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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. 

 

• organizacja placu budowy, czyli zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy, 

• roboty budowlane, 

• roboty instalacyjne, 

• roboty wykończeniowe, 

• prace porządkowe po zakończeniu robót budowlanych, 

 

2. Wykaz istniejących obiektów. 

 
Na działce występują następujące elementy zagospodarowania: 

• przedmiotowy budynek- dom studencki, którego wydzielona część parteru podlega 

przebudowie na przychodnię 

• inne budynki Uniwersytetu Opolskiego 

• drogi pieszo – jezdne, 

• zieleń – niska, 

• podziemne uzbrojenie terenu, 

 

3. Wykaz obiektów projektowanych. 
 

Na przedmiotowej działce projektuje się przebudowę pomieszczeń wydzielonej części parteru 

domu studenckiego "Spójnik" Uniwersytetu Opolskiego na przychodnię. 

 

3. Wskazane elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa. 

 
W obrębie oddziaływania inwestycji nie istnieją elementy jej zagospodarowania, które 

mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

4. Występujące zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 

 
Realizowana przebudowa ogranicza się do zmiany układu funkcjonalnego wybranych 

pomieszczeń domu studenckiego i wiąże się z wyburzeniem i realizacją nowych ścianek 

działowych oraz wykonaniem otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych. Podczas 

realizacji robót budowlanych wystąpią jedynie typowe zagrożenia podczas prowadzenia prac 

budowlanych i montażowych. 

 

5. Wskazane sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót. 

 
Pracownicy powinni być zapoznani z programem realizacji budowy i poinstruowani o 

bezpiecznym sposobie jej wykonania. Szkolenie pracowników przeprowadzić zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie 

szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP” /Dz. U. nr 62, poz. 285/ i obejmujący: 

 

• szkolenie wstępne ogólne zwane dalej „instruktażem ogólnym” 

• szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym” 

• szkolenie wstępne podstawowe, zwane dalej: „szkoleniem podstawowym”, 
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Na stanowiskach pracy, na których występuje szczególnie duże zagrożenie dla zdrowia oraz 

zagrożenie wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed 

rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach – wykaz takich stanowisk pracy określa 

pracodawca. 

Osoby zatrudnione na budowie muszą posiadać ważne badania lekarskie oraz muszą być 

dopuszczone do pracy na wysokościach, obowiązkowe również muszą być przeszkolenia w 

zakresie BHP, przy robotach budowlano – montażowych. 

 

6. Wskazanie sposobów technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia. 

 
Środki organizacyjne: 

 

• prowadzenia robót zgodnie z normami branżowymi i ogólnie przyjętymi zasadami 

stosowania BHP, 

• przed przystąpieniem do robót przeszkolenie każdego pracownika w zakresie BHP 

ogólnie oraz na stanowisku pracy, 

• przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz 

zapewnienie dostępu do instrukcji udzielania pierwszej pomocy, 

• odpowiednia organizacja pracy na budowie, 

• zorganizowanie stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

wypadkami, 

• uniemożliwienie wstępu na budowę osób nieupoważnionych, 

 

Środki techniczne: 

 

• ogrodzenie placu budowy – place składowe, uniemożliwienie dostęp osobom 

postronnym, 

• strefy niebezpieczne odgradzać i oznakować, 

• przejścia w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami, 

• stosowanie środków ochrony indywidualnej pracowników, 

• sprzęt budowlany musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania, 

• wszystkie urządzenia elektryczne należy eksploatować zgodnie z zaleceniami 

podanymi przez producenta, 

 

Całość związaną z wykonaniem projektowanych robót należy wykonywać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych   

(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)  
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