INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Dla inwestycji:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w Parku Jordana
polegającego na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym na terenie
pomiędzy istniejącym placem zabaw w północno-zachodniej części a alejką biegnącą od
miasteczka rowerowego do pomnika Wojtka 'od dzieciaka do starszaka'"

Temat:

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz utwardzenia terenu w
Parku im. H. Jordana na dz. 182 / 5 obr. 12 Krowodrza w Krakowie.

Inwestor:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
z siedzibą przy ul. Centralnej 53, 31-586 Kraków

Jednostka projektowa:

Marcin Gajda Architektura Krajobrazu
ul. Juliusza Lea 116, 30-133 Kraków, tel. 12 623 28 50

Data:

Październik 2015

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Zamierzenie budowlane: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym oraz utwardzenia terenu
w Parku im. H. Jordana na dz. 182 / 5 obr. 12 Krowodrza w Krakowie.
Prace obejmują – budowę obiektów małej architektury placu zabaw w istniejącym parku: urządzeń do
wspinania w postaci dwóch linowych piramid połączonych ze sobą specjalnym łącznikiem – tunelem do
przechodzenia oraz tablicy informacyjnej, koszy na odpadki oraz ławki z oparciami a także budowę nawierzchni
piaskowej z obrzeżem z palisady drewnianej.
Inwestycja nie obejmuje swoim zakresem budowy obiektów kubaturowych.
Planowane zamierzenie budowlane realizowane będzie jednoetapowo.
Kolejność wykonywania poszczególnych prac:
-

wykonanie zabezpieczeń placu budowy, oczyszczenie terenu i wytyczenie obiektu;

-

rozbiórka istniejącej obiektu małej architektury (zjeżdżalnia)

-

wykonanie wykopów fundamentowych;

-

wykonanie wykopów pod nawierzchnię;

-

budowa obiektów placu zabaw;

-

budowa obrzeża oraz nawierzchni;

-

montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na odpadki, tablica informacyjna).

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
W obrębie zakresu inwestycji, na dz. 182/5 obr. 12 Krowodrza nie występują obiekty budowlane poza obiektem
małej architektury (zjeżdżalnia) przeznaczonym do rozbiórki.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
3.1 Projekt w małym stopniu ingeruje w zagospodarowanie działki, zagrożenie może stanowić wykonywanie
prac na terenie ogólnodostępnego parku publicznego.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.
4.1 Roboty budowlane.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych:
a) Upadek pracownika z wysokości:
- Prace przy wykonywaniu wykopów
-

prace przy budowie obiektów placu zabaw (piramidy)

b) Przygniecenie pracownika :
-

przygniecenie przez rusztowanie,

1. Przy wykonaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który:
-

posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,

-

uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.

2. Przy robotach na wysokości stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierką składającą się :
-

z deski krawężnikowej wys. 15,00 cm;

-

poręczy ochronnej wys. 1,10 m.
Pomosty robotnicze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia
i zabezpieczone przed zmianą ich położenia.

3. Roboty ziemne i przygotowawcze:
-

zabezpieczenie wykopów fundamentowych przed obsypywaniem ziemi zgodnie ze sztuką budowlaną

-

dodatkowe wykopy o ścianach pionowych (nie umocnionych) mogą być wykonane tylko w gruntach
stałych o głębokości 1,00 m, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej
głębokości wykopu;

4. Roboty betonowe i żelbetowe.
-

przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice
zabezpieczające samochód przed stoczeniem się;

-

wylewanie masy betonowej w deskowanie nie może być wykonywane z wysokości większej niż 1,00 m;

-

deskowanie powinno być zabezpieczone przed rozszczelnieniem.

5. Roboty ciesielskie:
-

cięcie drewna piłą tarczową jest dozwolone po osiągnięciu przez nią pełnych obrotów przy prawidłowo
założonych osłonach i klinie rozszczepiającym;

-

przy pracy ręczną piłą mechaniczną drewno przeznaczone do cięcia powinno być unieruchomione;

-

ręczne podawanie w pionie materiałów długich np. desek lub bali jest dozwolone do wysokości 3,0m,

-

rozbiórkę deskowania należy prowadzić ze szczególną ostrożnością zabezpieczając się przed możliwością
zawalenia się elementów deskowania;

-

roboty związane z impregnacją drewna powinny być wykonane przez pracowników zapoznanych z
występującymi zagrożeniami i odpowiednio przeszkolonych.

5. 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 i szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są
w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy

nowo zatrudniani pracownicy przed

opuszczeniem do wykonywania pracy. 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.
Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 dni od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane
kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o
mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Nie
wolno dopuścić pracownika do 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 majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich 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.
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 jest zobowiązany informować pracowników o
sposobach posługiwania się tymi środkami.
6. 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.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy opracować i zapoznać z nim pracowników
plan metod postępowania w wypadku sytuacji awaryjnych i zagrożenia zdrowia.
1. Przed przystąpieniem do robót należy posiadać wszystkie przewidziane prawem uzgodnienia i opinie.
2. Rozpoczęcie i zakończenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
należy zgłaszać kierownikowi budowy i inspektorom nadzoru.
3. Wszystkie osoby wykonujące pracę muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.
4. Lista kontaktowa.
5. Stosować wymagane przepisami środki ochrony indywidualnej.
6. Przestrzegać przepisy prawa dotyczące bhp:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 póz.94 z późn. zm.)
- art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz.1126 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 póz.1321 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 póz.1256)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 póz.285)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 póz.287)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 póz.288)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych,
w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 póz. 290)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.
U. Nr 60 póz. 278)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 póz. 844 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118 póz. 1263)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 póz. 1021)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 póz. 401) z wagi na utratę mocy prawnej
rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 póz. 93)
z dniem 19 września 2003 r.
7. Przed przystąpieniem do prac należy opracować „PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA".
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