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LUTY  2015r. 



  
1. O�wiadczenie autora projektu.  

2. Kserokopia uprawnie� autora projektu Nr UAN/N/7210/123/90 do 
sporz�dzania projektów bran�y sanitarnej wydanych przez Urz�d 
Wojewódzki w Koszalinie dnia 03.09.1990r. 

3. Za�wiadczenie z Zachodniopomorskiej Okr�gowej Izby In�ynierów 
Budownictwa o przynale�no�ci autora n/n projektu do w/w Izby; 

4. Opis techniczny do projektu wymiany odcinka sieci kanalizacji 
deszczowej odwadniaj�cej staw w miejscowo�ci Wło�cibórz, 
składaj�cy si� z cz��ci opisowej i rysunkowej. 



 

O�WIADCZENIE 
(Art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane) 

Niniejszym o�wiadczam, �e projekt budowlany: 

Wymiana po trasie odcinka kanalizacji deszczowej 
odwadniaj�cej staw w miejscowo�ci Wło�cibórz. 

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej 

 
 

AUTOR: 
mgr in�. Gra�yna Wencel 
16.02.2015r. 



 

OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  
  

do projektu budowlanego wymiany po trasie odcinka kanalizacji 
deszczowej odprowadzaj�cej nadmiar wody ze stawu 

w miejscowo�ci Wło�cibórz gmina Dygowo. 
 
 
 
 
 

II..  CCzz������  ooppiissoowwaa::  
  
11..  PPooddssttaawwaa  oopprraaccoowwaanniiaa;;  

22..  PPrrzzeeddmmiioott  ii  zzaakkrreess  oopprraaccoowwaanniiaa,,  ssttaann  iissttnniieejj��ccyy;;  

33..  PPrrzzyyjj��ttee  rroozzwwii��zzaanniiee  pprroojjeekkttoowwee..  

  
IIII..  CCzz������  ggrraaffiicczznnaa::  

  
11..  PPllaann  ssyyttuuaaccyyjjnnyy  uuzzbbrroojjeenniiaa  tteerreennuu  --  ww  sskkaallii  11::550000  --  rryyss..  nnrr  11;;  

22..  PPrrooffiill  ppooddłłuu��nnyy  kkaannaalliizzaaccjjii  ddeesszzcczzoowweejj  oodd  SSii11  ddoo  SSpp11  

    --  ww  sskkaallii  11::5500  //  11::5500  ––  rryyss..  nnrr  22;;  

33..  SSzzcczzeeggóółł  ssttuuddnnii  SSii11  ww  sskkaallii  11::1100  ––  rryyss..  nnrr  33..  

  



 

I.1.   PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

♦ Zlecenie inwestora; 
♦ Projekt budowlany remontu (wymiany po trasie) odcinków kanalizacji deszczowej, 

odwadniaj�cej staw w miejscowo�ci Wło�cibórz z dnia 16.12.2014r.; 
♦ Plan sytuacyjno-wysoko�ciowy w skali 1:500; 
♦ Obowi�zuj�ce normy i przepisy. 

 
I.2.   PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA, STAN  
        ISTNIEJ�CY. 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana po trasie odcinka istniej�cej sieci 
kanalizacji deszczowej Si1-Sp1, odprowadzaj�cej nadmiar wód opadowych ze stawu we 
Wło�ciborzu (dz. nr 191/18) pod potrzeby remontowanej drogi gminnej (dz. nr 191/8 obr�b 
Piotrowice). 
 

Stan istniej�cy – Kolektor deszczowy, na odcinku podlegaj�cym wymianie, 
zlokalizowany jest na dwóch działkach, w tym w pasie drogi gminnej (dz. nr 191/8 obr�b 
Piotrowice). 
Pas drogowy, w rejonie planowanych robót, jest uzbrojony w infrastruktur� techniczn� jak 
ni�ej: 

- sieci kanalizacji sanitarnej, 
- sieci wodoci�gowe, 
- kable energetyczne, 
- kable teletechniczne, 
- sieci gazowe 

 
Na podstawie TV monitoringu stwierdzono bardzo du�y stopie� wyeksploatowania 

sieci, co skutkuje niskim stopniem jej sprawno�ci. Liczne uszkodzenia wzdłu�ne 
i poprzeczne, nieszczelno�ci na długo�ci oraz w miejscach wł�cze� powoduj� wpłukiwanie 
gruntu do kanałów, co prowadzi do znacznego ich zamulenia i zapadania si� terenu po trasie 
kolektora. 

