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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
Budowy budynku użyteczności kulturalno-społecznej - świetlicy, na terenie posesji w Salacie gm. Smyków 
oznaczonej numerem geodezyjnym 60 i 61. 
 
2. Wykaz istniejących i projektowanych obiektów budowlanych. 

nr 1 – proj. budynek świetlicy, 
nr 2 – istniejący zjazd główny 
nr 3 – miejsca postojowe 
nr 4 - miejsce na śmietnik, 
część graficzna patrz rys nr 0 – projekt zagospodarowania terenu 

 
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających ich wystąpieniu. 
 

 a) podczas wykonywania robót ziemnych 
- Prace musza być prowadzone zgodnie z dokumentacja,  
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie wyznaczyć bieg instalacji podziemnych a 

w szczególności linii gazowych i energetycznych, 
- Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 

nadzorem kierownictwa budowy w miarę możliwości ręcznie, 
- W odległości mniejszej niż 0,5m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręczni, bez użycia 

sprzętu mechanicznego, narzędziami na trzonkach drewnianych, 
- Teren, na którym prowadzone są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegawcze, 
- Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości, co najmniej 1,0m od krawędzi 

wykopu, 
- W przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zabezpieczyć 

szczelnie balami, 
- Nachylenie skarp nieobciążonych przy wykopach fundamentowych do głębokości 5 m powinno wynosić dla 

gruntów: nasypowych, piasku i żwiru 1:1,25; piaszczysto-gliniastych 1:0,50; gliniastych 1:0,33; łupki 
zwietrzałe 1:0,10 less 1:0,50, 

- Wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
- Wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian, 
- Do wykonania deskowań stosować należy drewno II lub IV klasy, 
- Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać, co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu 

ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 
- Deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowywując stojaki w miarę rozbierania 

ścian, 
- Schodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodach, 
- Jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu 

istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne wynoszą:3,0m, – jeśli pozom dna wykopu 
jest położony ponad1,0m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku: 4,0m – jeśli 
poziomy są jednakowe:6,0m-jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, 
lecz nie mniej niż 1,0m 

- Przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć strefę zagrożenia, dostosowaną do rodzaju użytego 
sprzętu, koparki powinny zachować odległość, co najmniej 0,60mod krawędzi wykopów, 

- Nie dopuszczać, aby pomiędzy koparka a środkiem transportu znajdowali się ludzie, 
- Samochody powinny być tak ustawione, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, 
- Niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzęty zmechanizowanego, 
- W przypadku dokonywania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy je bezwzględnie 

wyłączyć,  
- Odległości między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż 3,0m przy 

gruntach przepuszczalnych oraz 5,0m przy gruntach nieprzepuszczalnych, 
- Niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0m od krawędzi wykopu 

odeskowanego pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenia odkładanym gruntem, 
- Niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu na dodatkowe 

obciążenia odkładem gruntu, 
-  W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzyma roboty, zabezpieczyć miejsce 

niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska, do usunięcia usuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić 
niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji, 
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- Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do 
zidentyfikowania roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić 
właściwe władze administracyjne i policję. 

 
b) przy eksploatacji i montażu rusztowań: 
- robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy ochronne, które w 

czasie pracy przymocowywuje się stałych części budynku, 

- nie wolno montować ani rozbierać rusztowań; o zmroku bez sztucznego oświetlenia, w czasie gęstej mgły 
lub ulewnego deszczu, podczas burzy lub silnego wiatru o prędkości >10m/s, 

- do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych, 
- podłużnice rusztowań stojakowych powinny być mocowane do stojaków i mogą być sztukowane na 

stojakach. Nie mogą pracować jako wsporniki, 
- deski pomostowe muszą się opierać co najmniej na 3 leżnicach a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na 

leżnicach. Drabiny rusztowań należy ustawiać tak, aby obie nogi spoczywały na wspólnej podkładce z 
grubej deski, 

- przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywania wysuwnic jedynie metodą zaklinowania. 
Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pośrednictwem tzw. mostka i używania drabin lub kozłów na 
tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami, 

- w stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie 
kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. Rusztowania mogą być oddawane do użytku po 
przyjęciu protokólarnym stwierdzającym zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. 
Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności: pionowość stojaków i poziome ułożenie podłużnic 
i bieżni, poprawność przymocowania do ścian budynku, prawidłowość założenia złączy, dokręcenie śrub,  

- przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis określający 
dopuszczalne obciążenie oraz stwierdzający dopuszczalność lub zakaz przewożenia ludzi. Co 2 tygodnie 
powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu. Stan rusztowań powinien być sprawdzany 
okresowo zależnie od ich rodzaju obciążenia i intensywności użytkowania. 

 
c) przy robotach ciesielskich i deskowaniach 
- każdy pracownik zatrudniony przy robotach ciesielskich powinien  być wyposażony w buty i ubranie 

robocze oraz hełm ochronny.  Podczas obróbki ręcznej drewna należy ostrożnie posługiwać się 
 ostrymi narzędziami. Narzędzia należy nosić w specjalnie do tego  przystosowanych drewnianych 
skrzyniach. Zabronione jest  noszenie gwoździ i innych ostrych materiałów w kieszeniach, 

 - przed obróbką drewno pochodzące z rozbiórki należy oczyścić z  resztek betonu gwoździ, itp.,  
 - podczas pracy ręcznymi urządzeniami do obróbki drewna należy  zwrócić uwagę na prawidłowe 

zamocowanie obrabianego drewna, 
 - do prac na wysokości powinni być kierowani tylko ci pracownicy,  którzy posiadają odpowiednie 

świadectwo lekarskie. Powinni być  wyposażeni w pasy bezpieczeństwa i hełmy ochronne, 
- pomosty robocze usytuowane na wysokości powyżej 1,0m  powinny być zabezpieczone barierką 

ochronną. Nie należy dotykać  żadnych przewodów elektrycznych, 
 - prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych można  wykonywać tylko do wysokości 3m, 
- niedopuszczalne jest wykonywanie wszelkiego rodzaju robót  ciesielskich na rusztowaniach 

pomocniczych(poza  dopasowywaniem elementów drewnianych), 
- roboty związane z impregnacją drewna powinny być wykonane  przez pracowników, którzy maja ważne 

świadectwa lekarskie i  zapoznali się z występującymi zagrożeniami. Nie należy kierować  do 
takich prac pracowników, u których występują objawy uczelnia  na środki chemiczne. Podczas robót 
impregnacyjnych nie należy  palić tytoniu, spożywać posiłków oraz dotykać ciała, zwłaszcza  okolic 
oczu. Po zakończeniu prac impregnacyjnych należy  starannie umyć ręce. 

- wszelkie prace związane z montażem, demontażem, transportem i  składowaniem deskowań należy 
prowadzić zgodnie z zasadami  wiedzy budowlanej. 

- pracownicy, którzy będą zatrudnieni przy montażu i demontażu  deskowań, powinni przejść szkolenie 
uwzględniające specyfikę  danego rodzaju deskowania. 

- Gdy istnieje ryzyko spadania z góry przedmiotów, należy  wyznaczyć strefę zagrożenia lub/i wykonać daszki 
ochronne. 

- Podczas rozbiórki deskowań należy podjąć działania  zabezpieczające przed ewentualnym zawaleniem 
się elementów  deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontażu  deskowanie 
należy przenieść w wyznaczone miejsce składowania,  oczyścić i zakonserwować. 

d) przy robotach montażowych: 
 -personel techniczny budowy, członkowie brygad montażowych oraz operatorzy powinni być przeszkoleni w 

zakresie technologii montażu konstrukcji budowlanych, 
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-   wskazane wyżej osoby bezpośrednio przed rozpoczęciem montażu obiektu budowlanego powinny być 
dokładnie zaznajomione z technologia jego montażu i specyficznymi wymaganiami w zakresie techniki, 
BHP. Fakt przeprowadzenia szkolenia w zakresie danej technologii, z wymienieniem imion i nazwisk 
przeszkolonych powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy lub dziennika montażu. 

 - w obrębie terenu montażu i w zasięgu maszyn montażowych, jak i żurawi obsługujących składowiska 
prefabrykantów, nie mogą przebiegać napowietrzne przewody instalacji elektrycznej. Trzeba stosować 
wyłącznie kable podziemne z wyprowadzeniem na słupach w miejscach podłączeń do sieci. 

 - przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć i wygrodzić strefy niebezpieczne, rozstawić w widocznych 
miejscach tablice ostrzegawcze. 

