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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że niniejsza dokumentacja
projektowa pn.:
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu
chodnika w Parku Korotyńskiego, na odcinku od ul. Sierpińskiego
do ul. Korotyńskiego”
Dz. nr: 10 i 9 obr. 2-03-20, Warszawa
- została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 roku – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250), obowiązującymi
przepisami technicznobudowlanymi i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu
ma służyć.

Warszawa, dnia……………………………….

……………………………………………….
Pieczęć i podpis projektanta
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I.

Opis techniczny zagospodarowania terenu

1. Informacje ogólne
Nazwa zadania:
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu chodnika w Parku Korotyńskiego,
na odcinku od ul. Sierpińskiego do ul. Korotyńskiego”
Dz. nr: 10 obr. 2-03-20, Warszawa
Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
Jednostka projektowania:
Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu
Mgr inż. Marta Kulbicka
Ul. św. Wincentego 112/130, 03-291 Warszawa
Podstawa opracowania:
- Zlecenie podpisane z Zamawiającym
- Wytyczne Zamawiającego
- Mapa zasadnicza w skali 1:500 z BGiK w Warszawie
- Wizja terenowa
- Normy i wiedza techniczna
Lokalizacja terenu opracowania:
Lokalizacja administracyjna: Warszawa, Teren Parku Korotyńskiego dz. ew. nr 10 i 9 obręb 2-03-20,
obszar pomiędzy ul. Korotyńskiego a ul. Sierpińskiego.

Powierzchnia opracowania:
- 79 m2 chodnik istniejący + 58mb obrzeża bet. – do rozbiórki
- 79 m2 nowa nawierzchnia na podbudowie + 58mb obrzeża bet. - remont

2. Stan istniejący
2.1.
Warunki formalno – prawne
Własność: działki stanowią własność m. st. Warszawy.
MPZP: UCHWAŁA NR LXIII/1731/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 sierpnia
2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
Szczęśliwic Południowych
Jednostka terenowa: E. 3.1. ZP – Tereny zieleni urządzonej

2.2.
Opis sytuacji terenowej
Obszar opracowania jest brzegowym obszarem terenu zieleni urządzonej – teren ogólnodostępnego
parku miejskiego o powierzchni 4,84 ha (powierzchnia parku), o funkcji rekreacyjnej. Przylega do ulic:
Korotyńskiego raz Sierpińskiego (znajduje się w narożu zbiegu w/w ulic).
Dostęp od ul. Korotyńskiego i Sierpińskiego
Istniejąca nawierzchnia – płyty chodnikowe betonowe o wym. 50x50cm + obrzeża betonowe.

4

Wyżej wymieniona nawierzchnia znajduje się z złym stanie technicznym i wymaga remontu
polegającego na wymianie nawierzchni wraz z podbudową i obrzeżami + drobne roboty
wykończeniowo-porządkowe.
Chodnik znajduje się w niewielkim obniżeniu – dlatego projektuje się podwyższenie rzędnych (z
wyjątkiem miejsc włączenia do istniejących chodników).
Alejka ma spadek podłużny od ul. Korotyńskiego w kierunku ul. Sierpińskiego. Teren opada w
kierunku południowym.
Uzbrojenie i infrastruktura:
Obecność mediów pokazuje plan sytuacyjny (sieć elektryczna oraz wodociągowa). W obrębie sieci
podziemnych – prace ziemne związane z remontem wykonywać z zachowaniem najwyższej
ostrożności, pod nadzorem osób uprawnionych.
Zdjęcie z terenu:

Zdj. 1. Widok od podłączenia do chodników w ul. Korotyńskiego, w oddali na drugim końcu alejki
znajduje się podłączenie do chodnika w ul. Sierpińskiego.
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Zdj. 2. Widok w kierunku ul. Korotyńskiego
3. Stan projektowany.
Projektuje się remont chodnika – utwardzenia terenu- w zakresie nawierzchni i podbudowy wraz z
wymianą obrzeży oraz korektą sytuacji wysokościowej i wyprofilowania.
Powierzchnię remontowaną - nowe płyty - podnieść w stosunku do powierzchni alejki istniejącej o
ok. 10cm - z wyjątkiem miejsc podłączenia do chodników istniejących (w ul. Korotyńskiego i
Sierpińskiego). Wyżej opisane podniesienie rzędnych nie może spowodować utworzenia spadku
podłużnego w kierunku włączenia do ul. Korotyńskiego (czyli w kierunku przeciwnym niż zaznaczony
na planie i istniejący spadek).
Podwyższenie alejki ma na celu ułatwienie odpływu wód opadowych.
Spadek poprzeczny w kierunku południowym (patrz plan).

Projektowane prace remontowe:
- nie zmieniają funkcji i przeznaczenia terenu
- nie będą stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów
- nie wpłyną na pogorszenie warunków wynikających z ochrony środowiska; ewentualne uciążliwości,
wynikłe z funkcjonowania obiektu zamykają się w granicach działki; inwestycja jest obojętna dla
środowiska
- zachowuje się istniejący kierunek spadku podłużnego
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II.

