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1. Podstawa opracowania 

- Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- Projekt rozbiórki budynków oficyn – Częstochowa, Al. NMP 36.   

- Wizja lokalna w terenie. 

2. Zagospodarowanie placu rozbiórki 

Teren rozbiórki lub robót powinien być ogrodzony. Ogrodzenie powinno być wykonane 

tak, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co 

najmniej 1,50m. 

Składowanie materiałów z rozbiórki i gruzu powinno odbywać się tylko w wyznaczonych 

miejscach, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się 

stosów materiałów. Wykonawca powinien zapewnić pracownikom warunki socjalne pracy i 

higieny zgodne ze szczegółowymi aktualnymi przepisami. 

3. Przewidywane zagroŜenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych 

- Upadki z wysokości pracowników; 

- Potracenie pracownika przez środek transportu, urządzenie mechaniczne lub 

     przenoszony element; 

- Przygniecenie pracownika przez wadliwie składowane materiały lub rozbierane elementy; 

- Ruchome, a głównie wirujące części maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi mogące 

powodować urazy; 

- Upadki przedmiotów z wysokości – narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 

- Upadki elementów rusztowań podczas montaŜu i demontaŜu; 

- PoraŜenia prądem podczas prac przy uŜyciu elektronarzędzi. 

4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

• UŜytkowanie maszyn i urządzeń 

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń, które: 

- podlegając obowiązkowi certyfikacji nie uzyskały wymaganego certyfikatu na znak 

bezpieczeństwa i nie zostały oznaczone tym znakiem, 

- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodności z wymaganiami 

określonymi właściwymi przepisami. 

Urządzenia elektroenergetyczne powinny mieć skuteczna ochronę przeciwporaŜeniową,                           

a urządzenia technologiczne, dodatkowo powinny być wyposaŜone w wyraźnie oznaczony 

wyłącznik awaryjny. 

• Rusztowania budowlane 

Rusztowania budowlane typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi                 

w normach. JeŜeli warunki budowy wymagają stosowania rusztowań specjalnych to powinny 

one być wykonane zgodnie ze sporządzonym dla nich projektem. 

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 

zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań. MontaŜyści rusztowań metalowych 

powinni mieć specjalne uprawnienia. 
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• Roboty rozbiórkowe 

- naleŜy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności poszczególnych zakresów 

prac rozbiórkowych; 

-   miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno być wyraźnie oznaczone i zabezpieczone; 

- naleŜy ściśle przestrzegać instrukcji obsługiwanych urządzeń; 

-   naleŜy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementów 

dłuŜszych   

     niŜ  4 m i cięŜszych niŜ 30 kg;      

- teren, na którym są prowadzone roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, naleŜy 

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi; 

- przed rozpoczęciem robót obiekt naleŜy odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektrycznej, 

teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej; 

- wydzielić i ogrodzić poręczami (h= 1,10m.) strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło 

zagroŜenia oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moŜe 

wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały jednak 

nie mniej niŜ 6,0 m. 

- na placu rozbiórki naleŜy wyznaczyć miejsca składowe materiałów; 

- w miejscu rozbiórki naleŜy rozmieścić punkty świetlne tak, aby zapewniały moŜliwość 

odczytania tablic i znaków ostrzegawczych; 

- maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane 

na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji; 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy pracowników zapoznać z programem 

rozbiórki i przeszkolić w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania; 

- naleŜy wstrzymać roboty rozbiórkowe podczas wiatru o szybkości większej niŜ 10 m/sek; 

- przy cięciu elementów stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uŜywanie 

 wyłącznie butli do gazów technicznych posiadających nazwę i cechę organu dozoru 

technicznego; 

- zabronione jest przebywanie ludzi na niŜszych kondygnacjach podczas prowadzenia robót 

powyŜej; 

- obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione; 

- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 

osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną; 

- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania długość 

umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich 

umocowanie powinno być niezawodne. 

5. Działania poprawiające stan bhp 

• InstruktaŜ pracowników i obowiązki uczestników procesu budowlanego 

Pracodawca jest zobowiązany: 

- organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

- informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich 

pracą oraz o zasadach ochrony przed zagroŜeniami, 

- zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, 
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- zaznajamiać pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na 

wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnić szkolenia stanowiskowe i szkolenia bhp, 

- wyposaŜyć maszyny i inne urządzenia i narzędzia w odpowiednie zabezpieczenia; 

- dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony osobistej, odzieŜ i obuwie. 

Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy lub robót, posiadające uprawnienia 

budowlane, maja ponadto obowiązki wynikające z przepisów prawa budowlanego, takie jak: 

kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na 

budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Osoby te są obowiązane wstrzymać roboty budowlane w przypadku stwierdzenia moŜliwości 

powstania zagroŜenia oraz bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami 

szczegółowymi, który jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest 

dostępny dla wszystkich osób przebywających na placu rozbiórki. 

Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

w tym, w szczególności, planu bioz i instrukcji uŜytkowania maszyn, urządzeń i materiałów. 

Pracodawca nie moŜe dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnych 
badań lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej 
wykonania, a takŜe znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić 
okresowe szkolenia w tym zakresie. 

6. Zapobieganie niebezpieczeństwom i badania interwencyjne 

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: 

- najbliŜszego punktu lekarskiego; 

- najbliŜszej jednostki straŜy poŜarnej; 

- posterunku policji; 

- najbliŜszego punktu telefonicznego (urząd pocztowy, budka telefoniczna, itp.); 

W czasie prowadzenia robót budowlanych naleŜy przestrzegać postanowień zawartych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy,  montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 108, poz. 953); 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz. U. nr 120 , poz. 1126); 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 , poz. 401); 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263). 

 


