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OPIS TECHNICZNY 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków  
    technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75    
    poz.690 z późniejszymi zmianami)
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
     25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  
     budowlanego (Dz.U.Nr 81 poz. 462 z późniejszymi zmianami))
4. Podstawowe Normy
5. Uzgodnienia w trakcie projektowania
6. Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:500

II. CEL, ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie zakresem swoim obejmuje dokumentację techniczną na
przebudowę ogrodzenia Szkoły Podstawowej im. Ludowego Wojska Polskiego w
Parszowie od strony północnej i wschodniej, na działkach nr ewid. 1547/1, 1554/1,
1553/1 i 1552/4 w miejscowości Parszów, gmina Wąchock.

III. LOKALIZACJA OBIEKTU:

Przedmiotowe ogrodzenie zlokalizowane jest na działkach nr ewid. 1547/1,
1554/1, 1553/1, 1552/4 w miejscowości Parszów, gmina Wąchock. Inwestorem jest
Szkoła Podstawowa im. Ludowego Wojska Polskiego w Parszowie, ul. Szkolna 28,
Parszów, 27-215 Wąchock.

IV. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Budynek Szkoły ogrodzony jest obecnie od strony północnej i wschodniej
ogrodzeniem z siatki metalowej, rozpiętej na słupkach stalowych i murowanych, z
podmurówką murowaną z kamienia. Stan techniczny istniejącego ogrodzenia
określono jako zły. Siatka ogrodzeniowa pleciona oraz słupki stalowe skorodowane
są w znacznym stopniu, stwierdzono liczne ubytki i odpryski podmurówki. Istniejące
ogrodzenie przeznaczone jest  do rozbiórki. 

Rozbiórkę naleŜy wykonywać ręcznie przy uŜyciu odpowiednich narzędzi i
prostych maszyn. Elementy z rozbiórki naleŜy na bieŜąco odnosić na miejsce 
składowania. 

Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych naleŜy stosować się do przepisów BHP.

VI. OPIS PROJEKTOWANEGO OGRODZENIA:

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokości 1,85m i łącznej długości 218,06mb.
Ogrodzenie stanowią:

1. Panele  prz ęsłowe przetłaczane 3D:
Panele stanowią zgrzewane druty pionowe i poziome ∅5mm w rozstawie

5x20cm. Przyjęto panele o wysokości 153cm, z trzema wzdłuŜnymi przetłoczeniami
zwiększającymi sztywność paneli. Szerokość paneli jest stała i wynosi 250cm. 
W celu otrzymania paneli wynikowych naleŜy na końcach linii ogrodzenia przyciąć
panel pełnowymiarowy na Ŝądaną szerokość i zabezpieczyć miejsca cięcia
specjalnym cynkiem lub farbą w aerozolu. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie
ogniowe (minimalna grubość pokrycia 275 g/m). 



2. Słupki ogrodzeniowe:
Słupki ogrodzeniowe zaprojektowano z kształtowników 60x40x2mm o długości

280cm, zamykanych od góry daszkami z tworzywa sztucznego, mrozoodpornego.
Rozstaw osiowy słupków wynosi 260cm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie
ogniowe (minimalna grubość pokrycia 275 g/m).  . 
Słupki zabetonować w fundamentach z betonu C16/20 o wym. 40x40cm,
posadowienie fundamentu 1,2m poniŜej poziomu terenu. 

3. Obejmy monta Ŝowe:
Obejmy montaŜowe słuŜą do połączenia paneli ogrodzeniowych z słupkami

ogrodzeniowymi. WyróŜnia się trzy typy obejm: początkowe, przelotowe i naroŜne,
zakładane odpowiednio do słupów początkowych, przelotowych i naroŜnych (3 szt.
obejm dla kaŜdego słupka). Obejmy skręcane są za pomocą ocynkowanych śrub i
nakrętek M8. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe (minimalna grubość
pokrycia 275 g/m). 

4. Podmurówka:
Podmurówkę stanowią betonowe prefabrykowane płyty o wym. 249x30x6cm

oraz trzy rodzaje betonowych łączników typu „H” : początkowy, przelotowy oraz
naroŜny. Łączniki podmurówki osadza się na zaprawie fundamentów słupów, deski
wkłada się w ich suwliwie z zachowaniem szczelin dylatacyjnych. 
Elementy podmurówki powinny być wykonane z wibroprasowanego betonu
architektonicznego C35/45 i posiadać stalowe zbrojenie z siatki zgrzewanej Ø 6 mm.
Podmurówka musi odznaczać się wysoką mrozoodpornością, wytrzymałością na
ściskanie, stosunkowo małą nasiąkliwością, jak i zwartą, jednolitą strukturą materiału.

5. Furtki:
W przedmiotowym ogrodzeniu zaprojektowano pięć furtek jedno i

dwuskrzydłowych o szerokości w świetle słupków 102,130,200, 200 i 125cm. Ramę
furtek stanowi kształtownik prostokątny o wym. 60x40x2mm, wypełnienie: panel
ogrodzeniowy przetłaczany 3D o wys. 173cm. Furtki wyposaŜone są w zamek z
klamką, zawiasy mocujące do słupków, samozamykacze, rygle pionowe.
Słupki furtek zaprojektowano z kształtownika kwadratowego 80x80x3mm o długości
280cm.
Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe (minimalna grubość pokrycia 275 g/m).

