W przypadku pytań
lub wątpliwości skontaktuj
się z najbliższym specjalistą
BHP lub wejdź na:
www.skanska.pl/bhp,
one.skanska/bhp

Modernizacje i rozbudowy

8.1
Standard pracy

Standard ten:
•

zawiera wymagania
wynikające z prawa
i norm polskich
oraz wewnętrznych
uregulowań Skanska S.A.

•

jest obligatoryjny dla
wszystkich jednostek
Skanska S.A.

•

pomaga zapewnić
bezpieczne i skuteczne
praktyki podczas prac.

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów.
Modernizacje lub rozbudowy są związane z wykonywaniem w istniejącym obiekcie robót
budowlanych, polegających na przywróceniu elementów budowlanych do wymaganej
sprawności technicznej lub użytkowej. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów budowlanych
innych niż użyte w stanie pierwotnym. Ze względu na fakt realizacji zadania w istniejących
obiektach, zaplanowanie robót ma na celu zidentyﬁkowanie zagrożeń nietypowych,
mogących mieć związek ze stanem obiektu i sposobem jego dotychczasowej eksploatacji.

A. Działania podczas oferowania projektu
1. Specjalista ds. BHP powinien uczestniczyć
w wizji lokalnej terenu inwestycji, co
pomoże określić stan przyszłego placu
budowy i zagrożenia, jakie mogą wystąpić
w trakcie realizacji.
2. Analiza założeń do budżetu musi
uwzględniać koszty związane
z bezpieczeństwem pracy.
B. Działania przed rozpoczęciem robót
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1. Prace związane z modernizacją i rozbudową
powinny być prowadzone przez
doświadczone i wykwaliﬁkowane osoby,
posiadające wiedzę z zakresu BHP.
2. Należy dokładnie sprawdzić kompetencje
powyższych osób.
3. Pracownicy zatrudnieni przy modernizacjach
i rozbudowach muszą posiadać wymagane
kwaliﬁkacje zawodowe i zdrowotne
4. Pracownicy zatrudnieni przy modernizacjach
i rozbudowach powinni być przeszkoleni
w dziedzinie BHP odpowiednio do zakresu
prowadzonych prac oraz zapoznani
z ryzykiem zawodowym dla zadania.
5. Maszyny, urządzenia i sprzęt pomocniczy
stosowane przy modernizacjach i remontach
powinny być sprawne technicznie oraz
posiadać wymagane certyﬁkaty.
6. Osoby obsługujące powyższy sprzęt muszą
posiadać wymagane uprawnienia i badania
lekarskie.
7. Pracownicy zatrudnieni w warunkach
zagrożeń wynikających z Oceny Ryzyka
dla Zadania powinni być wyposażeni
w odpowiednią odzież, obuwie i sprzęt

ochronny. Należy ich także zapoznać
z zasadami jego stosowania.
8. Roboty szczególnie niebezpieczne należy
prowadzić w minimum dwuosobowej
obsadzie. Ponadto, trzeba zadbać o środki
techniczno – organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo na stanowiskach pracy oraz
skuteczną asekurację i ewakuację w razie
wystąpienia takiej potrzeby.
9. Podstawowym dokumentem w zakresie
BHP, niezbędnym do rozpoczęcia
i prowadzenia prac modernizacyjnych
i remontowych jest Instrukcja Bezpiecznego
Wykonywania Robót (IBWR) dla
konkretnego zadania.
10. IBWR należy opracować korzystając
z Planu Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia
i Środowiska (BOZiŚ), Oceny Ryzyka dla
Zadania oraz projektu wykonawczego dla
konkretnego rodzaju robót.
11. Do przeprowadzenia Oceny Ryzyka dla
Zadania konieczne jest ustalenie wszystkich
zagrożeń, jakie mogą wystąpić w procesie
prowadzenia robót modernizacyjnych
i remontowych.
12. Roboty modernizacyjne i rozbudowy
prowadzone bez wstrzymania ruchu
zakładu pracy, w miejscach przebywania
pracowników zatrudnionych przy innych
pracach lub związane z działaniem maszyn
i innych urządzeń technicznych powinny
być organizowane tak, aby nie narażać
pracowników na niebezpieczeństwa
i uciążliwości wynikające z realizowanych
prac.
13. Przed rozpoczęciem robót
modernizacyjnych i rozbudowy,
pracodawca, u którego mają być
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prowadzone roboty i osoba kierująca tymi
robotami, powinni ustalić w podpisanym
protokole szczegółowe warunki BHP,
z podziałem obowiązków w tym zakresie.
14. O prowadzonych robotach
modernizacyjnych lub rozbudowie oraz
środkach bezpieczeństwa, jakie należy
stosować w czasie ich trwania, pracodawca
powinien poinformować pracowników
przebywających lub mogących się znaleźć
na terenie prowadzenia prac lub w ich
sąsiedztwie.
15. Teren prowadzenia robót modernizacyjnych
i rozbudowy powinien być wydzielony
i wyraźnie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych należy umieścić znaki
informujące o rodzaju zagrożenia oraz
stosować inne środki zabezpieczające przed
skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).
C. Działania podczas prowadzenia robót
1. Podczas wykonywania prac
modernizacyjnych i rozbudowy na terenie
czynnych zakładów należy stosować
się do zasad zawartych w standardzie
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szczegółowym „8.3 Uzgodnienia
i pozwolenia na roboty w czynnych
zakładach”.
2. Wszelkie prace budowlane realizowane
w ramach modernizacji i rozbudowy należy
prowadzić w oparciu o obowiązujące
przepisy, zasady i normy BHP oraz
opracowane „Standardy dla robót
z kluczowymi zagrożeniami” i „Standardy
dla placu budowy”.
D. Zabrania się :
1. Rozpoczynania prac modernizacyjnych
i rozbudowy na terenie czynnych zakładów
bez uzgodnienia warunków realizacji robót
z pracodawcą, u którego mają one być
prowadzone i osobą kierującą tymi pracami.
2. Przebywania podczas prowadzenia
prac modernizacyjnych i rozbudowy
na terenie czynnych zakładów osób
niepoinformowanych o zagrożeniach
i ryzyku występującym w czasie
wykonywania zadania oraz niezbędnych
środkach bezpieczeństwa.

