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Część opisowa 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów :   

1.1   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Opracowanie obejmuje swym zakresem informację dotyczącą wykazu zagrożeń 

występujących podczas wykonywania remontu STALOWEGO MOSTU DROGOWEGO 

NA RZECE BYSTRZYCA DUSZNICKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3238D I 

ULICY KORCZAKA W KŁODZKU. 

 

1.2   Kolejność realizacji poszczególnych obiektów oraz wskazanie dotyczące 

przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

1. zagospodarowanie placu budowy 

2. budowa rusztowań, używanie sprzętu zmechanizowanego i innych urządzeń 

3. roboty ciesielskie 

4. roboty spawalnicze 

5. roboty ziemne 

6. roboty budowlano – montażowe 

7. roboty związane z wyposażeniem obiektu i roboty wykończeniowe 

 

Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y  
 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
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g) zapewnienia właściwej wentylacji, 

h) zapewnienia łączności telefonicznej, 

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 

Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 

osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla 

ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 

a dwukierunkowego 1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być 

dostosowana do używanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. 

Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie 

mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym. 
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Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 

przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 

terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45
0
 w kierunku źródła 

zagrożenia. 

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające 

przedmioty. 

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, 

sprzętu, materiałów jest zabronione. 

 

 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 

lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 

15 KV, 

c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz 

nieprzekraczającym 30 KV, 

d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz 

nieprzekraczającym 110 KV, 

e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
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Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczną odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od 

odbiorników energii. 

 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 

obsługujących takie urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, 

natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a 

ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych, 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez 

ponad miesiąc, 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 

instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane 

w książce konserwacji urządzeń. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 

na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
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- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 

wykonywania pracy 

 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej 

efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej  

1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres 

zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10
0
C lub 

powyżej 25 
0
C. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 

sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 

suszarnie oraz ustępy. 

 

 Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i 

odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 

m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 – warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  
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Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

 W pomieszczeniach zamkniętych  należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą 

z potrzeb  bezpieczeństwa pracy. 

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 

Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń 

pracy. 

 

Rusztowania budowlane. Sprzęt zmechanizowany, pomocniczy i urządzenia. 

 

1. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 

być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji.  

Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji 

maszyn i urządzeń.  

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające 

dozorowi technicznemu, udostępnia organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową 

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  

Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, przed dopuszczeniem ich do 

wykonywania robót.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie 

z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.  
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Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:  

 a) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 

 b) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 

 c) obsługiwane przez przeszkolone osoby.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być 

sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 

Przeciążanie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie 

robocze jest zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie badań i prób.  

 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

 

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 

urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii.  

 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 

technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi 

zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach.  

 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 

posiadają kabin, powinny być:  

 a) zadaszone i zabezpieczone przez spadającymi przedmiotami, 

 b) osłonięte w okresie zimowym.  

Zabezpieczenia nie mogą ograniczać widoczności operatorowi.  

 

Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie 

obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego 

użytkowania.  

W przypadku maszyn i innych urządzeń technicznych, dla których prowadzona jest 

wymagana dokumentacja, sprawdzenie, potwierdza się wpisem do tej dokumentacji.  
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Odtłuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz części maszyn lub innych urządzeń 

technicznych wykonuje się środkami do tego przeznaczonymi.  

 

Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego 

będącego w ruchu jest zabronione.  

 

Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone 

na stałe z maszyną lub innymi urządzeniami technicznymi powinny być poddawane próbie 

obciążenia co najmniej raz w roku.  

 

Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza powinny mieć 

wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, z uwzględnieniem współczynnika 

bezpieczeństwa tych przewodów.  

Używanie uszkodzonych przewodów lub przewodów o nieznanej wytrzymałości jest 

zabronione.  

 

Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność 

maksymalną.  

Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia się zawiesia z 

gardzieli haka, należy stosować haki wyposażone w urządzenia zamykające gardziel.  

Ocena stopnia zużycia haków i ustalenie ich przydatności do dalszej pracy powinny 

być przeprowadzane przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej przez osobę 

posiadającą odpowiednie kwalifikacje.  

 

Stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na haku, w szczególności 

pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają swobodne włożenie elementów na 

dno gardzieli haka, jest zabronione.  
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Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi 

pojazd powinny zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków.  

Płyty powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem informującym o 

dopuszczalnym obciążeniu roboczym.  