      6. Brama:
Zaprojektowano jedną bramę przesuwną od strony północnej o szerokości

310cm w świetle słupków. Ramę bramy stanowi kształtownik prostokątny
60x60x3mm, usztywnienie: kształtownik prostokątny 40x40x3mm, wypełnienie: panel
ogrodzeniowy przetłaczany 3D o wys. 173cm. Zestaw (brama i słupki bramy)
wyposaŜony jest w zamek z kieszenią zamka, kółko najazdowe, stopę najazdową,
rolki prowadzące i wózki.
Słupki bramy zaprojektowano jako 2xkształtownik kwadratowy 100x100x3mm o
długości 280cm.
Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe (minimalna grubość pokrycia 275 g/m). 

Uwaga:
Podane dane charakteryzuj ą przykładowy system METPOL.
Dopuszcza si ę stosowanie innego systemu ogrodzeniowego spełniaj ącego 
postawione wymagania, którego parametry techniczne są nie gorsze od 
przedstawionych.



Przedstawione powy Ŝej elementy ogrodzeniowe powinny spełnia ć stosowne 
wymogi o dopuszczeniu do obrotu tj. np. znak CE, de klaracj ę zgodno ści, 
aprobat ę techniczn ą itp.

VII. UWAGI.
Projekt opracowano w oparciu o mapę syt.-wys. i obmiar sprawdzający. Przed

przystąpieniem do poszczególnych etapów realizacji konieczne jest sprawdzenie
wymiarów na budowie. W przypadku niezgodności projekt omówić z projektantem.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne naleŜy wykonać pod ścisłym
nadzorem technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie artykułu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
Budowlane, oświadczam Ŝe projekt budowlany dotyczący przebudowy ogrodzenia na
działkach nr 1547/1, 1554/1, 1553/1, 1552/4 w miejscowości Parszów, gm. Wąchock
sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: ogrodzenie

Adres obiektu: ul. Szkolna 28, Parszów
27-230 Wąchock
działki nr ewid. 1547/1, 1554/1, 

                                                            1553/1, 1552/4

Inwestor: Szkoła Podstawowa 
                                    im. Ludowego Wojska Polskiego 
                                    w Parszowie
          ul. Szkolna 28

27-215 Wąchock 

Sporządził: mgr inŜ. Marek Szczerba



1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robót polega na przebudowie ogrodzenia na działkach nr 1547/1, 1554/1, 1553/1,
1552/4 przy ul. Szkolnej 28 w  miejscowości  Parszów, gm. Wąchock i obejmuje:

� rozbiórka istniejącego ogrodzenia 
� wykonanie projektowanego ogrodzenia 

Kolejno ść wykonywania robót:

1.1) zagospodarowanie placu budowy,
1.2) roboty ziemne,
1.3) roboty murarskie i budowlano-montaŜowe,
1.4) maszyny i urządzenia uŜytkowane na placu budowy,

       2.  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.

� Budynek uŜyteczności publicznej – szkoła.  

       3.  Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i 
zdrowia  ludzi

– w przedmiotowej inwestycji nie występują.

       4. Zagro Ŝenia jakie mog ą wyst ąpić podczas realizacji robót budowlanych.

4.1) Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych w zakresie:
a) ogrodzenia terenu,
b) urządzenia składowiska materiałów i wyrobów,

Teren budowy lub robót budowlanych powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić min. 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy powinna być wykonana brama dla pojazdów mechanicznych maszyn
budowlanych. Szerokość drogi komunikacyjnej na placu budowy lub robót powinna być dostosowana
uŜywanych środków transportowych. Droga na placu budowy powinna być utrzymana we właściwym
stanie technicznym. Nie wolno na niej składować materiałów lub innych przedmiotów. Drogi
komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia
cięŜarów nie powinny mieć spadków większych niŜ 10%. Przejścia o pochyleniu większym niŜ 15%
naleŜy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niŜ 0,40 m lub schody
o szerokości nie mniejszej niŜ 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. Instalacje
rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia poŜarowego lub wybuchowego,
lecz chroniły pracowników przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem,
sprawdzeniem, konserwacją naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane prądu
elektrycznego znajdujące się na terenie budowy naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób
nieupowaŜnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niŜ 50,0 m od
odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być
zabezpieczone uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. W
przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w w/w instalacjach, naleŜy
sprawdzić ich działanie kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Na terenie budowy powinien być
urządzony ustęp. Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych naleŜy
wykonać w sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia
składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie
większej niŜ 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułoŜone w warstwach krzyŜowo do wysokości nie
przekraczającej 10 warstw.

4.2) Roboty rozbiórkowe.
W związku z projektowaną inwestycją projektuje się następujące roboty rozbiórkowe:

-     rozebranie istniejącego ogrodzenia (słupy murowane i stalowe, siatka, podmurówka murowana)

Rozbiórek dokonywać ręcznie przy uŜyciu prostych narzędzi i maszyn. 
Przy wykonywaniu prac rozbiórkowych naleŜy stosować się do przepisów BHP.



