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bezpieczeństwa

> Zawsze stosuj środki ochrony indywidualnej,  

> Zawsze przed rozpoczęciem pracy lub jej kontynuowaniem, 
upewnij się, że posiadasz plan i pozwolenie na prace w pobliżu linii
wysokiego napięcia,
> Zawsze używaj środków ochrony indywidualnej odpowiednich
do miejsca pracy i stosuj się do zasad bezpieczeństwa,

> Nigdy nie podejmuj żadnej pracy przed instruktażem                           
i potwierdzeniem Twoich kompetencji,

> Nigdy nie pracuj i nie prowadź pojazdów pod wpływem 
narkotyków lub alkoholu,

> Zawsze sprawdź urządzenie elektryczne przed użyciem,

> Zawsze używaj szelek bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości, 
chyba, że masz zapewnioną inną ochronę,

> Zawsze zabezpieczaj miejsce wykopu i nie umieszczaj sprzętu 
i miejsca magazynowania w odległości 1 metra od wykopu,

> Zawsze przestrzegaj przepisów ruchu drogowego,

> Nigdy nie wchodź do wyodrębnionej strefy bez pozwolenia 
osoby nadzorującej,

> Zawsze używaj właściwych urządzeń do rozładunku                                  
i załadunku materiałów,

> Zawsze zabezpieczaj plac budowy.
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Co to jest Regulamin budowy?

STANDARDY BHP

I Podstawowe informacje.

Standard zawiera informacje dotyczące regulaminu budowy oraz dodatkowych treści związanych
z instrukcjami na wypadek wystąpienia awaryjnych sytuacji.

Regulamin budowy jest dokumentem, który opracowuje Kierownik Budowy. Zasady określone w 
regulaminie nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa ani informacjami znajdującymi się w 
Planie BIOZ.
Regulamin powinien być dostosowany do wymagań Inwestora, jeżeli dotyczą one organizacji 
budowy, zagadnień środowiskowych czy dodatkowych restrykcji związanych z bezpieczeństwem. 
Regulamin budowy powinien być dostępny dla każdego np. w widocznym wywieszonym miejscu 
na budowie.
Regulamin podlega okresowej aktualizacji. 

Podczas procesu budowlanego możemy spotkać się ze zdarzeniami nie przewidzianymi jak awarie
środowiskowe, uszkodzenia obecnej infrastruktury, wypadki. Podczas prac ziemnych możemy
spodziewać się nie zinwentaryzowanych przedmiotów, które mogą być niebezpieczne lub takie,
które podlegają ochronie prawnej.
Instrukcje postępowania powinny być dostępne dla każdego użytkowania budowy wraz
z aktualnymi numerami telefonu do lokalnych jednostek ratunkowych i nadzorujących.
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12. Regulamin Budowy

STANDARDY BHP
II Regulamin budowy.

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy zobowiązane są do przestrzegania przepisów
i zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska przez cały czas przebywania na terenie
budowy.
Generalny Wykonawca ma prawo odmówić wstępu lub usunąć z terenu budowy każdą osobę,
która nie stosuje się do niniejszego Regulaminu, a w szczególności swoim zachowaniem lub
sposobem wykonywania prac czy robót stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka,
środowiska naturalnego lub niszczy mienie innych osób i podmiotów gospodarczych
przebywających na budowie.

Zasady organizacji prac na terenie budowy.

Prace na terenie budowy mogą być prowadzone w godzinach między …….., a ……. .
Przebywanie na terenie budowy poza wyznaczonymi godzinami może się odbywać wyłącznie za
pisemną zgodą Kierownika Budowy Colas Rail Polska.
Na terenie budowy obowiązuje nakaz stosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej
wymienionych w Planie BIOZ przez wszystkie osoby przebywające na terenie budowy
z wyłączeniem stref zaplecza o ile takowe jest przewidziane.
Wejście na teren budowy dla pracowników, wykonawców, dostawców, gości wizytujących
i innych upoważnionych osób dozwolone jest wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu się w biurze
budowy.
Goście nieupoważnieni do stałego przebywania na terenie budowy mogą się poruszać po
terenie budowy wyłącznie w obecności przedstawiciela Generalnego Wykonawcy.
Na terenie budowy obowiązuje ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów do 10 km/h.
Wszystkie pojazdy i ruchome maszyny poruszające się po terenie budowy obowiązkowo muszą
mieć włączone światła oraz sygnał świetlny ostrzegawczy. Na budowie obowiązuje
pierwszeństwo osobom pieszym.
Każdy wykonawca zobowiązany jest to utrzymania porządku w miejscu prac, składowania
materiałów w wyznaczonym miejscu oraz dostosowania się do zasad segregacji odpadów.
Demontaże zabezpieczeń zbiorowych, bez wcześniejszego ustalenia z Generalnym
Wykonawcom są zabronione.
Generalny Wykonawca jest upoważniony do kontroli trzeźwości osób przebywających na
terenie budowy, prowadząc wyrywkowe kontrole alkomatem. Przebywanie pod wpływem
alkoholu i substancji psychoaktywnych skutkuje karą umowną oraz usunięciem pracownika
z terenu budowy.

Zabronione jest

Palenia wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami, palenia ognisk,
usuwania podręcznego sprzętu gaśniczego w wyznaczonych miejscach bez Kierownika Budowy.
Filmowania i robienia zdjęć bez uzyskania zgody Kierownika budowy.
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12. Regulamin Budowy

STANDARDY BHP

II Postępowanie na wypadek odkrycia niewybuchów.
W razie odkrycia niewybuchu lub przedmiotu, który może kształtem go przypominać, prace 
należy natychmiast przerwać, ewakuować z rejonu zagrożenia wszystkich pracowników oraz 
osoby postronne.

O znalezisku należy niezwłocznie zawiadomić osobiście, lub telefonicznie Przedstawiciela nadzoru 
budowy:
- Kierownika budowy tel :………………………………. 
- Kierownika robót tel :………………………………….. 
Przedstawiciel nadzoru budowy (Kierownik budowy/Kierownik robót) zobowiązany jest 
zawiadomić o znalezisku:
- najbliższą jednostkę Policji (tel. 997)
- nadzór saperski (tel.………………..........………….) 
- inspektora nadzoru inwestorskiego (tel.…………..................………. )
- jednostka dyżurnego ruchu                                          (tel…………………………………… )

Do czasu przybycia odpowiednich służb Kierownik budowy/Kierownik robót ma obowiązek 
ogrodzenia rejonu oraz oznakowania tablicą „Uwaga – niewybuchy!”.

Do czasu przybycia odpowiednich służb Kierownik budowy/Kierownik robót ma obowiązek 
zapewnienia stałego nadzoru mającego na celu ograniczenia dostępu osób postronnych do 
rejonu znaleziska. 

Kierownik budowy ma obowiązek odnotować zdarzenie i podjęte w związku ze znaleziskiem 
czynności w Dzienniku budowy oraz zgłosić w raporcie Close Call.

Zabronione jest
- Dotykania niewybuchu,
- Podejmowania jakichkolwiek prac wykonywanych ręcznie i przy użyciu sprzętu 
zmechanizowanego w wyznaczonej strefie zagrożenia.
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