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OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 2016 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 
2016 r. poz 290 tekst jednolity) 
 

OŚWIADCZAM 

że projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu: 
 

„Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Bolesławów nr dz. 252, 897, 
854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 obr. Bolesławów, II droga o dł. 0,990km”. 
w  Przyrowie.  
 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiazujacymi 
przepisami i normami, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć i nie narusza praw autorskich osób trzecich. 
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PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
OPIS TECHNICZNY 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012r. poz 462 z późniejszymi zmianami) 
 
1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany  
zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejności realizacji obiektów   

  

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Bolesławów nr dz. 252, 897, 854, 
855, 856, 857, 858, 859, 860 obr. Bolesławów, II droga o dł. 0,990km.  
 

1.      Charakterystyk inwestycji 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania  
 „Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Bolesławów nr dz. 252, 897, 854, 

855, 856, 857, 858, 859, 860 obr. Bolesławów,  Przedmiotem niniejszego 
opracowania jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 
Bolesławów gmina Przyrów. która znajduje się na działkach nr. 897; 854; 856; 858; 
860; 252; 855; 857; 859,   obr. Bolesławów  gm. Przyrów. pow. częstochowski. woj.  
śląskie o długości 990 mb.  
Całość zadania obejmuje wykonanie: 
-  przebudowy istniejącej jezdni z 2,0 - 3,5m do 4,0m wraz z budową poboczy   
ziemnych o szerokości 0,75m każde. 
- odtworzenie istniejących przepustów.  
Inwestorem przedsięwzięcia jest Urząd Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7 
42-248 Przyrów. 
Opracowanie ma na celu określenie parametrów technicznych i warunków wykonania 
przedsięwzięcia. 
 
1.2. Podstawa i materiały do opracowania. 

1.1. Umowa na wykonanie niniejszej dokumentacji projektowej pomiędzy Gminą 
Przyrów, z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 7 w Przyrowie a Januszem Muś z 
siedzibą w Częstochowie przy ul. Sieradzkiej 5B 
1.2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
1.3. Inwentaryzacja i pomiary geometryczne i wysokościowe w terenie; 
1.4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43, poz. 430); 
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 
130 poz.1398); 
1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U.2003 r., Nr 220, poz. 2181); 
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2). Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów 
przeznaczonych do dalszego użytkowania 

 

2.  Opis istniejącego zagospodarowania terenu. 

2.1. Jezdnia. 
Na całej długości projektowanej przebudowy droga posiada nawierzchnię tłuczniowa 
o szerokości od 3.0 do 3,5 m w bardzo złym stanie technicznym o nawierzchni 
pofałdowanej z licznymi ubytkami, przełomami  i koleinami. 
 
2.2. Chodniki. 
Wzdłuż projektowanego odcinka drogi - brak chodników  
. 
2.3. Pobocza. 
Na długości projektowanego odcinka droga nie posiada poboczy.  
 
2.4. Odwodnienie. 
Odwodnienie nawierzchni drogi następuje powierzchniowo w kierunku krawędzi 
jezdni i dalej na przyległe pola. 
 
2.5. Skrzyżowania z innymi drogami. 
Droga nie krzyżuje się z innymi drogami. 
 
 
3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ 

komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające 
przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

Prace projektowe zostały poprzedzone: 
-   wykonaniem inwentaryzacji stanu istniejącego, 
-   wykonaniem szczegółowych pomiarów geometrycznych w celu precyzyjnego    
   określenia ilości robót do wykonania. 
 
3.1. Jezdnia. 
Zaprojektowano nowa konstrukcje drogi gdyż istniejąca nie spełnia wymagań dla 
klasy obciążenia drogi dla ruchu kategorii KR1. 
Konstrukcja powyższej drogi  przedstawia się następująco: 

- nawierzchnia  tłuczniowa stabilizowana mechanicznie  grubości 5cm. 
- podbudowa tłuczniowa stabilizowana mechanicznie   grubości 20cm. 

.  
Moduł wtórny odkształcenia podłoża powinien wynosić E2≥80MPa. 
Moduły odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie 
powinny  wynosić E2≥140MPa. E1≥80MPa. Io≤2,2. 
Z uwagi na występowanie gruntu wysadzinowego w km 0+720,00 do km 0+990,00 
grunt ten należy wymienić  na grunt niewysadzinowy np. piasek , pospółka lub żwir. 
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3.2. Chodnik. 
Nie przewiduje się budowy chodników wzdłuż drogi z uwagi na mały ruch pieszy . 
Ewentualny ruch pieszy odbywać się będzie zaprojektowanymi obustronnymi 
poboczami o szer. 75cm. 
 
