STANDARD BHP

9.0
PLAC BUDOWY

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
bezpieczeństwa na placu budowy.

A. WSTĘP
Plac budowy jest miejscem realizacji przedsięwzięcia budowlanego, gdzie
wykonuje się, rozbiera lub przebudowuje obiekt czy obiekty budowlane.
Posiada on powierzchnie dodatkowe, niezbędne dla właściwego prowadzenia
procesu budowlanego: drogi wewnętrzne, magazyny, pola składowe, warsztaty,
podłączenia oraz zaplecza biurowe i socjalno-bytowe. Dobrze zaplanowana,
przygotowana i prowadzona od strony BHP realizacja przedsięwzięcia
budowlanego warunkuje jej bezwypadkowy przebieg.

W przypadku pytań lub
wątpliwości skontaktuj się
z najbliższym specjalistą BHP.
Standard ten:
•	zawiera wymagania
wynikające z prawa i norm
polskich oraz wewnętrznych
uregulowań Porozumienia
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie,
•	jest obligatoryjny dla wszystkich
jednostek Porozumienia
dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie,
•	pomaga zapewnić bezpieczne
i skuteczne praktyki podczas
prac.

B. DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT
1.

Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest właściwe przygotowanie
placu budowy poprzez opracowanie planu jego zagospodarowania.

2.

Plac budowy musi być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

3.

Osoby, które nie są pracownikami budowy, mogą przebywać na jej terenie
wyłącznie w towarzystwie osób delegowanych do tego celu.

4.

Każda nowa osoba rozpoczynająca pracę na budowie musi odbyć
obowiązkowe szkolenie informacyjne BHP.

5.

Osoby przebywające na placu budowy są zobowiązane posiadać
i stosować hełm ochronny, okulary ochronne, kamizelkę ostrzegawczą oraz
bezpieczne obuwie.

6.

Należy dążyć do oddzielenia ciągów komunikacji kołowej od dróg i przejść
dla pieszych.

7.

Należy ustalić oraz zakomunikować użytkownikom maksymalną
dopuszczalną prędkość pojazdów na placu budowy.

8.

Należy wyznaczyć powierzchnie pod składowiska i magazyny
materiałów i urządzeń oraz zagospodarować je i utrzymywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

9.

Należy wprowadzić i utrzymywać właściwą gospodarkę odpadami, w tym
ich segregację oraz składowanie w wyznaczonych miejscach.

10. Wszystkie miejsca niebezpieczne należy wydzielać oraz znakować
w sposób widoczny dla otoczenia.
11. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy zlokalizowane lub przebiegające
w strefach niebezpiecznych związanych z wykonywaniem prac
na wysokości należy dodatkowo zabezpieczać daszkami ochronnymi.
12. Zaplecza socjalno-bytowe powinny spełniać podstawowe wymagania w tym
zakresie.
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13. Należy zapewnić właściwe oświetlenie ogólne placu budowy oraz
indywidualne stanowisk pracy, o natężeniu określonym w polskich normach
i uzależnionym od lokalizacji i charakteru prowadzonych prac.
14. Plac budowy należy zabezpieczyć pod względem ochrony
przeciwpożarowej, zapewniając właściwą liczbę środków gaśniczych,
rozmieszczonych zgodnie z planem zagospodarowania.
15. Instalacja elektryczna zaopatrująca plac budowy w energię elektryczną
powinna być zaprojektowana i wykonana oraz utrzymywana i użytkowana
zgodnie z wymaganiami w tym zakresie. Powinna także być zabezpieczona
głównym wyłącznikiem prądu, którego lokalizację należy wskazać na planie
zagospodarowania.
16. Instalacja elektryczna zasilająca plac budowy i zaplecza musi być
poddawana okresowym przeglądom kompetentnych osób.
17. Dla placu budowy opracowuje się instrukcje awaryjne na wypadek
katastrof, pożarów, awarii i innych nieprzewidzianych, niebezpiecznych
sytuacji.
18. Dla placu budowy należy opracować i wdrożyć system udzielania pomocy
przedmedycznej.

C. DZIAŁANIA W TRAKCIE ROBÓT
1.

Organizacja robót na placu budowy powinna zmierzać w kierunku eliminacji
lub ograniczenia do akceptowalnego poziomu zagrożeń związanych
z prowadzeniem prac na wysokości, pracą maszyn i urządzeń, instalacjami
i wyposażeniem stałym budowy.

2.

Należy przeprowadzać na koszt ﬁrmy badania i pomiary czynników
szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać ich wyniki oraz
udostępniać je pracownikom.

3.

Na placu budowy należy utrzymywać porządek.

4.

Należy prowadzić stały monitoring placu budowy, gdy jest to uzasadnione
względami organizacyjnymi lub bezpieczeństwa.
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