 
 Zakres n/n opracowania obejmuje: 

• wymian� istniej�cej studni Si1. 
• wymian� po trasie kanału deszczowego (bet. Ø300 na PVC 315) pocz�wszy od 

istniej�cej studni Si1 do projektowanej studni Sp1 o długo�ci 16,3mb; 
• monta� na istniej�cym kolektorze deszczowym studni poł�czeniowej Sp1 z kr�gów 

betonowych d=1200mm; 
 

 
I.3.   PRZYJ�TE ROZWI�ZANIA PROJEKTOWE. 
 

Zadaniem remontowanej sieci kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie nadmiaru 
wód opadowych ze stawu, do którego napływaj� wody z okolicznych pół oraz dróg wokół 
stawu. Zakres n/n opracowania został dostosowany do zakresu planowanych robót 
zwi�zanych z remontem drogi gminnej (dz. nr 191/8 obr�b Piotrowice), w zwi�zku z tym do 
wymiany uj�to tylko odcinek Si1-Sp1. 

Wymian� odcinka sieci, ze wzgl�du na lokalizacj� /uzbrojenie/, wykona� metod� 
wykopu otwartego.  



 

Odcinek Si1 – Sp1 projektuje si� z rur PVC-U kielichowych o �rednicy D=315 oraz 
sztywno�ci obwodowej min. SN8, firmy „WAWIN” lub innych firm posiadaj�cych aprobat� 
techniczn� do stosowania na rynku polskim i charakteryzuj�cych si� zbli�onymi parametrami 
technicznymi. Wymiana odcinka KD wykona� metod� wykopu otwartego. 

Projektowan� studni� deszczow� Sp1, ze wzgl�dów eksploatacyjnych, 
zaprojektowano jako włazow� osadnikow�. Ze wzgl�du na bardzo du�e wyeksploatowanie 
studni Si1 nale�y wymieni� j� na now�, betonow� o �rednicy 1200mm, w której nale�y 
umie�ci� zastawk� kanałow� reguluj�c� odpływ wody ze stawu (rys.nr 3). Właz w/w studni 
nale�y wymieni� na właz opisany w dalszej cz��ci opisu. 

Wszystkie wł�czenia /przeł�czenia/ do istniej�cych i projektowanych studni wykona� 
z u�yciem adaptorów, umo�liwiaj�cych szczelne poł�czenie rur PVC i PE z betonem. 

Długo�� wymienianego odcinka kanalizacji deszczowej Si1-Sp1wynosi ok. 16,3mb  

Tras� remontowanego odcinka sieci, lokalizacj� studni przedstawiono w cz��ci 
graficznej na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej uzbrojenia terenu w skali 1:500 kolorem 
bordowym – rys. nr 1. Wymieniany odcinek sieci kanalizacji deszczowej nale�y wykona� na 
rz�dnych i ze spadkami wg rys. nr 2 i 3 n/n opracowania.  

 
Projektowan� studni� Sp1 i wymienian� Si1 wykona� z kr�gów betonowych 

o �rednicy D=1200 mm z osadnikiem o wysoko�ci 0,5m. W skład studni wchodz�: cz��� 
denna o całkowitej wysoko�ci 1000mm, kr�gi przelotowe o wysoko�ci 250, 500 lub 1000mm 
+ pokrywa (płyta nastudzienna) z otworem pod właz wysoko�ci 200mm (Sp1).  
Wszystkie elementy wykonane s� z betonu klasy B45, nienasi�kliwego (nw<4%), 
wodoszczelnego i mrozoodpornego (F-50). W zwi�zku z powy�szym - nie jest wymagane 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewn�trznych powierzchniach studzienek.  

