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I. SPIS ZAWARTOŚCI 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, oraz kolejność realizacji 
robót. 

Zamierzeniem budowlanym w kolejności jest:  
a/ wykonanie nowego fundamentu pod kotłownię kontenerową 
b/ usytuowanie budynku kotłowni kontenerowej na wykonanym wcześniej fundamencie 
c/ podłączenie do budynku kotłowni kontenerowej instalacji gazu ziemnego i biogazu 
d/ przełożenie kolidującego z kotłownią kontenerową wodociągu zewnętrznego 
Inwestor:  P.P.U.H. RADKOM Sp. z o.o. 

ul. Witosa 76, 26-600 Radom 
 

Przedmiot inwestycji: 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kontenerowej kotłowni gazowej dla potrzeb P.P.U.H. RADKOM  
Sp. z o.o., ul. Witosa 94, dz. nr ewid.3/4, 26-600 Radom.  

2. Kolejność wykonywanych robót 
-zagospodarowanie placu budowy 
-roboty demontażowe 
-roboty budowlano-montażowe 
-roboty wykończeniowe 

3.  Elementy zagospodarowania terenu działki mogące stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie lokalizacji zadania nie występują elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 

Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

4.1. Prace na wysokości przy wykonywaniu robót dotyczących komina kotłowni  

5. Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

-szkolenie pracowników w zakresie BHP, 
-zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
-zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu  
 osoby 
-zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  
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. 
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. 
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 mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewnia 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

6.1. Prace budowlane na wysokości  

W celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas prac na wysokości należy ograniczać liczbę 
niebezpiecznych operacji roboczych oraz stosować urządzenia zabezpieczające pracowników niezależnie 
od ich woli i decyzji. Można to osiągnąć przez odpowiednie przygotowanie dokumentacji technologiczno-
organizacyjnej, zawierającej wytyczne bezpiecznego prowadzenia robót. 
Kierowanie pracami na wysokości należy powierzać osobom mającym właściwe uprawnienia, 
przygotowanie techniczne oraz praktykę zawodową. Obowiązkiem nadzoru jest: 
-prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno - organizacyjnej obiektu, 
-przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości, zgodnie z instrukcją 
bezpieczeństwa montażu, normami oraz z ogólnymi i szczegółowymi przepisami bhp, 
-wyposażenie brygad roboczych w obowiązujące ochrony osobiste, 
-dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokości, a zwłaszcza prawidłowości usytuowania i  
 zamocowania urządzeń zabezpieczających, 
-wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placach budowy oraz oznaczanie ich  
 znakami ostrzegawczymi. 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokości powinni: 
-przejść przeszkolenie podstawowe i okresowe BHP, a instruktaż ogólny powinien zaznajomić ich z  
 charakterem robót budowlano - montażowych, 
-przedstawić podstawowe zagrożenia oraz przyczyny wypadków, 
-umieć posługiwać się przydzielonymi środkami ochrony indywidualnej oraz urządzeniami   
 zabezpieczającymi, 
-umieć bezpiecznie obsługiwać podstawowe urządzenia służące do transportu poziomego i pionowego, 
-posiadać książeczkę kwalifikacyjną z aktualnymi wpisami dotyczącymi stanu zdrowia i predyspozycji do 
pracy na wysokości oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni przy montażu, demontażu 
oraz obsłudze rusztowań wiszących muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości należy stosować środki 
ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest 
dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. 
Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20 % jest 
obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. 
Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu, powyżej 20%,jeżeli nie stosuje się rusztowań 
ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości, co najmniej 1 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. 
Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub, do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 
wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do zaprojektowanego obciążenia, 
szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Otwory w ścianach zewnętrznych budynku, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu 



 

stropu lub pomostu, powinny być zabezpieczone balustradą. 
Drabina bez pałąków, której długość przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamocowaniem powinna 
być wyposażona w prowadnicę pionową umożliwiającą założenie urządzenia samohamującego, 
połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa 
Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na wznoszonej konstrukcji 
drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m. 
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. 
Prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesunięcie w górę aparatu 
samohamującego. 
Prowadnica pionowa powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2m. Urządzenia 
zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać przesuwanie się urządzenia 
samohamującego. 
Roboty na rusztowaniach 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych 
podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA –70”, „STALKOL”, „RR -
1/30”, „PLETTAC”, „ROCO1”. 
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 system. 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 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. 
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 obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Przy prowadzeniu wszystkich robót budowlanych należy przestrzegać wszystkich przepisów 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej – tekst jednolity (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650) w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401) 

7. Uwagi końcowe 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowisku pracy stosownie do zakresu 
obowiązków sprawuje kierownik robót oraz mistrz budowy. W/w informacja powinna być uwzględniona w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana przez wykonawcę robót budowlanych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dot. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).  
Inwestor ma obowiązek zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora 
pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych 
trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudniając, co najmniej 20 osób albo, na której 
planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 
� w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w niżej lub  
� przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 

przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni 

W planie, o którym mowa w powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót 
budowlanych: 
� których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości występują prace dotyczące komina kotłowni 

� przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi - nie występują  

� stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie występują 
� prowadzonych w pobliżu linii wys.napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie występują 
� stwarzających ryzyko utonięcia pracowników - nie występują 
� prowadzonych w studniach, pod ziemią lub w tunelach występują – na terenie nie występują  
� wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie występują 
� wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - nie występują 
� wymagających użycia materiałów wybuchowych -nie występują 
� prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – występują 

prace dotyczące montażu kotła oraz kontenera kotłowni 
 


