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

Prace szczególnie
niebezpieczne

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 w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac szczególnie
niebezpiecznych.
Większość robót w budownictwie należy do szczególnie niebezpiecznych. Ryzyka im
towarzyszące są wysokie, a ich wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zależy nie tylko
od właściwej organizacji pracy, lecz także zachowań człowieka. Dlatego prace szczególnie
niebezpieczne wymagają właściwego przygotowania oraz szczególnego nadzoru.

1. Przed przystąpieniem do prac należy
upewnić się, czy nie należą one do
szczególnie niebezpiecznych.
2. Prace zaliczone w Skanska S.A. do
szczególnie niebezpiecznych zostały
wymienione w „Wykazie prac szczególnie
niebezpiecznych”.
3. Właściwie przeprowadzona Ocena Ryzyka
dla Zadania jest podstawą planowania,
przygotowania i prowadzenia robót
w sposób bezpieczny. Pomaga także
kwaliﬁkować prace jako szczególnie
niebezpieczne.
4. W Ocenie Ryzyka dla Zadania należy
szczególnie zwrócić uwagę na:
• zidentyﬁkowanie wszystkich zagrożeń
• przyjęcie metod i sposobów eliminacji
lub ograniczenia zagrożeń adekwatnie
do potrzeb
• ustalenie ryzyk resztkowych oraz
takie ich monitorowanie, aby nie
przekroczyły wartości dopuszczalnych,
warunkujących bezpieczne prowadzenie
robót
• formułowanie wniosków
zrozumiałych dla uczestników procesu
i jednoznacznie wskazujących na skutki
nieprzestrzegania ustaleń.
5. Prace szczególnie niebezpieczne należy
prowadzić na pisemne polecenie.
6. Pisemne polecenie dla wykonania pracy
szczególnie niebezpiecznej ustala porządek
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i konieczne wymagania, jakie należy
spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa
zatrudnionych.
7. Wymagany jest stały, wykwaliﬁkowany
i kompetentny nadzór nad przygotowaniem
i przebiegiem prac szczególnie
niebezpiecznych.
8. Zatrudnionych przy pracach szczególnie
niebezpiecznych należy systematycznie
i szczegółowo instruować w zakresie
wymagań bezpieczeństwa obowiązujących
przy poszczególnych czynnościach.
9. Wszędzie tam, gdzie jest to konieczne,
należy stosować ochrony zbiorowe
i zabezpieczenia mające pierwszeństwo
przed ochronami indywidualnymi.
10. Każdy zatrudniony jest zobowiązany do
stosowania hełmu ochronnego, właściwej
odzieży i obuwia oraz indywidualnych
środków bezpieczeństwa wynikających
z zagrożeń na danym stanowisku.
11. Prace szczególnie niebezpieczne należy
prowadzić w oparciu o Instrukcję
Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).
12. Miejsce prowadzenia prac szczególnie
niebezpiecznych należy przygotować
i oznakować zgodnie z IBWR oraz Planem
Zagospodarowania Placu Budowy.
13. W Skanska S.A. obowiązują standardy
szczegółowe dla każdego rodzaju prac
szczególnie niebezpiecznych.

