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9.9
PORZĄDKI

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla
zapewnienia porządku i ładu na placu budowy.
Każdego roku wiele osób doznaje urazów, których przyczyny
są spowodowane niezachowaniem ładu i porządku na placach budów.
Zaprowadzenie i utrzymanie porządku na budowie jest jednym z zadań jej
kierownictwa już na etapie organizowania projektu. Właściwie opracowany
„Plan zagospodarowania placu budowy” ustala zasady utrzymywania
porządku. Bazuje on na praktycznym i umiejętnym rozmieszczeniu dróg
i ciągów komunikacji pieszej, placów składowych oraz stref szczególnie
niebezpiecznych. Utrzymywanie ładu i porządku jest dla załogi budowy
zadaniem ciągłym, mającym znaczący wpływ na eliminowanie lub znaczne
obniżanie zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy.

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.

A. DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT
1.

Wymagania ogólne
• Każdemu pracownikowi należy określić i zakomunikować obowiązki
w zakresie utrzymania porządku na stanowisku pracy.
• Każdy pracownik na bieżąco i po zakończeniu pracy porządkuje
swoje stanowisko oraz zabezpiecza narzędzia, maszyny i urządzenia
w sposób uniemożliwiający uruchomienie przez osobę nieuprawnioną,
kradzież lub dewastacje. Elektronarzędzia powinny zostać odłączone
od zasilania.
• Na każdej budowie należy określić kto jest odpowiedzialny
za sprzątanie odpadów i jak często ma to robić; czy są zapewnione
pojemniki na odpady, ile ich jest, gdzie są zlokalizowane i kto
jest za to odpowiedzialny; kto jest odpowiedzialny za opróżnianie
pojemników na odpady, gdzie, jak często i w jaki sposób są one
opróżniane; kto jest odpowiedzialny za usuwanie odpadów z terenu
budowy.
• Na terenie budowy obowiązuje system segregacji wytwarzanych
odpadów (Rys. 1).
• Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy odpowiednio
wygrodzić i oznakować, stosując znaki informacyjne i ostrzegawcze.
• Odpady należy usuwać w taki sposób, aby ograniczyć ich rozrzut
i pylenie wtórne.
• Duży wpływ na utrzymanie porządku na budowie ma właściwe jej
zagospodarowanie, określone w „Planie zagospodarowania placu
budowy”.
• Każdy teren budowy należy oznakować i ogrodzić, a jeśli
to niemożliwe, musi zostać ustanowiony jego stały dozór.
• Ogrodzenie terenu budowy musi spełniać wymagania obowiązujących
przepisów szczegółowych i wewnętrznych. Powinno zostać także
opisane w „Planie zagospodarowania placu budowy”.
• Przygotowanie placu budowy omówiono w standardzie szczegółowym
„9.1 Zagospodarowanie placu budowy – plan”.

Rys. 1. Segregacja odpadów
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• Na terenie budowy obowiązuje system komunikacji pieszej i kołowej,
omówiony w standardzie szczegółowym „9.4 Drogi wewnętrzne i ciągi
komunikacyjne na budowie”.
• Wyznaczonych pracowników należy zapoznać z przebiegiem dróg
ewakuacyjnych, odpowiadającym przepisom techniczno-budowlanym
i przeciwpożarowym.
• Drogi ewakuacyjne i występujące w ich ciągu drzwi powinny być
oznakowane znakami bezpieczeństwa.
• Drogi i wyjścia ewakuacyjne wymagające oświetlenia należy
na wypadek awarii oświetlenia ogólnego (podstawowego) zaopatrzyć
w oświetlenie awaryjne, zapewniające dostateczne natężenie światła.
• W bezpośrednim sąsiedztwie bram dla ruchu kołowego powinny
znajdować się furtki, które należy oznakować w widoczny sposób.
• Na czas wykonywanych prac należy wyznaczać strefy niebezpieczne,
umieszczać znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować
inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń, jak: siatki,
bariery, ogrodzenia, przykrycia itp.
• Maszyny, urządzenia, narzędzia oraz sprzęt pomocniczy stosowany
na budowie powinny być sprawne technicznie oraz posiadać
wymagane certyfikaty.
• Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń zawierają standardy
szczegółowe: „14.1 Maszyny do robót ziemnych”, „14.2 Maszyny
do robót budowlanych”, „14.3 Maszyny do robót pomocniczych
i wykończeniowych”, „14.4 Remonty przeglądy i naprawy maszyn”.
• Stan techniczny sprzętu pomocniczego, w szczególności: lin, zbloczy,
haków, zawiesi i pomostów roboczych, powinien być sprawdzany
przez obsługujące go osoby codziennie, przed rozpoczęciem pracy.
• Wymagania dotyczące rusztowań, pomostów roboczych, podnośników
i drabin zawierają standardy szczegółowe: „2.2 Rusztowania”,
„2.3 Pomosty robocze”, „2.4 Drabiny”, „2.5 Podesty ruchome”.
• Linie zasilające rozdzielnice budowlane, przewody czy kable powinny
być umiejscowione w sposób uniemożliwiający przypadkowe
uszkodzenie, przecięcie lub zerwanie przez pojazdy. Zostało
to opisane w standardach szczegółowych: „9.8 Rozdzielnice
budowlane (RB), przewody zasilające i kable”, „4.1 Organizacja pracy
przy urządzeniach elektroenergetycznych”.
• W pomieszczeniach zamkniętych, których atmosfera może zawierać
substancje wybuchowe, palne, toksyczne albo szkodliwe, należy
zapewnić wymianę powietrza.
2.

Pomieszczenia pracy
• Pomieszczenia pracy powinny być utrzymywane w czystości
i porządku. Należy zapewnić ich okresowe remonty i konserwację
w celu zachowania wymagań BHP.
• W pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne
i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz
zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi,
nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi uciążliwościami i czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia.
• W pomieszczeniach oraz na drogach zlokalizowanych w obiektach
budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie,
niepylące, odporne na ścieranie i nacisk oraz łatwe w utrzymaniu
porządku.
• Należy zapewnić środki do utrzymania czystości na stanowiskach pracy.

3.

Plac budowy
• Należy utrzymywać porządek w miejscach składowania
i przechowywania materiałów.
• Należy tak planować dostawy materiałów, aby na placu budowy
przechowywać ich minimalną ilość, niezbędną do zabezpieczenia
ciągłości realizacji zadań.
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• Sprzęt mechaniczny, urządzenia i maszyny niewykorzystywane
bezpośrednio podczas realizacji zadań należy odstawiać
w wyznaczone miejsca postoju lub magazynowania.
• Wszystkie ciągi komunikacji kołowej i pieszej należy na bieżąco
wyrównywać, utwardzać (jeśli są zbłocone) i posypywać piaskiem (jeśli
są oblodzone).
• Należy zapewnić należytą drożność wszystkich ciągów pieszych,
korytarzy, schodów, dróg ewakuacyjnych.
• Tam, gdzie to możliwe, luźne kable zasilające należy podwieszać lub
skutecznie zabezpieczać przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
możliwością potknięcia się o nie (Rys. 2).
• Należy zapewnić sprawne i bezpieczne schody przy wejściach
do kontenerów budowlanych.
• Na placach budów należy skutecznie zabezpieczać lub ogradzać
otwory w ziemi, wykopy, kanały, studnie oraz szyby windowe
i technologiczne wewnątrz obiektów.

Rys. 2. Kable zasilające
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