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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiot i zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branży architektonicznej
i konstrukcyjnej budowy kompleksu boisk sportowych z zapleczem kontenerowym i tymczasową
halą pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki miejskiej 10/2 obręb 2009
przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.
Projekt obejmuje:
-budowę kontenerowego zaplecza szatniowo-socjalnego
-budowę boiska ze sztucznej trawy
- budowę tymczasowej hali pneumatycznej
- budowę siłowni street workout
- budowę strefy sprawności sportowej
- budowę boiska ze sztucznej trawy z 6 boiskami do siatkonogi
- budowę boiska z nawierzchnią piaskową między innymi do siatkówki plażowej
Dodatkowo zaprojektowano wszystkie niezbędne przyłącza i zewnętrzne instalacje.
Na terenie działki projektuje się również drogę dojazdową (pożarową) do boisk sportowych z
placem manewrowym oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych i autokarów.
Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie terenu związane z budową boisk
sportowych i zaplecza szatniowo - socjalnego oraz elementami z nimi związanymi takimi jak
dojścia i dojazdy, oświetlenie, ogrodzenia, piłkochwyty a także infrastruktura towarzysząca w/w
pracom.
2.

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Działka, na której znajduje się obszar inwestycji, jest częściowo zabudowana.
Znajdują się na niej obiekty kubaturowe, takie jak trzykondygnacyjny budynek hotelowy,
jednokondygnacyjny budynek socjalny oraz budynki o funkcjach technicznych
i wspomagających, kryte dachami płaskimi. Istniejące budynki nie znajdują się w obszarze
opracowania, i nie są przedmiotem niniejszego opracowania. Budynki te nie kolidują z
planowanym przedsięwzięciem.W skład kompleksu klubu sportowego Arkonii wchodzą między
innymi dwa główne boiska, które znajdują się poza granicą inwestycji oraz boisko treningowe
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 głębokimi wykopami
− prace związane z budową budynków
-prace związane z elewacją
-prace na dachu
-prace związane z prowadzeniem fragmentów zewnętrznych instalacji
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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

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 PRACY NA WYSOKOŚCI

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub
ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub
służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy
ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości
co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w
połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób
uniemożliwiający wypadnięcie osób.
Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie
tego typu balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony
pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków
wykonywania pracy.
Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający
pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym
stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi
nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi,
albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości,
należy zapewnić, aby:
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone
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przed nie przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na
przewidywane obciążenie,
2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i
niezbędnych materiałów,
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów
konstrukcyjnych pomostu,
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o
wielkości dopuszczalnego obciążenia.
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone
odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy
pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na
których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na
przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą
położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających
służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,
2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa
z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),
3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do
prac na wysokości.
Wymagania określone powyżej dotyczą również prac wykonywanych na galeriach,
pomostach, podestach i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od
pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości
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
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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;
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.
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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
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.
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach
pionowych i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób
klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną

ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE

Roboty murarskie i tynkarskie powinny być wykonywane wyłącznie ze stałych
pomostów lub rusztowań. Niedozwolone jest wykonywane tych robót z drabin
przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej
kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracowników przed spadającymi
materiałami i narzędziami.
Otwory w ścianach, których dolna krawędź znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu
lub pomostu, należy zabezpieczyć barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z
wysokości. Otwory w stropach należy przykryć pokrywami lub ogrodzić barierami
ochronnymi. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, sklepieniach, płytach, stropach,
przykryciach otworów jest zabronione.
Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej
wznoszonego muru, co najmniej o 0,3 m i nie więcej niż 1.5 m.
PRACE MALARSKIE

Prace malarskie na wysokości mogą być prowadzone z rusztowań lub drabin
rozstawnych. Nie wolno pracować na prowizorycznych pomostach wykonanych z desek,
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opartych na przypadkowych elementach wyposażenia budynku. Wykonywanie robót z
użyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokości 4 m od podłogi. Drabiny te
należy zabezpieczyć przed poślizgnięciem i rozsunięciem się.
Główne źródła zagrożeń przy tych pracach to:
Do prac malarskich są używane m.in. materiały syntetyczne, materiały o właściwościach
alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok oraz farby
zawierające związki ołowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewne, żółcienie
chromowe), a także lotne rozpuszczalniki organiczne, które są wchłaniane drogą
oddechową, przez skórę i błony śluzowe.
Podczas piaskowania i szlifowania występuje narażenie na pył zawierający wolną
krystaliczną krzemionkę powodującą pylicę płuc.
Ochrona zdrowia pracowników przed szkodliwym działaniem ługów polega na
zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi, skóry twarzy i rąk kremami ochronnymi
oraz rękawicami. Podczas używania stężonych ługów powinna być zastosowana odzież
ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy i rękawice.
Podczas malowania metodą natryskową farbami zawierającymi krzemionkę należy
stosować maski ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metodą piaskowania hełmy ochronne z dopływem czystego powietrza.
Malowanie farbami zawierającymi toksyczne składniki, np. związki ołowiu i chromu, jest
dozwolone tylko za pomocą pędzla, a nie natrysku. Powłok zawierających te składniki
nie wolno szlifować na sucho.
Przy używaniu farb zawierających lotne rozpuszczalnik i organiczne, używaniu
materiałów palnych, wybuchowych lub innych materiałów o podobnych właściwościach
należy:
•

usunąć wszystkie otwarte źródła ognia na odległość co najmniej 30 m
wyłączyć instalację elektryczną, w razie potrzeby oświetlenia stosować światło
w szczelnej oprawie z punktem zasilania (gniazdem)
•
znajdującym się poza pomieszczeniem, gdzie są wykonywane roboty zapewnić
dostateczną wentylację przez otwarte okna lub przy wentylacji mechanicznej zapewnić co
najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny
•
nie rzucać narzędzi metalowych
•
przeciwdziałać możliwości wejścia osób z zapalonym papierosem do
pomieszczenia, w którym jest wykonywana praca.
•

Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym
farbami zawierającymi lotne rozpuszczalniki.
W czasie robót z zastosowaniem łatwo palnych materiałów należy umieścić w
widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze.
Wszelkie używane urządzenia elektryczne powinny być zabezpieczone przed
możliwością porażenia prądem. Urządzenia zmechanizowane powinny być sprawne,
okresowo kontrolowane; w czasie ich używania należy przestrzegać instrukcji obsługi.
INNE

Strefy szczególnie niebezpieczne znajdują się wokół budynku w odległości od niego
6.0 m dla prac na dachu. 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
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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