3.3. Budowa nawierzchni zjazdów. 
Na odcinku projektowanego przebudowy drogi dojazdowej nie projektuje się zjazdów 
na pola.   
 
3.4. Odwodnienie 
Odwodnienie nawierzchni drogowych z wód opadowych odbywać się będzie 
grawitacyjnie na przyległe pola. Ponadto należy wyremontować istniejące przepusty 
pod drogą. 
 

3.5. Niweleta 
Niweleta drogi mieści się między spadkami 0,2% a 0,35%  
 
4). Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia 
zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, 

powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach 
zabudowy albo decyzją o lokalizacji celu publicznego. 

 

4. Zestawienie powierzchni  

Zjazdy na pola odbywać się będą bezpośrednio z projektowanej drogi.  
Powierzchnia jezdni tłuczniowej 990mb.x 4m= 3960m2 plus zatoki mijankowe  
2szt. x 21m2=42m2 
 

5). Dane informacje, czy działka lub teren , na którym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytków 
oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

5. Informacja dotycząca wpisu do rejestru zabytków 

Z danych uzyskanych od instytucji, w obowiązku których jest udzielić informacji o 
konieczności ochrony terenu lub poszczególnych obiektów jako obiektów 
zabytkowych nie wynika, iż jakakolwiek część terenu lub obiekt znajdujący się w 
zakresie opracowania, jest wpisany do rejestr zabytków. 
 
6). Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w 
granicach terenu górniczego 

 
6. Informacja określająca wpływ eksploatacji górniczej. 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenów górniczych. 
 
7). Informacje i dane o charakterze istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 
7. Informacja dotycząca zagrożeń dla środowiska 

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje się, aby powstały jakiekolwiek czynniki, 
które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na środowisko, bądź na higienę i zdrowie 
użytkowników projektowanego obiektu budowlanego. Inwestycja nie wprowadza 
zmian w oddziaływaniu na środowisko. Przebudowa drogi, nie pogorszy jego 
oddziaływania na środowisko w porównaniu ze stanem obecnym. Inwestycja nie 
powoduje wprowadzania dodatkowych substancji i energii do środowiska.  
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8). Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót 
budowlanych 

 
8. Inne informacje 

Działki znajdują się w strefach 
- III-ej klimatycznej 
-   I-ej wiatrowej 
-  II-ej śniegowej 
 
 

9. URZĄDZENIA OBCE. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać ręcznie przekopy 
kontrolne celem zlokalizowania ewentualnego uzbrojenia terenu w podziemną 
infrastrukturę techniczną. 
UWAGA ! Nie wyklucza się istnienia w terenie niewykazanego na mapach 
uzbrojenia, które nie było zgłoszone do inwentaryzacji lub, o którym brak informacji w 
instytucjach branżowych. 
W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne wykonawca winien je 
zabezpieczyć, dokonać wpisu do dziennika budowy oraz powyższy fakt zgłosić 
odpowiedniej instytucji branżowej.  
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-23 roku przez:

Pan Janusz Muś o numerze ewidencyjnym SLK/BD/1199/02
adres zamieszkania ul. Sieradzka  5  "B", 42-200 Częstochowa
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-05-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-M9H-BZS-43E *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Roman Karwowski 
Date: 2022.05.23 10:17:39 CEST 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Katowice





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Pan Ryszard Sidorowicz o numerze ewidencyjnym SLK/BO/0961/03
adres zamieszkania ul. Czecha 1/44, 42-224 Częstochowa
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Bolesławów nr dz. 252, 897, 854, 

855, 856, 857, 858, 859, 860 obr. Bolesławów, II droga o dł. 0,990km.    