4.3) Roboty ziemne.

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 
wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia  ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciąŜenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego połoŜenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w 
bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, 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 naleŜy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania 
wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, naleŜy 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 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 obciąŜony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niŜ 1,0 m, lecz nie większej od
2,0 m moŜna wykonywać, jeŜeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno -
inŜynierska.  JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1,0 m od poziomu terenu, naleŜy wykonać
zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 
20,0 m. NaleŜy równieŜ ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w 
celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub 
Ŝycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli 
ściany wykopu nie są obudowane. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie 
postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaŜ rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości powyŜej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi 
lub obudową prefabrykowaną.

4.4) Roboty murarskie.

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót murarskich:
- upadek pracownika z wysokości,

- poślizgniecie i upadek na rozlanej zaprawie,
- przyciśnięcie niewłaściwie składowanym materiałem,
- upadek niewłaściwie wykonanego lub przeciąŜonego rusztowania.

Przed rozpoczęciem robót murarskich (tynkarskich) naleŜy przygotować stanowiska robocze, a przede 
wszystkim:
1) uporządkować zalegające odpady materiałowe i przedmioty utrudniające pracę,
2) spowodować właściwe składowanie materiałów,
3) sprawdzić stan urządzeń,
4) sprawdzić stan zmontowanych rusztowań i pomostów roboczych.

Stanowiska robocze naleŜy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę murarską niezwłocznie 
usuwać. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych - jest zabronione. Pojemniki i 
uchwyty do cegieł oraz innych materiałów budowlanych muszą posiadać urządzenia zabezpieczające te 
materiały przed wypadnięciem w czasie transportu. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach 
jest dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopu. JeŜeli stanowisko pracy do wykonania 
ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna 
wynosić co najmniej 0,70m. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyŜej 1,0 m naleŜy wykonywać z 
pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniŜej wznoszonego 
muru, na poziomie co najmniej 0,50 m od jego górnej krawędzi. Transport materiału do wykopu powinien 
odbywać się przez zastosowanie koryt spustowych lub odpowiednich urządzeń mechanicznych, których 
rozmieszczenie powinno zapewnić pracownikom bezpieczną pracę. Przebywanie pracowników pod korytami 
spustowymi i w zasięgu pracy sprzętu zmechanizowanego -jest zabronione. Podmurowywanie fundamentów 
pod istniejące budynki powinno być wykonywane pod stałym i bezpośrednim nadzorem budowlanym zgodnie 
z projektem technicznym. Chodzenie po świeŜo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, 
przekryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez 
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady – jest zabronione. Zrzucanie materiałów, narzędzi i 
innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów – jest zabronione. Nie wolno pracować na rusztowaniu 
(kozłowym lub innym) ustawionym na luźnych podkładach, jak beton komórkowy, cegła itp. Przemieszczanie 
lub przesuwanie rusztowań wewnętrznych bez rozbiórki -jest zabronione. Gromadzenie nadmiernej ilości 
materiałów na pomostach roboczych - jest zabronione. Przy pracy na rusztowaniu naleŜy dbać o właściwe 



rozmieszczenie materiałów oraz utrzymanie czystości, porządku i nie przeciąŜaniu pomostów roboczych. 
Otwory w ścianach wychodzących na zewnątrz budynku oraz w stropach – naleŜy zabezpieczyć 
balustradami, aby skutecznie zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z wysokości. Murowanie gzymsów 
dozwolone jest tylko z rusztowań zewnętrznych lub na wysuwnicach. W przypadku odsunięcia rusztowania od 
ściany ponad 0,20 m naleŜy stosować balustrady od strony tej ściany. Równoczesne wykonywanie robót na 
róŜnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów 
miedzy stanowiskami pracy. Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej, 5,0 m. a w pionie 
wynikają z zachowania co najmniej, jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są 
wykonywane.

4.5) Roboty budowlano – monta Ŝowe.

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych:
- upadek pracownika z wysokości 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. Otwory w stropach na 
których prowadzone są prace lub do których moŜliwy jest dostęp ludzi, naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością 
wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. Ponadto, naleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane 
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia 
szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości 
powyŜej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 
upadkiem z wysokości.

4.6) Maszyny i urz ądzenia techniczne u Ŝytkowane na placu budowy.

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i urządzeń
technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej słony   napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 
przed uszkodzeniami mechanicznymi),

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 uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 
jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

5. Sposób prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
Zakres instruktaŜu powinien obejmować:
1. szkolenie pracowników w zakresie bhp,
2. zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia,
3. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby,
4. zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego,
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i 
obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z
wykonywania robót budowlanych.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich
zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
• 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 wyposaŜenia technicznego, a 
takŜe o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
a) zapewnić organizacją pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych,
b) zapewnić  likwidację  zagroŜeń  dla  zdrowia  i Ŝycia  pracowników głównie  przez  stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŜeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagroŜenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczająca, ochronę 
przed występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami.