 

Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom 

wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie powinno być trwale uwidocznione 

wyraźnym napisem.  

 

Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu, powinny być 

szersze o 1,2 m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać 

prowadnice dla kół pojazdów.  

Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5 km/h.  

 

Do przemieszczania ładunków płynnych lub plastycznych oraz materiałów żrących i 

parzących należy stosować specjalne pojemniki, a do ładunków płynnych w balonach - 

palety ze ścianami bocznymi.  

 

Podstawki ładunkowe i palety powinny mieć gładkie powierzchnie i krawędzie.  

 

Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach 

dotyczących systemu oceny zgodności.  

Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być 

uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między 

cięgnami, i wynosić:  

 a) przy kącie 0,783 rad (45°) - 90%,  

 b) przy kącie 1,566 rad (90°) - 70%,  

 c) przy kącie 2,092 rad (120°) - 50%  

dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym.  

Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 2,092 rad (120°).  
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Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia 

roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien.  

Przy użyciu dwóch zawiesi, o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie 

powinno być większe niż wielkość obciążenia roboczego przewidzianego dla jednego 

zawiesia.  

Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, 

użytkowanych w temperaturach poniżej 253 K (-20°C), należy obniżyć o 50%.  

Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenie robocze 

oraz termin ostatniego i następnego badania.  

Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin stalowych na długości jest 

zabronione.  

 

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, 

kwasami lub innymi żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub przemieszczeniem.  

 

Ręczne wózki szynowe, używane na torze o pochyleniu większym niż 1%, powinny 

być zaopatrzone w sprawne hamulce.  

 

Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem terenu powyżej 1 m powinny 

być zabezpieczone w sposób określony w § 15 ust. 2.  

 

Złącza szyn jezdnych żurawi powinny być zbocznikowane w sposób nieutrudniający 

dylatacji termicznej szyn.  

 

Jeżeli drzwi kabiny żurawia znajdują się na wysokości powyżej 0,3 m ponad 

pomostami, przy kabinie należy zainstalować schodki lub stałe drabinki z poręczami, 

ułatwiające wejście.  

W okresie zimowym w kabinie powinna być zapewniona temperatura nie niższa niż 

288 K (15°C), a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczać 

temperatury zewnętrznej.  



REMONT  STALOWEGO MOSTU DROGOWEGO 

NA RZECE BYSTRZYCA DUSZNICKA 

W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3238D I ULICY KORCZAKA W KŁODZKU. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

12 

Maszynista powinien mieć możliwość sterowania żurawiem i obserwowania terenu 

pracy z pozycji siedzącej.  

Maszynista powinien mieć możliwość opuszczenia kabiny w każdym roboczym 

położeniu żurawia.  

 

Żurawie zaopatruje się w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego 

udźwigu, a w przypadku udźwigu zmiennego powinien być podany jego wymagany udźwig 

przy określonych położeniach wysięgnika lub wózka na wysięgniku poziomym.  

 

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a 

zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego 

zabezpieczeń tymczasowych bądź stosami składowanych wyrobów, materiałów lub 

elementów powinna wynosić co najmniej 0,75 m.  

 

Zabrania się w szczególności:  

 1) składowania materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia lub pomiędzy 

torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi 

zabezpieczeniami;, 

 2) przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektem budowlanym a 

podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 

 3) pozostawiania zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w 

czasie przerwy w pracy lub po jej zakończeniu, 

 4) podnoszenia żurawiem zamrożonych lub zakleszczonych przedmiotów, 

wyrywania słupów oraz przeciągania wagonów kolejowych, 

 5) podnoszenia żurawiem przedmiotów o nieznanej masie, 

 6) instalowania dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcjach żurawia, 

 7) podnoszenia ładunku przy ukośnym ułożeniu liny żurawia.  

 

Poziome przemieszczanie ładunku żurawiem powinno odbywać się na wysokości nie 

mniejszej niż 1 m ponad przedmiotami znajdującymi się na drodze przenoszonego 

ładunku.  
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W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów 

przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest zabronione.  

 

Roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy co najmniej o 0,5 m od położenia 

środka masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku.  

 

Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno znajdować się w 

odległości nie mniejszej niż 6 m od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten 

powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na całej wysokości dźwigu.  

 

Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę 

dźwigu budowlanego wykonuje się daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co 

najmniej 2 m, licząc od zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy 

materiałów i wyrobów.  