Opis techniczny
1. Wykonanie robót i materiały
Zestawienie robót:
- demontaż płyt chodnikowych, pogłębienie koryta, podbudowa i podsypka, ułożenie nowych płyt
chodnikowych: 79 m2
- demontaż istniejącego obrzeża betonowego oraz montaż nowego na ławie bet. B15: 58 mb
- odtworzenie zniszczonego podczas budowy trawnika – ok. 50m2 (trawnik z siewu na zaprawionym
torfem podłożu – mieszanka cieniolubna
Warstwy nowej alejki:
- płyt chodnikowe 50x50x7cm (szare, jasne, gładkie, niefazowane)
- podsypka cementowo-piaskowa – 3 cm
- tłuczeń mineralny (nie wapienny) 0-31,5mm – 12cm
- piasek podsypkowy – 10 cm
Obrzeża betonowe 8x30x100, szare, gładkie, osadzać na ławie bet. B15.
Wszystkie warstwy podbudowy zagęszczać kolejno warstwami mechanicznie do osiągnięcia
współczynników zagęszczenia Is-0.98 – 1 (podczas zagęszczania uwaga na roboty nad sieciami –
szczególnie siecią wodociągową – nie można spowodować zbytniego obciążenia ani drgań, by nie
doprowadzić do pęknięcia rury).
Spadki kształtować wg. rysunku. Wykonawca musi w terenie zweryfikować sytuację wysokościową
projektowaną w celu wyeliminowania błędu w nadaniu właściwych spadków oraz różnic
wysokościowych, które mogą wywołać dyskomfort korzystania z nawierzchni. Przed wbudowaniem
materiałów, należy zasymulować zadane spadki poprzez rozciągnięcie linek. W razie konieczności
skorygowania rzędnych – skonsultować się z Zamawiającym i Projektantem.
Spoiny pomiędzy płytami nowych nawierzchni dobrze wypełnić piaskiem. Nadmiar piasku uprzątnąć z
płyt, by nie stanowiły powierzchni poślizgowej dla użytkowników.
Zdemontowane elementy: płyty, obrzeża, grunt z korytowania - wywieźć i zutylizować.
Uprzątnięcie terenu i odtworzenie trawnika uszkodzonego podczas prac remontowych.
Nadmiar piasku, odpadki, gruz – uprzątnąć i wywieźć.
Zaprawa gruntu do założenia trawnika siewem: oczyszczoną glebę przekopać na głęb. 15-20cm z
dodatkiem 2cm torfu. Całość zagrabić, wyrównać, wysiać nasiona trawy (mieszanka parkowa),
przykryć 1 cm ziemi żyznej, zwałować wałem prowadzonym ręcznie, obficie podlać.
Obrzeża muszą być zrównane od góry zrównane z nawierzchnią. Zieleń powinna być o ok. 2-3cm niżej
od obrzeży/nawierzchni – o ile nawiązanie do rzędnych istniejących na to pozwoli.
Utrzymuje się istniejącą sytuację wysokościową w punktach skrajnych (koniec i początek
remontowanego odcinka alejki).
Powierzchnię remontowaną - nowe płyty - podnieść w stosunku do powierzchni alejki istniejącej o
ok. 10cm - z wyjątkiem miejsc podłączenia do chodników istniejących (w ul. Korotyńskiego i
Sierpińskiego). Wyżej opisane podniesienie rzędnych nie może spowodować utworzenia spadku
podłużnego w kierunku włączenia do ul. Korotyńskiego (czyli w kierunku przeciwnym niż zaznaczony
na planie i istniejący spadek).
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Podwyższenie alejki ma na celu ułatwienie odpływu wód opadowych.
Spadek poprzeczny w kierunku południowym (patrz plan).
Roboty w pasie drogowym uzgodnić w właściwą jednostka zarządzającą/nadzorującą. Roboty nie mogą
stwarzać zagrożenia dla użytkowników przestrzeni publicznej (w tym dla ruchu drogowego).
2. Zieleń istniejąca – postępowanie na placu budowy
Zieleń istniejąca - postępowanie na placu budowy :
Zgodnie z Ustawą Ochrony środowiska – Wykonawca musi zabezpieczyć roślinność na czas
wykonywania robót budowlanych. Osłony na pnie zaliczają się na danej podstawie do robót pośrednich
i nie figurują w przedmiarze, Wykonawca winien je jednak uwzględnić.
Zestaw do ochrony pni: grube maty słomiane lub deski przewiązane drutem na 3 poziomach.
Wysokość osłony: do 150 – 170 cm. Drzewa iglaste – osłona parawanowa dookoła drzewa.
W trakcie trwania budowy niedopuszczalne jest zanieczyszczanie terenu przeznaczonego pod
nasadzenia środkami chemicznymi, gruzem i innymi materiałami mogącym zmienić chemizm gleby.
Należy zminimalizować mechaniczne zagęszczenie gruntu. Zakaz wjazdu pojazdami ciężkimi w obręb
korony drzew. Po zakończeniu poszczególnych faz budowy niezbędne jest oczyszczenie gruntu z
resztek budowlanych, gruzu i zanieczyszczeń. Nie uszkadzać korzeni drzew, nie zrywać korzeni. W
przypadku napotkania korzeni – roboty wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do korytowania
należy upewnić się, że na trasie korytowania nie występują korzenie drzew. Należy w tym celu
kontrolnie wbić szpadel na głębokość korytowania – wykonać szpadlem ciągłe (bez przerw) odcięcie
wzdłuż obrzeży. W przypadku wystąpienia korzeni – nie niszczyć, nie przecinać, nie usuwać.
Powiadomić Zamawiającego.
W przypadku uszkodzenia powierzchni gleby, darni, krzewów lub drzew istniejących przewidzianych
do adaptacji – należy je bezwzględnie odtworzyć – patrz STWOIRB dział ZIELEŃ.
Ochrona istniejącego drzewostanu:
 zabrania się pracy sprzętu mechanicznego w rzucie koron drzew
 w rzucie koron drzew – prace ziemne wykonywane ręcznie (zakaz nadmiernego zagęszczenia
podłoża)
 niedopuszczalne jest uszkodzenie mechaniczne kory, gałęzi, pni
 niedopuszczalne jest zanieczyszczenie chemiczne gleby nad bryłą korzeniową
 nie zmieniać poziomu gruntu nad bryłą korzeniową (podwyższenie, obniżenie)
 niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, urządzeń w obrębie bryły
korzeniowej – pod całym rzutem korony drzewa
 niedopuszczalne jest wbijanie w pień gwoździ, drutów e.t.c. – np. W celu przymocowania
osłony
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III.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla projektowanego obiektu

