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1.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
Przedmiot i zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branży architektonicznej  
„WYMIANY NATURALNEJ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ BOISKA  NA TRAWĘ SZTUCZNĄ 
NA DZIAŁCE MIEJSKIEJ NR 19 OBRĘB 3054 PRZY UL. NEHRINGA 69 W SZCZECINIE„ 

Projekt obejmuje:  

-wymianę nawierzchni boiska 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

Działka, której fragment objęty jest opracowaniem, jest częściowo zabudowana.  

Znajdują się na niej obiekty kubaturowe, takie jak parterowy budynek szatniowo administracyjny, 

kryty dachem stromym oraz hala namiotowa. Istniejące budynki nie znajdują się  w obszarze 

opracowania, i nie są przedmiotem niniejszego opracowania. Budynki te nie kolidują z 

planowanym przedsięwzięciem. W skład kompleksu sportowego poza przedmiotowym boiskiem 

wchodzą jeszcze dwa boiska, które znajdują się poza granicą inwestycji. 

 
3.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU , KTÓRE MOGA 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 

Według szczegółowego zakresu robót budowlanych podanego w Rozporządzeniu 

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 szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi zachodzi przy pracach  związanych z pracą przy wykonywaniu wykopów o 

ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o 

bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m a także  przy pracach w 

budynku związanych z pracą na wysokości powyżej 5m (występuje ryzyko upadku z 

wysokości powyżej 5m) 

 

Ryzyko to występuje przy następujących pracach: 

 

− prace związane z  wykopami 

 
5.  WSKAZANIE SPOSOBU  PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych należy przeszkolić 
pracowników danych robót odnośnie występujących zagrożeń, sposobu prowadzenia 

prac, zastosowanych zabezpieczeń i sposobie powiadamiania o zagrożeniu. 

Pracowników przeszkolić przed przystąpieniem do robót budowlanych, a także 

bezpośrednio przed przystąpieniem do prac. 

Osoba nadzorująca roboty posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje powinna 

przed przystąpieniem do wykonywania prac przeprowadzić instruktaż stanowiskowy oraz 

o konieczności korzystania ze środków ochrony osobistej. 

Pracownicy muszą także znać drogi ewakuacji na wypadek pożaru i innych zagrożeń. 
 

 
6.  WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH , 
ZAPOBIEGAJĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z PROWADZENIA 
ROBÓT BUDOWLNYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 
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Przy instruowaniu pracowników należy przestrzegać informacji zawartych w 

Rozporządzenie 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) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 

62, poz. 288) 

W szczególności należy zwrócić uwagę, by pracownicy przestrzegali następujących 

zasad: 

 
PRZY PRACACH ZIEMNYCH I W WYKOPIE 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze. 

 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie 

 

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, o których mowa  powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w 

odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa wyżej, w przypadkach 

uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 

uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad,  teren robót można oznaczyć za 

pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu 

na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór 

 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 

wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 

 

Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 

Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest 

zabronione 

Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z 

przeznaczeniem 

 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z 

przepisami odrębnymi, należy:  

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 

opadowych w kierunku od wykopu;  

 

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 

zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy;  
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3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
 

W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 

 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. 

 

 Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.  

 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.  

 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub skarp.  

 

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem 

urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.  

 

 Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy  i  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 zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od 

dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.  

 Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowe z wykopów wykonanych:  

1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m;  

2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.  

 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 
nawisów gruntu.  

 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.  

 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.  
 

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

zabronione.  

 

Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez 



6 

 

wykonawcę.  
 

Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu 

powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.  
 

 
INNE 

Strefy szczególnie niebezpieczne znajdują się wokół  inwestycji w odległości od niej   

6.0 m. W ogólnie dostępnym miejscu powinna znajdować się apteczka pierwszej 

pomocy oraz podręczny sprzęt gaśniczy, w widocznym miejscu (na tablicy budowy) 

powinny być wypisane numery telefonów alarmowych. Organizacja placu budowy 

powinna zapewniać sprawną i skuteczną komunikację a materiały budowlane 

składowane na nim muszą być w taki sposób by nie narazić osób tam przebywających 

na przypadkowe urazy i zniszczenie sprzętu. 

 

Pracownicy muszą być poinformowani o sposobie informowania o zagrożeniu i w 

przypadku powstania wypadku na budowie. W widocznym miejscu muszą być 
wywieszone numery telefonów alarmowych, z podaniem osób, które należy 

zawiadomić a w trakcie prac przynajmniej jeden telefon na placu budowy, lub w 

pobliżu musi być dostępny w celu zawiadomienia o wypadku czy awarii. 

 

Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

 

                      mgr inż. arch. Mikołaj Heigel 

  