 

Dźwig wyposaża się w urządzenia sygnalizacyjne, umożliwiające porozumiewanie się 

osób między stanowiskami obsługi i odbioru.  

 

Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych dźwigów 

budowlanych zabezpiecza się ruchomymi zaporami o wysokości 1,1 m, w odległości 0,3 m 

od krawędzi pomostu roboczego.  

 

Ładunek przewożony na platformie dźwigu zabezpiecza się przed zmianą położenia.  

 

Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno być poprzedzone sygnałem 

umownym, w szczególności dźwiękowym.  

Wchodzenie pod podniesiony kosz betoniarki jest zabronione.  

 

Pomiędzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem 

pompy powinna być zapewniona sygnalizacja.  
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Przejeżdżanie lub przechodzenie po przewodach służących do transportu mieszanki 

betonowej lub zaprawy jest zabronione.  

Przed przystąpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedłużania przewodów 

należy uprzednio wyłączyć pompę i zredukować w przewodach ciśnienie do ciśnienia 

atmosferycznego.  

W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione.  

W czasie rozłączania i oczyszczania przewodu należy zawsze stosować środki 

ochrony indywidualnej.  

Zwiększenie ciśnienia w przewodach ponad wartość dopuszczalną jest zabronione.  

 

Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione.  

Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione.  

 

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:  

 1) uszkodzonych zakończeń roboczych;  

 2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu;  

 3) rękojeści krótszych niż 0,15 m.  

 

Obsługa pistoletu do wstrzeliwania kołków może być powierzona wyłącznie osobie 

posiadającej wymagane uprawnienia.  

Osoba ta stosuje się do szczegółowych wymagań określonych w instrukcji obsługi.  

 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 

producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowywane i przechowywane przez osobę.  

 

Stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych jest 

zabronione.  

 



REMONT  STALOWEGO MOSTU DROGOWEGO 

NA RZECE BYSTRZYCA DUSZNICKA 

W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3238D I ULICY KORCZAKA W KŁODZKU. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

15 

Przebywanie osób w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi, 

wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne 

ich stężenie jest zabronione.  

Do pomieszczeń mogą mieć dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia 

grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w tych pomieszczeniach 

wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia eksploatacji i dozoru tych urządzeń.  

Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich 

zachować niezbędne środki ostrożności.  

 

 

2. Rusztowania powinny. 

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, posiadać konstrukcję 

dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 

- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 

stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego 

wysiłku, 

- używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań 

lub podpór dla pomostów rusztowań jest zabronione, 

- użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 

techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy, 

- wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych. Wspinanie się po stojakach, podłużnicach, łączniach i poręczach 

rusztowań jest zabronione. 

3. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: o zmroku, jeżeli nie zapewniono 

oświetlenia dającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i 

śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek. 

4. Używać całe liny i każdorazowo sprawdzać mocowanie ich przed ponownym użyciem 

5. Zabezpieczyć barierą stanowiska pracy oraz przejścia przy wykonywaniu robót 

rozbiórkowych na wysokości, o ile to jest możliwe ze względów technologicznych. 
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Roboty ciesielskie. 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ciesielskich: 

-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu elementu, na którym 

wykonywane są roboty; brak zabezpieczenia otworów technologicznych); 

- potrącenie pracownika przez pojazd kołowy poruszający się po drodze publicznej bądź 

terenie robót; 

- upadek pracownika do rzeki 

 

1. Przy posługiwaniu się piłą tarczową, zabronione jest: 

- cięcie drewna przed osiągnięciem przez nią pełnych obrotów, 

- zwiększanie obrotów ponad liczbę ustaloną przez producenta, cięcie drewna bez 

prawidłowo założonych osłon i klina rozszczepiającego. 

2. Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych można wykonywać tylko do 

wysokości 3 m. 

3. Przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed możliwością, 

zawalenia się elementów deskowania, runięcia podtrzymujących rusztowań lub konstrukcji 

usztywniających. 

 

Roboty spawalnicze 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót spawalniczych: 

-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu obrysu elementu, na 

którym wykonywane są roboty; brak zabezpieczenia otworów technologicznych); 

- potrącenie pracownika przez pojazd kołowy poruszający się po drodze publicznej bądź 

terenie robót; 

- upadek pracownika do rzeki; 

- porażenie prądem. 