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Park Korotyńskiego – remont
utwardzenia terenu

Nazwa obrębu: 2-03-20
Numer działki: 10 i 9
Park Korotyńskiego, Warszawa
Nazwa i adres Inwestora:
Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Ochota
Ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
Imię i nazwisko oraz adres projektanta mgr inż. Marta Kulbicka
sporządzającego informację:

1)
Zakres robót oraz kolejność realizacji
- demontaż istniejących elementów nawierzchni
- korytowanie pod nawierzchnię
- wykonanie podbudowy i obrzeży
- układanie nawierzchni
- odnowa trawnika
- roboty ziemne
2)
Wykaz istniejących obiektów
- zieleń trawnikowa
- zieleń drzewiasta (systemy korzeniowe)
- nawierzchnie przeznaczone do remontu
3)
Zagospodarowanie placu budowy
Ze względu na prowadzenie prac na terenie rekreacyjnym – publicznym, powinien być on ogrodzony.
Ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia ludzi.
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50m.
Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach, w
sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów.
Drogi kołowe, dojazdy, jak również przejścia dla pracowników należy wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego kierownik
budowy sporządzi plan tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca powinien zapewnić pracownikom warunki socjalne i higieny zgodne ze szczegółowymi
aktualnymi przepisami.
4)
Wskazanie dotyczące Przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót
budowlanych
•
Upadek pracownika z wysokości – (przy usuwaniu drzew istniejących i pielęgnacji – jeśli
występuje)
•
Uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń
technicznych:
•
Kończyny górnej lub kończyny dolnej przed napęd (brak pełnej osłony napędu)
•
Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
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•
Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)
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
- szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzone 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
pacy 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 przeprowadzone 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 maszyn budowlanych i inych maszyn o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trójfazowymi o mocy do 1KW.
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 BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków.
1) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom w
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
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Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracowników.
Na widocznym miejscu powinien być umieszczony wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
- najbliższego punktu lekarskiego
- najbliższej jednostki straży pożarnej
- posterunku policji
- najbliższego punktu telefonicznego (urząd pocztowy, budka telefoniczna itp.)
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany:
- podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie
- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
- ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku
- zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składowania
materiałów i wyrobów.
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m, a stosy
materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:
- 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań,
- 5,00m od stałego stanowiska pracy.
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i
przepisów przeciwpożarowych.
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów
przeciwpożarowych. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe
- telekomunikacyjne
- ciepłownicze
- 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 należy ogrodzić i umieścić napisy
ostrzegawcze. Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów
wielkowymiarowych mogą być wykonane na postawie projektu montażu oraz planu :bioz: przez
pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych
urządzeń technicznych.
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch
niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są
roboty montażowe, jest zabronione.
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:
- przy prędkości wiatru powyżej 10m/s
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- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają
wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.
Jeśli na budowie wystąpią rusztowania: 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 wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne
jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00m.
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją
producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych i betonowych, pracownicy powinni
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przyłbice ochronne
- hełmy ochronne
- rękawice wzmocnione skórą
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp
Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.
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 używane na
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do eksploatacji.
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin,
powinny być:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami
- osłonięte w okresie zimowym.
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:
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- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przez
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.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w odniesieniu do możliwości
wystąpienia podziemnego uzbrojenia (instalacja, media, sieci). Prace wykonywać ostrożnie i ręcznie.
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