Prefabrykowane elementy betonowe ł�czone s� za pomoc� gumowych uszczelek lub 
zaprawy cementowej zapewniaj�c całkowit� szczelno�� poł�cze�. W �cianach studni mog� 
by� fabrycznie osadzone kró�ce poł�czeniowe pod przył�cza lub wywiercone otwory 
z zamontowanymi adaptorami (przej�cia szczelne) b�d� przystosowane do osadzenia 
uszczelek. Elementy prefabrykowane mog� by� wyposa�one fabrycznie w stopnie włazowe. 

Zwie�czenie studni Si1 i Sp1 wykona�, zgodnie z norm� PN-EN-124/2000, w klasie 
B125. Studni� Sp1 przykry� włazem �eliwnym ∅600 klasy jw., wentylowanym 
z wypełnieniem betonowym i zabezpieczeniem ryglowym. Studni� Si1 przykry� włazem 
okr�głym z laminatu poliestrowo-szklanego. Właz jest zabezpieczony przed mo�liwo�ci� 
wpadni�cia do komory studni (mocowany na zawiasach) oraz zabezpieczony przed otwarciem 
przez osoby niepowołane przy pomocy zamka.  

Przed przyst�pieniem do wymiany studni Si1, ze wzgl�du na jej lokalizacj�, nale�y 
wykona� od strony stawu tymczasow� szczeln� �ciank� z wyprasek stalowych w celu 
umo�liwienia odpompowania wody i wykonania robót zwi�zanych z posadowieniem studni 
wg rys. nr3. Wypraski stalowe - do zabicia na długo�ci ca 4,0m, wysoko�� wyprasek ok. 2,5m 
zabite w dno na gł�boko�� ca 1,3-1,5m. Wod� z wygrodzonej cz��ci nale�y odpompowa�, 
wybra� namół i nieno�ny grunt i przygotowa� dno wykopu do wykonania podbudowy 
betonowej pod studni� gr. 15cm. 

Wszelkie przegł�bienia poni�ej przyj�tego poziomu posadowienia nale�y uzupełni� 
materiałem no�nym (podsypka lub chudy beton). 

Na podstawie przeprowadzonych bada�, przyj�to na wymienianym odcinku 100% 
wymiany gruntu.  

Pod wymienianym odcinkiem sieci KD wykona� podsypk� piaskow� o grubo�ci, po 
zag�szczeniu - 10cm. Cały odcinek podda� próbie szczelno�ci wg obowi�zuj�cych przepisów. 
Nast�pnie wykona� obsypk� ochronn� rur z boku i nad przewodem gr. 30cm z warstwowym 



 

zag�szczeniem. Wykopy wykona� mechanicznie i cz��ciowo r�cznie – w zale�no�ci od 
miejsca wykonywania robót (uzbrojenie terenu). 

 
Wykopy pod kanały – w�skoprzestrzenne o �cianach pionowych. Zabezpieczenie 

wykopów liniowych i pod studnie deszczowe nale�y wykonywa� zgodnie z warunkami 
technicznymi prowadzenia robót i wymogami BHP.  

Wykopy liniowe, po wykonaniu obsypki rur, zasypywa� dowiezion� pospółk� 
z warstwowym zag�szczeniem – min. 98% warto�ci „Proctora”. 

 
UWAGA: 

 
1. Cało�� robót prowadzi� zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Ruroci�gów z Tworzyw Sztucznych, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Monta�owych 
tom II - Instalacje Sanitarne oraz przepisami BHP i P-PO�. a tak�e 
z zaleceniami producentów materiałów i urz�dze�. 

2. Tras� remontowanej kanalizacji deszczowej nale�y powykonawczo 
zainwentaryzowa� w stanie odkrytym i zgłosi� do odbioru technicznego 
Urz�dzie Gminy Dygowo a po zako�czeniu robót – sporz�dzon� 
dokumentacj� geodezyjn� powykonawcz� przedło�y� do odbioru 
ko�cowego w w/w Urz�dzie. 