 
Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 
Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o 
poniższą informację sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
powołać koordynatora budowy d/s. BHP oraz przeprowadzić przegląd warunków bioz na budowie. 
Podstawą opracowania niniejszej informacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126. 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 
Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w miejscowości Bolesławów gmina Przyrów. 
Zagospodarowanie placu budowy. 
Roboty ziemne. 
Roboty budowlane związane z wykonywaniem przepustów pod drogą. 
Roboty budowlane związane z wykonywaniem podbudowy. 
Roboty budowlane związane z wykonywaniem nawierzchni tłuczniowej. 
Roboty wykończeniowe i porządkowe. 
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 
1.2. Kolejność realizacji inwestycji 
Inwestycja powinna być realizowana przy zachowaniu następującej kolejności dla poszczególnych 
elementów robót: 
- roboty rozbiórkowe przepustów, 
- roboty ziemne, 
- budowa jezdni, 
- roboty wykończeniowe, 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi. 
Następujące elementy zagospodarowania terenu mogą stanowić źródło zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi: 
- ruch pojazdów poruszających się z dużymi prędkościami (wypadki komunikacyjne) 
- emisje zanieczyszczeń 
- emisja hałasu 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 
Zagospodarowanie placu budowy. 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,50 m. 
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 
a dwukierunkowego 1,50 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportowych. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie 
wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- telekomunikacyjne, 
- wodociągowe, 

- kanalizacyjne, 
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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. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dala osób niezatrudnionych przy takich 
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i 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 1,00 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, 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 bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 
wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopu powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 
gdy: 
- roboty ziemne są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenie osuwiskowym, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
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 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonane 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. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:- w odległości mniejszej niż 0,60 m od 
krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane 
w doborze obudowy,- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
obudowane. 
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. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych 
i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi 
lub obudową prefabrykowaną. 
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez 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), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
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 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 techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję 
obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 

13 



 

 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzi 
instruktaż pracowników, który powinien obejmować następujące składniki: 
- opis zagrożeń jakie mogą mieć miejsce przy realizacji robót, 
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- przedstawienie sposobu i podkreślenie konieczności stosowania przez pracowników 
środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
- wyznaczenie odpowiedzialnych osób i określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad 
pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaż pracy). Pracownicy powinni posiadać 
aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego rodzaju prac. 
Kopie tych dokumentów powinny być przechowywane w biurze budowy. 
Każdy z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie stosowania środków gaśniczych, 
awaryjnego wyłączenia napięcia, zasad unikania zagrożeń pożarowych a także zasad udzielania 
pierwszej pomocy. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni: 
- znać przepisy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach z tego 
zakresu oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym 
- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
- w pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek 
przełożonych 
- dbać o należyty stan narzędzi i sprzętu oraz porządek w miejscu pracy 
- niezwłocznie zawiadomić o zauważonym na budowie wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia 
ludzkiego oraz ostrzec współpracowników oraz inne osoby znajdujące się w sąsiedztwie o grożącym 
niebezpieczeństwie 
- współpracować z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
odbycie szkoleń i instruktaży stanowiskowych musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem w 
rejestrze ewidencji szkoleń. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na 
budowie. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
a. wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkami lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
b. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
c. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
6. 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 bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
a. Niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań; 
- niewłaściwe polecenia przełożonych; 
- brak nadzoru; 
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym; 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy; 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii; 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
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b. Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy; 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia; 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór, 
Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy: 
a. Niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia; 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego; 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór; 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń; 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
b. niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
- zastosowanie materiałów zastępczych; 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
c. wady materiałów czynnika materialnego: 
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d. niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego; 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego; 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
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, 
- określenie 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 zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników głównie przez zastosowanie 
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. 
7. Organizacja placu budowy 
Dla zminimalizowania wystąpienia zagrożeń dla zdrowia pracowników na placu budowy należy przed 
rozpoczęciem robót budowlanych: 
- teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych 
- wyznaczyć strefy niebezpieczne, oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi 
- wyznaczyć drogi do komunikacji pieszej 
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- wyznaczyć działki składowe do składowania materiałów; teren do składowania powinien by 
 
wyrównany, utwardzony, odwodniony i oświetlony 
- zapewnić dla pracowników budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno – higieniczne. 
W przypadku wykonywania robót jednocześnie przez różnych wykonawców należy wyznaczy 
 
koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich zatrudnionych na 
budowie 
pracowników. 
8. Przepisy związane. 
8.1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z póżn. 
zm.). 
8.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późn. 
zm.). 
8.3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z późn. 
zm.). 
8.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256). 
8.5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 
285). 
8.6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287). 
8.7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 
w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby 
(Dz. U. Nr 62 poz. 288). 
8.8. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. 
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). 
8.9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278). 
8.10. Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.). 
8.11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. 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). 
8.12. Rozporządzenie rady ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 120 poz. 1021). 
8.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
8.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120). 
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