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1 Zakres i kolejno ść robót na działce o nr ewid.  3722/1 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
związku ze specyfiką budowy obiektu budowlanego, która stanowi wytyczną do opracowania 
przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  

 
Zakres robót obejmuje budowę komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz 

parkingu wielostanowiskowego przewidziana do realizacji w płocku przy ul. polnej 7 na działce 
o numerze ewidencyjnym gruntów 3722/1 wraz z projektem zagospodarowaniaterenu, 
zewnętrznymi instalacjami centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia terenu.  

a) roboty wstępne: wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie, wykonanie niwelacji terenu, 
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych, wykonanie  
przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, likwidacja sieci 
przeznaczonych do usunięcia 

b) prace ziemne, wykonanie wykopów pod fundamenty / wykonanie wykopów dla kanałów 
sanitarnych i ich urządzeń oraz wodociągu / wykonanie wykopów dla instalacji 
elektrycznych, 

c) wykonanie instalacji rurowych i liniowych instalacji sanitarnych i elektrycznych 
zagospodarowania terenu 

d) wykonanie fundamentów, ścian części podziemnej, izolacje części podziemnych, 

e) wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych doziemnych przy budynku, 

f) wykonanie nasypów makroniwelacyjnych, 

g) wykonanie ścian, słupów monolitycznych, stropów, podciągów, nadproży, 

h) wykonanie ścian murowanych, 

i) wykonanie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, 

j) wykonanie konstrukcji dachowej, 

k) wykonanie izolacji i ocieplenia ścian części nadziemnych, 

l) wykonanie tynków zewnętrznych, 

m) wykonanie okładzin zewnętrznych, 

n) montaż stolarki otworowej, żaluzji zewnętrznych, szklanych zadaszeń, rynien, rur 
spustowych, 

o) prace instalacyjne, instalacje sanitarne i elektryczne wewnętrzne, 

p) prace wykończeniowe, wykonanie posadzek i glazury na ścianach, wykonanie tynków 
wewnętrznych, 

q) prace malarskie, 

r) wykonywanie zagospodarowania terenu, utwardzenia, wjazdu, zieleni 

s) wykonanie wykopów powierzchniowych, profilowanie i zagęszczanie terenu 
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t) ustawienie krawężników i obrzeży oraz wykonanie warstw podbudowy 

u) wykonanie nawierzchni chodników i jezdni 

2 .  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

Teren działki 3722/1 jest niezabudowany. 

3 . Wykaz  elementów zagospodarowania działki lub t erenu, które mog ą 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

 elementy takie jak przyłącza i inne elementy infrastruktury ułożone w ziemi na bezpiecznej 
głębokości, odporne na oddziaływanie szkodliwych warunków środowiska nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia ludzi w przypadku prawidłowej eksploatacji, 

 prace związane z obróbką materiałów budowlanych i ślusarki, 

 prace na rusztowaniach związane z pracami wykończeniowymi, 

prace związane z montażem instalacji wewnętrznych.  

 ulica, 

 sieć elektroenergetyczna 

 ruch lokalny 

Czynniki niebezpieczne mechaniczne powoduj ące najcz ęściej urazy  

 ostre wystające elementy  
 poparzenia i zatrucia materiałami chemicznymi  
 spadające elementy  
 śliskie nierówne powierzchnie  
 ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia, dostęp )  
 prąd elektryczny 

 
Czynniki fizyczne  

 Hałas 
 nieprawidłowe oświetlenie  
 czynniki chemiczne 

 
Czynniki uci ążliwe  

 podnoszenie i przenoszenie ciężarów  
 wymuszona pozycja ciała  
 stres wywołany: 
 złą organizacją pracy  
 zbyt szybkie i wymuszone tempo pracy  
 zbyt duża ilość pracy 
 złe stosunki międzyludzkie 
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4 . Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i 
czas ich wyst ąpienia. 

Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie mogą to 
być: 

1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m. 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3m, 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów  

Ponieważ teren inwestycji posiada istniejące uzbrojenie podziemne –  wodociąg, kable i 
slupy energetyczne oraz kable telekomunikacyjne - szczególną ostrożność i uwagę 
należy zachować przy prowadzeniu robót ziemnych 

Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczególnie niebezpiecznych robót 
budowlanych pod warunkiem zastosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Podczas 
trwania robót należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z charakteru, 
organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzających ryzyko powstania zagrożenia dla 
zdrowia ludzi. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu: 

-  Roboty ziemne  

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu),  

 zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 
wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym z wykopu),  

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej).  

- Roboty budowlano – montażowe  

 upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak 
zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia 
otworów prowadzących na płyty balkonowe);  

 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej);  

 przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas 
wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie 
pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego 
elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).  

- Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu),  

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej),  
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 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  

 zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów, 

 zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi, uderzenia o 
przejeżdżające samochody, maszyny budowlane, 

 zagrożenia przy robotach spawalniczych, 

 zagrożenie związane z elementami wirującymi maszyn (brak osłon) – przy robotach 
ziemnych, ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, dekarsko – blacharskich, 
wykończeniowych, 
 

- Pozostałe zagrożenia: 

 uderzenia o przejeżdżające samochody ze względu na bliskość ulic, 

 transport pionowy materiałów, 

 porażenia prądem elektrycznym, nieodpowiednia instalacja elektryczna, 

 nadmierny hałas, 

 drgania i wibracje, 

 zagrożenie oparzeniem (gorące odpryski metalu, itp.), 

 zagrożenie pożarowe i wybuchowe – przy robotach ciesielskich, dekarsko – blacharskich i 
wykończeniowych, 

 prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

 potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, 

 związki chemiczne stosowane w budownictwie, 

 nieprawidłowe oświetlenie, 

 inne, 

5 . Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

 szkolenie wstępne,   

 szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót budowlanych i instalacyjnych Wykonawca jest 
obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności należy: 

 przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku 
szkoleń, 

 prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych i udokumentować go z: 

 określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i 
środowiska, 
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 określeniem rodzaju prac szczególnie niebezpiecznych związanych z zagrożeniami 
wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników i prawdopodobieństwie ich 
występowania, 

 zasadach postępowania pracownika mogących wyeliminować lub zmniejszyć narażenie, 

 uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń, 

 stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby, 

 wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster 
budowy i kierownicy robót oraz poinformować o zasadach udzielania pierwszej pomocy 
w razie wypadku oraz wydzielonych punktach pierwszej pomocy. 

Przyjęcie do wiadomości przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz różnych form szkoleń i instruktaży stanowiskowych musi być potwierdzone jego 
własnoręcznym podpisem w Rejestrze Ewidencji Szkoleń. Obowiązek ten dotyczy 
wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie oraz podwykonawców. 

 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.  

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników,  

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
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 udzielania pierwszej pomocy.  

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla Życia lub zdrowia pracowników.  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków.  

 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót kierownik budowy powinien: 

 przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną 
oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i 
zapoznać pracownika z jego zastosowaniem, 

 chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy, 

 zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na 
wyznaczonych stanowiskach, 

 zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 zapewnić prawidłowe zabezpieczenie użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych, 

 informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz 
o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 

 zapewnić przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników i stosować się do 
orzeczeń lekarskich w zakresie zdolności do pracy pracownika na określonym stanowisku, 

 zapewnić szkolenie pracowników w zakresie bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na stanowiskach 
pracy, 

 zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczyć 
niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku, 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

 organizować, przygotować i prowadzić pracę, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 

 egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
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6 . Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń 

Projektowana realizacja nie przewiduje konieczności występowania stref szczególnego 
zagrożenia. Warunkiem bezpieczeństwa jest zastosowanie ogólnych zasad BHP podczas 
prowadzenia robót oraz zabezpieczenie odpowiedniej odzieży ochronnej i sprzętu ochrony 
osobistej dla pracowników.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

Przed rozpoczęciem budowy należy sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w celu 
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy chroniących ludzi, środowisko i majątek przed 
zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która mogłaby nastąpić 
podczas realizacji budowy. 

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawcę oraz ich Podwykonawców zobowiązani są do 
ścisłego przestrzegania wytycznych ujętych w „Planie  bezpieczeństwa"  oraz w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 (Dz. U. z 2003r. Nr 196, poz. 1650 tekst 
jednolity ) w sprawie „Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy", a w szczególności: 

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu 
z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek 
przełożonych, 

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzęt oraz o porządek i ład w miejscu 
pracy, 

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 

5) poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim 
i stosować się do wskazań lekarskich, 

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie wypadku albo 
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby 
znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, 

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca jest obowiązany poinformować pracowników o zagrożeniach dla zdrowia oraz o 
podjętych działaniach zapobiegawczych zmniejszających ryzyko zawodowe. W trakcie 
prowadzenia budowy należy przestrzegać przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki 
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socjalnej z dnia 26 września 1997 Dz. U. z 2003r. Nr 196, poz. 1650 tekst jednolity) w sprawie 
Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia 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). 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju 
zagrożenia: 

 zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami, 

 wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką. 

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych: 

 miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po 
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie złożony we wskazanym miejscu  z 
możliwością późniejszego jego wykorzystania. 

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie poprzez: 

 bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy, 

 zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed 
możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy,  

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem,  

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy,  

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem,  

Na podstawie:  

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy  

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych,  

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych,  
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 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  
 

7. Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano-montażowo- 
instalacyjnych i przepisów związanych. 

 

 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) - Rozdział 
16 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 40, poz. 470) 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ciśnieniem. (Dz. U. z 1954 r. Nr 29, poz. 115) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 
2003 r., nr 121, poz. 1138). 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi, 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 

 Tekst. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. Dz. U. 191/2002 póz. 1596. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V 
Instalacje Elektryczne. 
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