


 

 

 

 

 

 

   PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ZAWIERA 

 

 
 

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O POPRAWNOŚCI 
WYKONANIA DOKUMENTACJI 

 

2. INFORMACJA O ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN 

 
3. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 

3.1. Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 184/13/2009, z dn. 13.11.2009 r. 

3.2. Uchwała nr VI/45/07 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20.04.2007 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w wsiach Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów – Jasionka” 

3.3. Protokół ZUDP – opinia nr 563/2010 z dnia 2010.04.22 wraz z załącznikiem 
graficznym 

 

4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO 

5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

5.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

5.2. ZESPÓŁ ZBIORNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH DN 2600, V = 2x125 = 250M3 

 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

7. KOPIE DOKUMENTÓW – UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH 

FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE ORAZ AKTUALNYCH ZAŚWIADCZEŃ 

O WPISACH PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJACYCH NA LISTY CZŁONKÓW 
WŁAŚCIWYCH IZB SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

2. 

INFORMACJA O ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN 

 

 

 Niniejsze opracowanie dotyczy zmian do projektu, dla którego wydano decyzję                 

o pozwoleniu na budowę nr 184/13/2009, z dnia 13.11.2009 r.  

 

Zmianie ulegają: 

1. parametry, ilość i lokalizacja projektowanego podziemnego zbiornika p.poż.- podziemny 

zbiornik żelbetowy o pojemności 250 m3 zastąpiony zostaje dwoma zbiornikami 

typowymi z polietylenu DN 2600 o łącznej pojemności V = 2 x 125 = 250 m3, 

2. długość przyłącza wody do zbiornika p.poż., 

3. usytuowanie punktów poboru wody przy zbiorniku.  
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1.0.   PODSTAWA OPRACOWANIA   
 

1.1. Zlecenie inwestora, 
1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500,  

1.3. Dokumentacja geotechniczna podłoża,  

1.4. Uchwała Nr VI/45/07 Rady Gminy Trzebownisko z dn. 20.04.2007r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego we 

wsiach Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska „Rzeszów- Jasionka”, 

1.5. Obowiązujące przepisy i normy. 

 

 

2.0.  ZAKRES OPRACOWANIA 
 

2.1. Zmiana do projektu zagospodarowania w zakresie ilości i lokalizacji podziemnych 

zbiorników ppoż. (podziemny zbiornik żelbetowy o pojemności 250 m3 zastąpiony zostaje 

dwoma zbiornikami typowymi z polietylenu DN 2600 o łącznej pojemności V = 2 x 125 = 

250 m3), 

  oraz urządzeń budowlanych z nimi związanych: 

 - zmiana długości przyłącza wody  

 - zmiana lokalizacji punktów poboru wody 

2.2. Zmiana do projektu budowlanego w zakresie parametrów podziemnego zbiornika ppoż.    

 

 

3.0.  CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI 
 

 Teren inwestycji usytuowany jest na granicy wsi Jasionka i Tajęcina, gmina 

Trzebownisko w Strefie S1 Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego w sąsiedztwie 

lotniska oraz obiektów produkcyjnych i administracyjnych innych firm zlokalizowanych w PPNT 

(budynki na różnych etapach inwestycji i użytkowania).  

 Zgodnie z „Uchwałą nr VI/45/07 Rady Gminy Trzebownisko z dn. 20 kwietnia 2007 roku 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu 

położonego we wsiach Tajęcina i Jasionka w rejonie lotniska Rzeszów - Jasionka” teren 

przeznaczony pod inwestycję oznaczony jest symbolem 6U/P i przeznaczony pod lokalizację 

zabudowy usługowej i produkcyjnej. 

 W chwili obecnej dla przedmiotowych działek prawomocna jest decyzja o pozwoleniu na 

budowę Inkubatora Technologicznego, realizowanego w ramach rozbudowy Podkarpackiego 

Parku Naukowo-Technologicznego - II etap.  Wniosek o zmianę ww. decyzji obejmuje część 

inwestycji związanej z budową podziemnego zbiornika ppoż.  

 Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu, jak też sposób użytkowania 

pozostają bez zmian, w związku z czym niniejsze opracowanie nie podlega konieczności 

uzgodnienia z rzeczoznawcą w zakresie spraw sanitarno - higienicznych oraz bezpieczeństwa       

i higieny pracy. 

 

 

 

 



 

4.0. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

 Zasadnicze elementy zagospodarowania : usytuowanie budynku, przebieg infrastruktury, 

usytuowanie wjazdu, układ komunikacyjny- nie ulegają zmianie. 

Projektowane 2 podziemne zbiorniki typowe z polietylenu DN 2600 o łącznej pojemności 

V = 2 x 125 = 250 m3 sytuuje się w miejscu zbiornika żelbetowego – za główną bryłą części 

biurowej budynku, od strony północnej. Skróceniu ulega przyłącz wody do zbiornika oraz 

minimalnie przesuwa się punkty poboru.  

 

 

5.0. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
 

Zmiana zbiornika nie wpłynie za zmianę oddziaływania inwestycji na środowisko. 

Inwestycja pozostaje przedsięwzięciem nie oddziaływującym na środowisko w stopniu 

przekraczającym dopuszczalne normy i nie spowoduje nieodwracalnych zmian w środowisku. 

 

6.0. OPIS BUDOWLANY ZBIORNIKÓW P.POŻ.  
(opracował: tech. Mieczysław Bober) 

 

Dla zapewnienia wystarczającej ilości wody do celów p-poż. ze względu na zbyt niskie 

ciśnienie wody w istniejącej sieci wodociągowej zostały zaprojektowane dwa zbiorniki z PE 

podziemne o pojemności 2 x 125 m
3
 tj. o całkowitej pojemności 250 m

3
.  

 

Powyższe zbiorniki wykonane zostaną z polietylenu o podwójnej ściance zapewniającej 

powyższym zbiornikom sztywność, szczelność i odporność na przemarzanie. 

Zbiorniki te projektuje się o średnicy wewnętrznej ø 2600 mm każdy i długości L = 24,00 m. 

Każdy ze zbiorników wyposażony zostanie po dwa włazy żeliwne ø 600 mm z kominami 

włazowymi ø 1000 mm z drabinkami włazowymi. 

Wodę do zbiorników projektuje się z rur PE 80 SDR 11 PN 12,5 ø 25 x 2,3 mm. 

W zbiorniku na wylocie przewodu wodociągowego projektuje się dla zamknięcia dopływu wody 

zawór pływakowy mosiężny kulowy ø 20 mm.  

Dla odprowadzenia wody ze zbiornika zaprojektowano przewód kanalizacyjny służący również 

jako przelew ø 110 x 3,2 mm.  

Do przewietrzania zbiorników zaprojektowano po dwie rury wywiewne PVC ø 100/160 mm. 

Pobór wody do celów pożarowych odbywał się będzie z dwóch stanowisk. Do poboru wody  z 

pierwszego zbiornika projektuje się dwa przewody ssawne z rur PE 100 SDR 17 PN 10               

ø 125 mm wg PN-83/H-02651. 

Dolny koniec przewodów ssawnych umieszczony będzie minimum 20 cm nad dnem zbiornika. 

Do tych rur będą zamontowane kosze ssawne z zaworami zwrotnymi. 

Górna część przewodów ssawnych wyprowadzona będzie minimum 40 cm nad poziom 

stanowiska czerpania wody i zakończone poziomym odcinkiem rury zaopatrzony w nasadę 

strażacka ø 110 mm wg. PN-91/M-51038 i pokrywę nasady ø 110 mm wg. PN-91/M-51024. 

Zbiorniki na wodę do celów p.poż. zaprojektowano jako zbiorniki podziemne, posadowione 

zostaną na głębokości min. 3,53 m pod terenem. 

 



 

 

7.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Zmiana zbiornika jest zgodna z wytycznymi p.poż. i nie zmienia warunków ochrony p.poż. 

całej inwestycji. 
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Zakres robót 

Inwestycja obejmuje: 

- zbiorniki P-poż z PE o pojemności V = 125,0m3 – szt 2.  
 

Tymczasowe obiekty budowlane 

 

- na terenie budowy w obrębie wykonywanych prac zostanie wykonany plac magazynowy do 
składowania materiałów budowlanych. 