3. Do odbioru ko�cowego nale�y zał�czy� monitoring TV wykonanej sieci. 
4. Nie wyklucza si� istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia 

podziemnego. W przypadku istotnych odst�pstw od przyj�tych 
w projekcie danych – wprowadzi� korekty na budowie w uzgodnieniu 
z inspektorem nadzoru i autorem projektu. 

 
Autor: 
mgr in�. Gra�yna Wencel 
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INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE	STWA I 
OCHRONY ZDROWIA NA TERENIE BUDOWY 

 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. 

 Zakres robót sprowadza si� do wymiany po trasie odcinka kanalizacji deszczowej Si1-
Sp1, odprowadzaj�cej nadmiar wód opadowych ze stawu we Wło�ciborzu (dz. nr 191/18). 
Zakres robót na kanalizacji deszczowej został dostosowany do planowanych robót 
zwi�zanych z remontem drogi gminnej. 

2. ISTNIEJ�CE OBIEKTY BUDOWLANE  

Na placu budowy jest istniej�ce uzbrojenie podziemne: 
- sie� wodoci�gowa, 
- kanalizacja sanitarna i deszczowa’ 
- kable energetyczne, 
- kable telefoniczne, 
 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG� 
STWARZA
 ZAGRO�ENIE BEZPIECZE	STWA I ZDROWIA LUDZI: 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si� przed rozpocz�ciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
2. wykonania dróg, wyj�� i przej�� dla pieszych, 
3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
4. odprowadzenia �cieków lub ich utylizacji, 
5. urz�dzenia pomieszcze� higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
6. zapewnienia o�wietlenia naturalnego i sztucznego, 
7. zapewnienia ł�czno�ci telefonicznej, 
8. urz�dzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 
Teren budowy lub robót powinien by� w miar� potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko�� ogrodzenia powinna wynosi�, co 
najmniej 1,5 m. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny by� wykonane oddzielne bramy dla 
ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szeroko�� ci�gu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi�, co najmniej 0,75 m, 
a dwukierunkowego 1,20 m. 

Dla pojazdów u�ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych nale�y 
wyznaczy� i oznakowa� miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szeroko�� dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna by� 
dostosowana do u�ywanych �rodków transportowych. 

Drogi i ci�gi piesze na placu budowy powinny by� utrzymane we wła�ciwym stanie 
technicznym. 

Nie wolno na nich składowa� materiałów, sprz�tu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje si� 

r�cznego przenoszenia ci��arów nie powinny mie� spadków wi�kszych ni� 10%. 



 

Przej�cia i strefy niebezpieczne powinny by� o�wietlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przej�cia o pochyleniu wi�kszym ni� 15 % nale�y zaopatrzy� w listwy umocowane 
poprzecznie, w odst�pach nie mniejszych ni� 0,40 m lub schody o szeroko�ci nie mniejszej 
ni� 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrad�. 

Balustrada składa si� z deski kraw��nikowej o wysoko�ci 0,15 m i por�czy ochronnej 
umieszczonej na wysoko�ci 1,10 m. 

Woln� przestrze� pomi�dzy desk� kraw��nikow� a por�cz� nale�y wypełni� w sposób 
zabezpieczaj�cy pracowników przed upadkiem. 

 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny by� 

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i u�ytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagro�enia po�arowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed pora�eniem 
pr�dem elektrycznym. 

Roboty zwi�zane z podł�czeniem, sprawdzaniem, konserwacj� i napraw� instalacji i 
urz�dze� elektrycznych mog� by� wykonywane wył�cznie przez osoby posiadaj�ce 
odpowiednie uprawnienia. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 
lub maszyn i urz�dze� budowlanych bezpo�rednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległo�ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej ni�: 

a. 3,0 m – dla linii o napi�ciu znamionowym nieprzekraczaj�cym 1 KV, 
b. 5,0 m – dla linii i napi�ciu znamionowym powy�ej 1 KV, lecz nieprzekraczaj�cym 15 

KV, 
c. 10,0 m – dla linii o napi�ciu znamionowym powy�ej 15 KV, lecz nieprzekraczaj�cym 

30 KV, 
d. 15,0 m – dla linii o napi�ciu znamionowym powy�ej 30 KV, lecz nieprzekraczaj�cym 

110 KV, 
e. 30,0 m – dla linii o napi�ciu znamionowym powy�ej 110 KV. 
�urawie samojezdne, koparki i inne urz�dzenia ruchome, które mog� zbli�y� si� na 

niebezpieczn� odległo�� do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 
powinny by� wyposa�one w sygnalizatory napi�cia. 