 

Stałe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny być 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.  
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W czasie spawania gazowego należy używać wyłącznie butli posiadających ważną cechę 

organu dozoru technicznego.  

 

Przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 10 dm
3
 powinno odbywać się 

zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych.  

 

W czasie korzystania z gazu z butli powinny być one ustawione w pozycji pionowej lub 

pod kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu.  

Odległość płomienia palnika od butli nie powinna być mniejsza niż 1 m.  

 

Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyróżniać się wymaganą kolorystyką, a ich 

długość powinna wynosić co najmniej 5 m.  

Nie stosuje się przewodów używanych uprzednio do innych gazów.  

Zamocowanie przewodów na nasadkach reduktorów, bezpieczników wodnych, palników i 

łączników wykonuje się wyłącznie za pomocą płaskich zacisków.  

Przewody należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

Miejsca uszkodzone w przewodach powinny być wycięte. Łączenia przewodów należy 

wykonać za pomocą specjalnych łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym 

odpowiadającym prześwitowi łączonego przewodu.  

 

Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o 

podobnych właściwościach jest zabronione.  

 

W przypadku zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, 

odmrażanie powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub pary wodnej. 

Odmrażanie za pomocą płomienia jest zabronione.  
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Sprzęt do spawania elektrycznego powinien spełniać wymagania określone w przepisach 

dotyczących systemu oceny zgodności oraz być użytkowany zgodnie z dokumentacją 

techniczno-ruchową.  

Spawacz, przed rozpoczęciem spawania elektrycznego, jest obowiązany sprawdzić 

prawidłowość połączeń przewodów i przyłączenia końcówki przewodu roboczego do 

uchwytu.  

Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować wyłącznie przewody oponowe - 

spawalnicze, o właściwie dobranym przekroju.  

Każdy spawany przedmiot powinien być uziemiony.  

 

Stałe stanowisko spawacza powinno być wyposażone w miejscową wentylację 

wyciągową.  

 

Stanowisko spawacza powinno być wydzielone w sposób zabezpieczający inne osoby 

przed szkodliwym działaniem światła na wzrok.  

 

W czasie opadów atmosferycznych spawanie lub cięcie metali jest dozwolone wyłącznie 

po osłonięciu stanowiska pracy.  

 

Spawanie zbiorników lub naczyń, w których były przechowywane ciecze lub gazy łatwo 

zapalne bądź trujące, jest dozwolone wyłącznie po uprzednim ich oczyszczeniu z resztek 

gazów, cieczy i ich par oraz po starannym wymyciu lub napełnieniu wodą albo gazem 

obojętnym.  

Roboty spawalnicze w zbiornikach lub kotłach mogą być wykonywane wyłącznie przy 

asekuracji osób znajdujących się na zewnątrz, z zachowaniem wzajemnej łączności oraz z 

możliwością udzielenia natychmiastowej pomocy.  

Osoby znajdujące się wewnątrz zbiornika powinny być wyposażone w szelki 

bezpieczeństwa, do których należy przymocować linkę bezpieczeństwa trzymaną przez 

osobę ubezpieczającą znajdującą się na zewnątrz zbiornika.  
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Osoby znajdujące się wewnątrz zbiornika powinny mieć zapewniony dopływ świeżego 

powietrza oraz oświetlenie elektryczne o bezpiecznym napięciu.  

 

R o b o t y  z i e m n e  

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu istniejących korpusów 

przyczółków wraz ze skrzydłami); 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu lub rzeki (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 

wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 

pochodzącym z wykopu lub kołami pojazdu itp.), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki lub innym elementem 

roboczym  przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla 

osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

- potrącenie pracownika przez pojazd kołowy poruszający się po drodze publicznej, 

 

Roboty ziemne powinny być prowadzone z uwzględnieniem położenie instalacji i 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 

- gazowe, 

- telekomunikacyjne, 

- ciepłownicze, 

- wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 

odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania 

tych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze.  
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W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą 

być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren 

przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m 

można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno – inżynierska. 

 Wykopy o głębokości większej niż 2,0 m należy wykonywać w umocnieniu 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 

m. 

Kierownik budowy powinien ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane 

przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 

2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. 
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Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 

klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

W przypadku ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub 

przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce 

niebezpieczne ogrodzić oznakować napisami ostrzegawczymi. O znalezisku należy 

niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. 