- na terenie budowy w obrębie wykonywanych prac zostanie wykonany plac do składowania 
sprzętu budowlanego. 

 

1. Kolejność wykonywania robót 

1.1. Roboty ziemne  

1.2. Roboty budowlano-montażowe 

1.3. Roboty wykończeniowe 

1.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp 

- zasady postępowania w przypadku 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 

 

3. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym      
z wykonywania robót budowlanych 

 

1.1. ROBOTY ZIEMNE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

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

- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 
wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym   z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

- Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej                   
i wodociągu, w którym podane jest położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących 



znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót oraz sposób rozwiązania kolizji i skrzyżowań  
z tymi urządzeniami. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci: 

• kanalizacyjnej, 

• wodociągowej, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości   
w jakiej mogą być one wykonywane i sposobu wykonywania tych robót. 

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1, 10 m nad terenem i w odległości 
nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie 
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości  
1,0     m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony  
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

- Wykopy o głębokości większej niż 1,0 m należy umocnić. Jeżeli wykop osiągnie głębokość 
większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m. 
Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,  
w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach   
i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 

- W projekcie zaprojektowano wykopy o ścianach pionowych z zastosowaniem umocnień 
pełnych 
wypraskami stalowymi zakładanymi poziomo. Zejścia do tych wykopów stosować takie same 
jak w przypadku wykopów nieumocnionych. 

- Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,60 
m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane. Jeżeli wykopy nie posiadają 
umocnień składowanie urobku musi mieć miejsce poza strefą klina naturalnego odłamu 
gruntu. 

- Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać 
się do tworzenia nawisów gruntu. 

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 
skarp. 

- Wykopy należy zabezpieczyć przed podtopieniem wodami opadowymi 

- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 

- Montaż zbiorników P-poż z PE w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych  
i na głębokości poniżej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną . 

 

1.2. ROBOTY MONTAŻOWE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych 

- potrącenie pracownika rurą podczas wykonywania robót montażowych przy wpuszczaniu 
zbiorników do wykopu  



- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 
wykopu) 

- przed obsunięciem się z powodu obciążenia klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym   z wykopu 

 

1.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Przy wykonywaniu badań i prób ciśnieniowych i wytrzymałościowych należy zachować 
szczególną ostrożność przy wytwarzaniu ciśnień próbnych z uwagi na niebezpieczeństwo 
uszkodzenia ciała w przypadku rozszczelnienia lub zniszczenia sieci. 

 

1.4. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych 

- Pochwycenie kończyny dolnej lub górnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu). 

- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót lub  
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia, nie podlegające 
dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno 
-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń. 

Operatorzy dźwigu, kierowcy wózków, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 

2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 

- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadza się w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania prac. 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 powinno 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy 
na 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 sześć miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych, powinny być przeprowadzone  
w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy na których 



występują szczególnie zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż 
raz w roku. 

Pracownikom powinny być udostępnione w sposób ciągły 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 zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika 
do pracy, do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności,  
a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 

 

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 
 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
 
1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2. niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3. brak nadzoru, 
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
 
1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2. nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy: 
 
a)  niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
 
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożeni, 
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 



3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
 
b)  niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
 
1. zastosowanie materiałów zastępczych, 
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
 
1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
 

1.  nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2.  niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3.  niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

- organizować stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami bhp, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie   
z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy. 

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 zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinny 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 do informowania pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 

Podstawa prawna opracowania: 
 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94               
z późn.zm.) 

- art. 21 ,,a”  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 
1126    z późn.zm.)  

-  Ustawa z dnia 21 grudnia  2000r. O dozorze technicznym (Dz.. U. Nr 122 poz.1321  
z późn.zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. I. Nr 151 poz. 1256) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 28 maja 1996r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 
poz. 285) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 
288) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. 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 poz. 290) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz. U. Nr 62 poz. 278) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późń. zm.) 

- Rozporządzenie 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) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa    
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

 
                                                                                                                 Opracował: 

techn. Mieczysław Bober  




