 - Żurawie montażowe należy zaopatrzyć w automatyczne wyłączniki mechanizmu udźwigu powodujące 
zatrzymanie maszyny, gdy na jej haku zostanie zawieszony ciężar przekraczający udźwig nominalny. Przy 
braku automatycznych wyłączników lub ich niesprawności żuraw powinien być wyposażony w tablice z 
podanym nominalnym udźwigiem, a w wytwórni na widocznej powierzchni każdego prefabrykatu 
powinna zostać napisana farba jego masa. 

 - W brygadach montażowych nie można zatrudniać kobiet i pracowników młodocianych. Wiek montażystów 
powinien wynosić 18-55 lat, a ich stan fizyczny i psychiczny musi być dobry. Powinni przechodzić 
badania kontrolne w okresach półrocznych. 

 - Do pracy na wysokościach nie wolno dopuszczać ludzi nawet z drobnymi obrażeniami ciała. 
Kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu. 

 - Odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi 
mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i niekrępującego ruchów, hełmu z tworzywa 
sztucznego, lekkiego obuwia z cholewkami sznurowanego powyżej kostek i nieślizgającą się, elastyczna 
podeszwę zapewniająca wyczuwalność terenu oraz trwałych, jednak dostatecznie elastycznych rękawic 
pięciopalcowych. Spawacze powinni mieć kombinezony jednoczęściowe zaopatrzone w przedniej części, 
(co najmniej od kolan do pasa) we wstawki gumowe lub innego tworzywa, nieprzepuszczające promieni 
ultrafioletowych i podczerwonych. Dalsze ich indywidualne wyposażenie to hełmy ochronne bez daszków, 
okulary spawalnicze, rękawice i gumowe obuwie spełniające warunki pełnej izolacji elektrycznej. 

 - Utrzymanie odzieży roboczej we właściwym stanie i jej zgodne z przeznaczeniem, ciągłe użytkowanie 
należy do obowiązków pracownika a podlega kontroli majstrów. 

 - Przy pracach montażowych na wysokości obowiązujące używanie pasów bezpieczeństwa. Linki tych 
pasów powinny być zaczepiane do trwale zamocowanych elementów realizowanej konstrukcji lub 
pomocniczych rusztowań. Jeżeli warunki pracy nie pozwalają na zabezpieczenie pasami, konieczne jest 
użycie pomostów roboczych lub siatek ochronnych mocowanych nie bliżej niż 2,5 m poniżej poziomu 
pracy montażystów. 

 - Bezpośredni montaż powinien być prowadzony przez kierownika obiektu bądź wyznaczonego przez niego 
inżyniera, starszego technika lub majstra. Osoby te muszą mieć odpowiednią wiedze praktyczną 
uzupełniona przeszkoleniem w zakresie technologii i organizacji oraz bezpieczeństwa przy pracy montażu. 

 - Przy składowaniu prefabrykatów na placu budowy powinna być uwzględniona kolejność ich wbudowania 
(wskazana w projekcie technologii i organizacji montażu w instrukcji montażowej). 

 - Prace montażowe mogą odbywać się normalnie, gdy prędkość wiatru nie przekracza 10m/s. 
 - Prowadzenie montażu jest niedozwolone: przy złej widoczności, w czasie opadów atmosferycznych, 

bezpośrednio po opadach, aż do czasu wyschnięcia montażowej konstrukcji oraz pomostów montażowych, 
przy gołoledzi, w tempera trze niższej niż -10°C. 

 - Przy montażu w godzinach wieczornych lub nocnych należy stosować oświetlenie zapewniające pełna 
widoczność bez ostrych cieni. 

 - Operatorzy muszą mieć uprawnienia do obsługi ciężkich maszyn montażowych, znać dokładnie 
użytkowaną maszynę i posiadać umiejętności sterowania jej pracą. 

 - Urządzenie podnośne, jak liny, zblocza, haki zawiesia, musza być codziennie przeglądane przez operatora 
w celu stwierdzenia, czy znajdują się w dobrym stanie technicznym. Należy tez kontrolować pasma jezdni 
lub torowiska żurawi i usuwać zauważone usterki przed rozpoczęciem pracy. Szczególną kontrole trzeba 
przeprowadzić po ulewnych deszczach i w okresach odwilży. 

