakuacyjnych- oznakowanie ich 
znakami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej;

· wyznaczenie i oznakowanie dróg oraz miejsc zbiórki w przypadku ewakuacji – naniesienie tych 
informacji na planie zagospodarowania terenu;

· ustawienie w widocznym miejscu, np. przy wejściu na teren budowy, tablicy informacyjnej 
zawierającej następujące dane: łańcuch decyzyjny, plan dojazdu na budowę, plan 
zagospodarowania terenu, politykę BHP firmy, informacje Kierownika Budowy oraz informacje 
działu BHP;

· prowadzenie szkoleń BHP dla pracowników budowy; zapoznanie pracowników, zgodnie ze 
specyfiką danych robót, z Instrukcjami Bezpiecznego Wykonywania Robót oraz kartami 
charakterystyki substancji niebezpiecznych; sprawowanie skutecznego nadzoru i kontroli 
przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej w stosunku do 
wszystkich osób przebywających na terenie budowy;

· rozmieszczenie podręcznego sprzętu ochrony przeciwpożarowej, oraz instrukcji postępowania 
w razie pożaru;

· wyznaczenie miejsc lokalizacji torby medycznej lub/i apteczek pierwszej pomocy oraz Instrukcji 
udzielania pierwszej pomocy. Wyznaczenie osób do udzielania pierwszej pomocy;

· oznakowanie głównych wyłączników mediów (prąd, woda).

11. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń. 

Powyższe dokumenty w formie oryginałów bądź kopii są dostępne w biurze kierownika budowy.

12. Zasady wejścia i przebywania osób niezatrudnionych (gości i interesantów) na terenie 
budowy.

W momencie pojawienia się gościa budowy, osoby umówionej na spotkanie z kierownictwem 
budowy lub pracowników Inwestora nieposiadających identyfikatorów, ochrona ma obowiązek 
poinformować o takiej sytuacji sekretariat – przy pomocy domofonu, a potem udostępnić jej wejście na 
budowę i wskazać miejsce dojścia do biura budowy (w momencie udzielenia pozwolenia ze strony 
kierownictwa budowy),
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Ochrona budowy będzie posiadała w pomieszczeniu kontroli dostępu kaski i kamizelki, które winna 
przekazywać przy każdym wejściu na budowę gościom budowy. Poruszanie się gości po terenie 
budowy może odbywać się wyłącznie w towarzystwie przedstawiciela kierownictwa budowy 
(gospodarza). 

Niniejszy dokument sporządzono w oparciu o dokumentację projektową, przepisy prawa 
aktualnie obowiązującego oraz normy i zasady bezpieczeństwa jakie są praktykowane na 
budowach prowadzonych przez Warbud S.A. W kwestiach szczegółowych nieuregulowanych w 
Planie BIOZ zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Kierownik Budowy zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Planu BIOZ w trakcie 
trwania budowy.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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ZAŁĄCZNIKI
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POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ PODWYKONAWCY Z PLANEM BIOZ
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KARTA ZMIAN – AKTUALIZACJI PLANU BIOZ
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