Rozdzielnice budowlane pr�du elektrycznego znajduj�ce si� na terenie budowy nale�y 
zabezpieczy� przed dost�pem osób nieupowa�nionych. 

 Rozdzielnice powinny by� usytuowane w odległo�ci nie wi�kszej ni� 50,0 m od 
odbiorników energii. 

Przewody elektryczne zasilaj�ce urz�dzenia mechaniczne powinny by� zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich poł�czenia z urz�dzeniami mechanicznymi 
wykonane w sposób zapewniaj�cy bezpiecze�stwo pracy osób obsługuj�cych takie 
urz�dzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urz�dze� elektrycznych pod wzgl�dem 
bezpiecze�stwa powinny by� przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesi�cu, natomiast 
kontrola stanu i oporno�ci izolacji tych urz�dze�, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

a. przed uruchomieniem urz�dzenia po dokonaniu zmian i napraw cz��ci elektrycznych i 
mechanicznych, 

b. przed uruchomieniem urz�dzenia, je�eli urz�dzenie było nieczynne przez ponad 
miesi�c, 

c. przed uruchomieniem urz�dzenia po jego przemieszczeniu. 
 
W przypadkach zastosowania urz�dze� ochronnych ró�nicowopr�dowych w w/w 

instalacjach, nale�y sprawdza� ich działanie ka�dorazowo przed przyst�pieniem do pracy. 



 

Dokonywane naprawy i przegl�dy urz�dze� elektrycznych powinny by� 
odnotowywane w ksi��ce konserwacji urz�dze�. 

Nale�y zapewni� dostateczn� ilo�� wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 
na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpo�arowych. 

Na terenie budowy powinny by� wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 
miejsca do składania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urz�dze� technicznych nale�y wykona� w sposób 
wykluczaj�cy mo�liwo�� wywrócenia, zsuni�cia, rozsuni�cia si� lub spadni�cia 
składowanych wyrobów i urz�dze�. 

Materiały drobnicowe powinny by� uło�one w stosy o wysoko�ci nie wi�kszej ni� 2,0 
m, a stosy materiałów workowanych uło�one w warstwach krzy�owo do wysoko�ci 
nieprzekraczaj�cej 10 warstw. 

Odległo�� stosów przy składowaniu materiałów nie powinna by� mniejsza ni�: 
a. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowa�, 
b. 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub �ciany obiektu budowlanego 
jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy u�yciu drabiny lub schodów.  

Teren budowy powinien by� wyposa�ony w sprz�t niezb�dny do gaszenia po�arów, 
który powinien by� regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpo�arowych. 

Ilo�� i rozmieszczenie ga�nic przeno�nych powinno by� zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpo�arowych. 

4. PRZEWIDYWANE ZAGRO�ENIA WYST�PUJ�C PODCZAS 
REALIZACJI. 

W trakcie realizacji obiektu mog� wyst�pi� zagro�enia zwi�zane z prowadzeniem 
robot budowlanych, a w szczególno�ci: 

 Zagro�enia wyst�puj�ce przy wykonywaniu robót zwi�zanych z wymian� kanalizacji 
deszczowej: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie w�skoprzestrzennym (brak zabezpieczenia �cian 
wykopu przed obsuni�ciem si�; obci��enie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodz�cym z wykopu), 

- potr�cenie pracownika lub osoby postronnej ły�k� koparki przy wykonywaniu robót 
na placu budowy lub w miejscu dost�pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny by� prowadzone na podstawie projektu okre�laj�cego poło�enie 
instalacji i urz�dze� podziemnych, mog�cych znale�� si� w zasi�gu prowadzonych robót. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale�y ogrodzi� i umie�ci� 
napisy ostrzegawcze.  