 - Przed rozpoczęciem pracy na każdej zmianie operator powinien sprawdzić prawidłowość pracy żurawia, 
wykonując bez obciążeń wszystkie ruch robocze. 

 - Przed podnoszeniem prefabrykatów jest konieczne próbne ich podniesienie na wysokość ok. 50 cm i 
sprawdzenie prawidłowości pracy żurawia, zawiesia i zaczepów, 

 - Podnoszenie prefabrykatów może odbywać się jedynie przy pionowym położeniu lin udźwigu. 
- Nie wolno podnosić ciężarów nieswobodnych, np. przymarzniętych do podkładów lub ziemi, połączonych 

ze sobą, zagłębionych w ziemi itp. należy je przed podniesieniem odspoić, odczepić lub odkopać. 
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e) Przy robotach dekarskich: 

- W trakcie wykonywania robót dekarskich robotnicy są zagrożeni upadkiem z wysokości. Niebezpieczne 
mogą być też spadające materiały i narzędzia. Tak, więc dachy w budynkach nowo wznoszonych powinny 
być kryte przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych pomostów zaopatrzonych w bariery i 
odbojnice. Ponadto należy bezwzględnie przeciwdziałać spadaniu (zrzucaniu) z dachu wszelkich 
przedmiotów i materiałów, nie wolno też na dachu wykonywać prac przygotowawczych np. prostowanie 
blachy.  

- Dekarze i pomocnicy pracujący na dachu powinni być wyposażeni w pasy ochronne, specjalne drabinki 
szerokości 250mm do poruszania się na pochyłej powierzchni oraz w odpowiednie obuwie na podeszwie z 
wojłoku lub sznurka. Przy pracach na dachach stromych, oblodzonych czy wilgotnych a także przy pracy 
na krawędzi dachu robotnicy muszą być bezwzględnie przywiązani lina średnicy 10-20 mm do 
wystających i wytrzymałych części budynku. 

f) przy robotach tynkarskich – tynkowanie ręczne: 

- Czynności narzucania zaprawy na ściany a w szczególności na sufity, tynkarze powinni wykonywać w 
okularach ochronnych, 

- Zewnętrzne obramowania okienne trzeba tynkować z rusztowań zewnętrznych a nie z otworów okiennych, 

- Przy tynkowaniu wewnętrznych ościeży okiennych otworów powinien być zabezpieczony balustradą, 

- Reperacje tynków po robotach instalacyjnych mogą być wykonywane z rusztowań przestawnych, nie wolno 
natomiast stawiać na urządzeniach i rurach wszelkich instalacji, 

g) przy robotach tynkarskich – tynkowanie mechaniczne: 

- Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy powinni być 
zaopatrzeni w okulary ochronne, 

- Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodna całego urządzenia w ciągu 
kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,50 MPa w zależności od rodzaju pomp. Z wyników prób należy 
sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. 

- Wyłącznik powinien być zawsze zakryty obudową a silnik do sieci elektrycznej należy podłączyć przy 
udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest zabroniona, 

- Zabrania się: pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu, pracować przy 
występujących usterkach pompy lub przewodów, podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części 
maszyny w czasie pracy, pracować pompą do zaprawy bez sygnalizacji, w obecności osób postronnych 
przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, zatrudniać pracowników, którzy nie przeszli szkolenia BHP, 
przeprowadzać kontroli silnika lub przewodów elektrycznych beż wyłączenia prądu, przy każdym 
agregacie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tabliczka BHP, 

h) przy robotach malarskich: 

- Podczas wykonywania robót malarskich na wysokości należy zwrócić szczególną uwagę na stabilne 
ustawianie rusztowań, pomostów, drabin, itp., zgodne z obowiązującymi przepisami, 

- Przy malowaniu dachów i innych elementów na wysokości, gdy nie można użyć rusztowań i drabin, 
robotnicy powinni być asekurowani pasami bezpieczeństwa, 

- Maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem i 
instrukcja obsługi, 

- Niedopuszczalne jest wykonywanie metodą natryskową oraz szlifowanie powłok z materiałów zawierający 
w sowim składzie chrom, ołów bez stosowania ochronnych maseczek na nos i usta, które zapobiegają 
wdychaniu szkodliwych pyłów i substancji lotnych, 

- Malowanie metoda natryskowa powinni wykonywać specjalnie przeszkoleni w tym zakresie pracownicy, 

 

 

 

 

 


