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

Przygotowanie produkcji
pod względem BHP

10.
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 w procesie przygotowania
produkcji dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy.
Przygotowanie produkcji jest ważnym etapem realizacji zadania budowlanego.
Poprawność i kompletność sporządzonej dokumentacji BHP ułatwia przeprowadzenie tego
procesu w sposób gwarantujący zachowanie ustanowionych wymagań bezpieczeństwa.
Etap przygotowania produkcji stwarza ostatnią możliwość skorygowania niewłaściwych
założeń przyjętych na poprzednich etapach prac, które mogą wygenerować dodatkowe
zagrożenia.

1. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
został rozszerzony o aspekty środowiskowe
i stanowi na budowach Skanska jeden
zwarty dokument - Plan Bezpieczeństwa,
Ochrony Zdrowia i Środowiska (Plan BOZiŚ).
2. Plan BOZiŚ jest dokumentem wiodącym,
niezbędnym do zrealizowania zadania
budowlanego.
3. Plan ten należy przygotować w oparciu
o dane zawarte w procesie przygotowania
oferty, dokumentacji wykonawczej
oraz informacje BHP przekazane przez
projektanta.
4. Plan BOZiŚ ustala porządek prowadzonych
robót, niezbędne dokumenty szczegółowe,
zasoby ludzkie i sprzętowe oraz inne
wymagania konieczne dla zaplanowania
i bezpiecznej realizacji zadania.
5. Podwykonawcom zatrudnionym na
budowach Skanska stawiane są takie
same wymagania BHP jak pracownikom sił
własnych.
6. Kierownictwo budowy powinno
ustalić przejrzysty i zrozumiały podział
obowiązków w zakresie BHP.
7. Wszystkie prace na budowie należy
skutecznie nadzorować pod względem BHP.
8. Przed rozpoczęciem realizacji zadania
należy zaplanować oraz przygotować
plac budowy wraz z zapleczem, spełniając
wymagania w tym zakresie.
9. Głównym dokumentem roboczym
niezbędnym do opracowania przed
rozpoczęciem prac jest Instrukcja
Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR),
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którą należy sporządzić w oparciu o ocenę
ryzyka zawodowego dla poszczególnych
zadań.
10. Proces realizacji zadania należy planować
od strony bezpieczeństwa pracy.
11. Planowanie BHP jest procesem ciągłym,
odnoszącym się do zadań następujących
kolejno w procesie produkcji.
12. Istotnym elementem planowania BHP
są zasoby ludzkie, w odniesieniu tak do
sił własnych, jak i podwykonawczych
niezbędnych do realizacji zadań.
13. Z dokumentami roboczymi, tj. Planem
BOZiŚ, instrukcjami i ocenami ryzyka
zapoznawani są w trybie szkoleń,
instruktaży, warsztatów lub innych form
przekazu wszyscy pracownicy.
14. Od osób zatrudnionych na budowie
wymaga się odpowiednich kwaliﬁkacji,
doświadczenia, umiejętności oraz stanu
zdrowia potwierdzonego zaświadczeniem
wydanym w trybie obowiązujących
przepisów.
15. Maszyny, narzędzia, pojazdy oraz inne
środki techniczne niezbędne do realizacji
zadań powinny spełniać wymagania
określone w przepisach szczegółowych.
16. Obsługę maszyn, urządzeń i innych
środków technicznych powierza się osobom
posiadającym zaświadczenie kwaliﬁkacyjne
lub inne uprawnienia oraz odpowiedni stan
zdrowia potwierdzony wynikami badań.
17. W Skanska S.A. obowiązują standardy
szczegółowe dotyczące przygotowania
produkcji pod względem BHP.