Ruch �rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa� si� poza granic� klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza� si� do tworzenia 
nawisów gruntu. 

Przebywanie osób pomi�dzy �cian� wykopu a kopark�, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 



 

Zakładanie obudowy lub monta� rur w uprzednio wykonanym wykopie o �cianach 
pionowych i na gł�boko�ci powy�ej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 
klatkami osłonowymi lub obudow� prefabrykowan�. 

 

Maszyny i urz�dzenia techniczne u�ytkowane na placu budowy. 

Zagro�enia wyst�puj�ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u�yciu maszyn i 
urz�dze� technicznych: 

• pochwycenie ko�czyny górnej lub ko�czyny dolnej przez nap�d (brak pełnej osłony 
nap�du), 

• potr�cenie pracownika lub osoby postronnej ły�k� koparki przy wykonywaniu robót 
na placu budowy lub w miejscu dost�pnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej), 

• pora�enie pr�dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj�cych 
urz�dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urz�dzenia techniczne oraz narz�dzia zmechanizowane powinny by� 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcj� producenta oraz spełnia� 
wymagania okre�lone w przepisach dotycz�cych systemu oceny zgodno�ci. 

Maszyny i inne urz�dzenia techniczne, podlegaj�ce dozorowi technicznemu, mog� by� 
u�ywane na terenie budowy tylko wówczas, je�eli wystawiono dokumenty uprawniaj�ce do 
ich eksploatacji. 

Wykonawca, u�ytkuj�cy maszyny i inne urz�dzenia techniczne, nie podlegaj�ce dozorowi 
technicznemu, powinien udost�pni� organom kontroli dokumentacj� techniczno – ruchow� 
lub instrukcj� obsługi tych maszyn lub urz�dze�. 

Operatorzy lub maszyni�ci �urawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o nap�dzie silnikowym powinni posiada� wymagane kwalifikacje. 
 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz�dze� technicznych, które nie 
posiadaj� kabin, powinny by�:  

• zadaszone i zabezpieczone przed spadaj�cymi przedmiotami, 
• osłoni�te w okresie zimowym. 

 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA INSTRUKTA�U 
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST�PIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

 
Szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si� jako: 
• - szkolenie wst�pne,  
• - szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane s� w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 
Szkolenia wst�pne ogólne („instrukta� ogólny”) przechodz� 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 
obowi�zuj�cymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wst�pne na stanowisku pracy („Instrukta� stanowiskowy”) powinien zapozna� 
pracowników z zagro�eniami wyst�puj�cymi na okre�lonym stanowisku pracy, sposobami 



 

ochrony przed zagro�eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 

Pracownicy przed przyst�pieniem do pracy, powinni by� zapoznani z ryzykiem 
zawodowym zwi�zanym z prac� na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wst�pnego ogólnego, szkolenia wst�pnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by� potwierdzony 
przez pracownika na pi�mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wst�pne podstawowe w zakresie bhp, powinny by� przeprowadzone w okresie 
nie dłu�szym ni� 6 miesi�cy od rozpocz�cia pracy na okre�lonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny by� przeprowadzane w formie instrukta�u nie rzadziej ni� raz na 3 
lata, a na stanowiskach pracy, na których wyst�puj� szczególne zagro�enia dla zdrowia lub 
�ycia oraz zagro�enia wypadkowe – nie rzadziej ni� raz w roku. 

Na placu budowy powinny by� udost�pnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpiecze�stwa i higieny pracy dotycz�ce: 

• wykonywania prac zwi�zanych z zagro�eniami wypadkowymi lub zagro�eniami 
zdrowia pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urz�dze� technicznych, 
• post�powania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
• udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny okre�la� czynno�ci do wykonywania przed rozpocz�ciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno�ci do wykonywania 
po jej zako�czeniu oraz zasady post�powania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj�cych 
zagro�enia dla �ycia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopu�ci� pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej�tno�ci, a tak�e dostatecznej znajomo�ci 
przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpo�redni nadzór nad bezpiecze�stwem i higien� pracy na stanowiskach pracy 
sprawuj� odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowi�zków. 

6. �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ�CE 
NIEBEZPIECZE	STWOM WYNIKAJ�CYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 Bezpo�redni nadzór nad bezpiecze�stwem i higien� pracy na stanowiskach pracy 
sprawuj� odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowi�zków. 
 Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpo�rednich zagro�e� dla �ycia lub zdrowia pracowników. 
 
-  przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a) niewła�ciwa ogólna organizacja pracy 

1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zada�, 
2. niewła�ciwe polecenia przeło�onych, 
3. brak nadzoru, 
4. brak instrukcji posługiwania si� czynnikiem materialnym, 
5. tolerowanie przez nadzór odst�pstw od zasad bezpiecze�stwa pracy, 
6. brak lub niewła�ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze�stwa pracy 

i ergonomii, 
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez bada� 

lekarskich; 



 

b) niewła�ciwa organizacja stanowiska pracy: 
1. niewła�ciwe usytuowanie urz�dze� na stanowiskach pracy, 
2. nieodpowiednie przej�cia i doj�cia, 
3. brak �rodków ochrony indywidualnej lub niewła�ciwy ich dobór 

 
-  przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 
a) niewła�ciwy stan czynnika materialnego: 

1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego b�d�ce �ródłem zagro�enia, 
2. niewła�ciwa stateczno�� czynnika materialnego, 
3. brak lub niewła�ciwe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, 
4. brak �rodków ochrony zbiorowej lub niewła�ciwy ich dobór, 
5. brak lub niewła�ciwa sygnalizacja zagro�e�, 
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw; 
 
b) niewła�ciwe wykonanie czynnika materialnego: 

1. zastosowanie materiałów zast�pczych, 
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 

d) niewła�ciwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2. niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
3. niewła�ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 
Osoba kieruj�ca pracownikami jest obowi�zana: 

• organizowa� stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpiecze�stwa i higieny pracy, 

• dba� o sprawno�� �rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

• organizowa�, przygotowywa� i prowadzi� prace, uwzgl�dniaj�c 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami zwi�zanymi z warunkami �rodowiska 
pracy, 

• dba� o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze� pracy i wyposa�enia 
technicznego, a tak�e o sprawno�� �rodków ochrony zbiorowej i ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 
 
Na podstawie: 

• oceny ryzyka zawodowego wyst�puj�cego przy wykonywaniu robót na 
danym stanowisku pracy 

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• okre�lenia podstawowych wymaga� bhp przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, 
• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
• wykazu prac wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej 

 
Kierownik budowy powinien podj�� stosowne �rodki profilaktyczne maj�ce na celu: 



 

• zapewni� organizacj� pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj�cy 
pracowników przed zagro�eniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uci��liwych, 

• zapewni� likwidacj� zagro�e� dla zdrowia i �ycia pracowników głównie 
przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powoduj�cych 
takich zagro�e�. 

W razie stwierdzenia bezpo�redniego zagro�enia dla �ycia lub zdrowia 
pracowników osoba kieruj�ca, pracownikami obowi�zana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podj�cia działa� w celu usuni�cia tego zagro�enia. 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by� wyposa�eni w �rodki ochrony 
indywidualnej oraz odzie� i obuwie robocze, zgodnie z tabel� norm przydziału 
�rodków ochrony indywidualnej oraz odzie�y i obuwia roboczego opracowan� przez 
pracodawc�. 
 	rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze�stwa 
u�ytkowników tych �rodków powinny zapewnia� wystarczaj�c� ochron� przed 
wyst�puj�cymi zagro�eniami (np. upadek z wysoko�ci, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
 
 Kierownik budowy obowi�zany jest informowa� pracowników o sposobach 
posługiwania si� tymi �rodkami. 
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