 

R o b o t y  b u d o w l a n o  –  m o n t a żo w e  

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

- przygniecenie pracownika ciężkim elementem podczas wykonywania robót 

montażowych przy użyciu żurawia budowlanego lub dźwigu (przebywanie pracownika 

w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, 

powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu obrysu elementu, na 

którym wykonywane są roboty; brak zabezpieczenia otworów technologicznych); 

- potrącenie pracownika przez pojazd kołowy poruszający się po drodze publicznej; 

- upadek pracownika do rzeki. 

 

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i elementów wielkowymiarowych mogą być 

wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników 

zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych 

urządzeń technicznych. 

Do opracowania projektu montażu zobowiązany jest Kierownik budowy lub 

Wykonawca montażu. 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic 

oraz bezpośrednio pod strefą, w której prowadzone są roboty montażowe, jest 

zabronione. 
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Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 

-  przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

-  przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska 

pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a 

zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić 

co najmniej 0,75 m. 

Zabronione jest w szczególności: 

-  przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy elementami 

budowlanymi a podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie 

budowlanym, 

-  składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub 

pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi 

zabezpieczeniami. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 

zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim 

zamocowaniu w miejscu wbudowania. 

W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, 

odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy 

stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i dźwigarów, należy stosować 

podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 

materiałów lub wyrobów jest zabronione. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 

1,0 m od poziomu powierzchni stałej lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą 

przed upadkiem z wysokości. 

Balustradami powinny być zabezpieczone: 

-  krawędzie elementów nieobudowane oporęczowaniem stałym, 

-  pozostawione otwory docelowe i technologiczne 
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Otwory w płaszczyznach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest 

dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 

końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 

zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.  

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie 

dynamiczne spadającej osoby. 

W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, 

linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy 

pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 

1,50 m. 

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do 

linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w 

momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych 

podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości 

za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, 

krzesełka lub podestu. 

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w 

których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z 

wysokości. 

 

R o b o t y  z w i ą z a n e  z  w y p o s a ż e n i e m  o b i e k t u  i  r o b o t y  

w y k ońc z e n i o w e  

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
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-  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych; brak stosowania sprzętu 

chroniącego przed upadkiem z wysokości), 

-  uderzenie spadającym przedmiotem osoby znajdującej się pod miejscem 

wykonywania robót (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

- potrącenie pracownika przez pojazd kołowy poruszający się po drodze publicznej lub 

terenie budowy; 

- upadek pracownika do rzeki; 

 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 

instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 

roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 

niebezpieczną. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle 

odbioru technicznego. 

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy 

ochronnej na wysokości 1,00 m. 

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 

piorunochronną. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach i liniach kolejowych oraz 

w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i 

osłonę z siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 

wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu terenu. 



REMONT  STALOWEGO MOSTU DROGOWEGO 

NA RZECE BYSTRZYCA DUSZNICKA 

W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3238D I ULICY KORCZAKA W KŁODZKU. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

25 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 

stabilność. 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych lub betonowych, 

pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

- gogle lub przyłbice ochronne, 

- hełmy ochronne, 

- rękawice wzmocnione skórą, 

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 

pracy. 

 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Istniejący obiekt mostowy. 

 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

• Czynna droga publiczna poza placem budowy 

• Rzeka  Bystrzyca  Dusznicka 

 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym 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. 

 

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. 

 

-  p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

o nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

o niewłaściwe polecenia przełożonych, 

o brak nadzoru, 

o brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

o  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

o brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

ergonomii, 
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o dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

o niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

o nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

o brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 

-  p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e   p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :  

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

o wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

o niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

o brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

o brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

o brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

o niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

o zastosowanie materiałów zastępczych, 

o niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 

c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

o ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

o nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

o niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

o niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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- 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. 

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. 
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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. 

 

6.   Uwagi formalne 

 

Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem osób 

postronnych, a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi ( zgodnie z 

rozporządzeniem szczegółowym ) powinna być ustawiona w miejscu widocznym. 

Niniejsze opracowanie dotyczy tylko robót związanych z remontem i wyposażeniem 

obiektu mostowego wraz z dojazdami. Nie obejmuje swym zakresem robót rozbiórkowych 

oraz robót związanych z realizacją projektów technologicznych opracowywanych przez 

Wykonawcę robót. 

 

                       

 

Opracował: 

 

mgr  inż.  Przemysław  Prabucki 


