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1. Zakres robót. 

Roboty objęte projektem budowlanym polegać będą na rozbiórce pomieszczenia 

gospodarczego, znajdującego się w miejscowości Głubczyce przy ul. Dworcowa 12, na 

działce nr działki 731/25. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
Na działce nr 731/25 w miejscowości Głubczyce znajduje się: jednokondygnacyjny, 

murowany z cegły ceramicznej budynek mieszczący pomieszczenie gospodarcze. 

Przedmiotowe pomieszczenie gospodarcze znajduje się pomiędzy dwoma innymi 

pomieszczeniami gospodarczymi oraz budynkiem mieszkalnym.  

Dwie ściany tworzące budynek przeznaczony do rozbiórki są ścianami wspólnymi z 

pozostałymi budynkami gospodarczymi. W związku z tym przedmiotowa rozbiórka będzie 

polegała na częściowej rozbiórce murów oraz pozostawieniu ścian tworzących sąsiednie 

budynki gospodarcze. Przedmiotowe, rozbierane pomieszczenie gospodarcze nie jest 

połączone konstrukcyjnie z przyległym budynkiem mieszkalnym. 

 

3. Zakres i kolejność wykonywania robót. 

- zabezpieczenie konstrukcji dachu przed zawaleniem i ustalenie rusztowań, 

- rozbiórka pokrycia – płyty azbestowe, 

- rozbiórka konstrukcji więźby dachowej oraz słupów podtrzymujących, 

- rozbiórka ścian 

- rozbiórka fundamentów,  

- zasypanie powstałych zagłębień i uporządkowanie terenu.  

 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 

Pokrycie dachowe ulegające destrukcji pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Ponadto pokrycie dachowe wykonane jest z płyt azbestowych. 

Przy rozbiórce elementów zawierających azbest, należy: 

- nawilżać wodą wyroby przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymać wstanie 

wilgotnym przez cały czas, 



- demontować całe płyty i bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie 

możliwe, 

- odspajać materiały trwale związane z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi 

ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające 

powietrze, 

- prowadzić kontrolny monitoring powietrza w przypadku stwierdzenia występowania 

przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłków azbestu w środowisku pracy, 

- codziennie zabezpieczać zdemontowane wyroby i odpadów zawierające azbest oraz 

magazynować je na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie: 

a) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 

c) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

d) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

e) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

f) zapewnienia właściwej wentylacji,  

g) zapewnienia łączności telefonicznej, 

h) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Przewidywane zagrożenie: 
 
a) Prace na wysokości: na drabinach i rusztowaniach.  

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania  

środków ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej,  

- rodzaj zagrożenia - upadek pracownika, upadek narzędzi, przedmiotów,  

- czas wystąpienia – cały okres prowadzenia rozbiórki  

b) Roboty rozbiórkowe ciesielskie  

- skala zagrożenia – średnia, dopuszczalna w przypadku stosowania środków ochrony 

indywidualnej, wyposażenia i narzędzi  



- rodzaj zagrożenia – upadek z wysokości, upadek przedmiotów, narzędzi, uderzenie 

elementami konstrukcji, skaleczenia gwoździami  

- czas występowania – okres prowadzenia rozbiórki konstrukcji więźby dachowej, ścian 

szczytowych powyżej muru, pozostałych elementów konstrukcyjnych drewnianych  

c) Roboty wyburzeniowe murów i fundamentów  

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania  

środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,  

- rodzaj zagrożenia - upadek z wysokości, zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami 

gruzu  

- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia wyburzenia ścian i fundamentów.  

d) Wykopy szerokoprzestrzenne  

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania środków ochrony 

zbiorowej i indywidualnej,  

- rodzaj zagrożenia - upadek do wykopy, uderzenie wysięgnikiem koparki, uderzenie 

odłamkami urobku  

- czas wystąpienia – przez okres prowadzenia odkopywania fundamentów  

e) Załadunek gruzu  

- skala zagrożenia - średnia, dopuszczalna w przypadku zastosowania  

środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,  

- rodzaj zagrożenia - zaprószenie oczu pyłem, uderzenie odłamkami gruzu, skaleczenia  

ostrymi krawędziami odłamków, stłuczenia  

- czas wystąpienia – przez okres załadunku  

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych bądź ceramicznych, 

pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

a) gogle lub przyłbice ochronne, 

b) hełmy ochronne,  



c) rękawice wzmocnione skórą, 

d) obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp, 

e) stanowiska pracy powinny umożliwi ć 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. 

 

6. Sposób 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: 

a) szkolenie wstępne,  

b) szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane 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 pracy 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 przeprowadzane 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. 

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 

zasad bhp. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

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 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; 

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 powstania wypadków przy pracy:  

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

- 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, 

- wady materiałowe 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, 

- 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 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. 
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