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1. OGÓLNY ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT :
Roboty ujęte w projekcie budowlanym składają się z trzech niezaleŜnych zadań:
•
•
•

Zadanie I – Przesłona przeciwfiltracyjna wraz z drogą technologiczną wokół
składowiska,
Zadanie II – Ujęcie i zagospodarowanie odcieków ze składowiska,
Zadanie III – Ukształtowanie bryły składowiska i drogi wjazdowe.

Zaleca się aby dla poszczególnych zadań zachować następującą kolejność robót:
1). Zadanie I – Przesłona przeciwfiltracyjna wraz z drogą technologiczną wokół
składowiska,
Ze względu na uwarunkowania hydrogeologiczne (kierunek napływu i odpływu
wód gruntowych z rejonu składowiska) naleŜy kolejność wykonywania przesłony
przeciwfiltraycjnej rozpocząć od kierunku napływu, tj. od strony południowej i
wschodniej Po wykonaniu tego odcinka moŜna przystąpić do wykonywania
pozostałych
odcinków
przesłony
przeciwfiltracyjnej.
Przed
ostatecznym
„zamknięciem” przesłony powinien być wykonany przynajmniej jeden z
projektowanych zbiorników retencyjnych na odcieki.
2). Zadanie II – Ujęcie i zagospodarowanie odcieków ze składowiska,
Prace powinny być realizowane w następującej kolejności:
- zbiorniki retencyjno-odparowalne „N” i „S” wraz ze studniami zbiorczymi „N”
i „S”,
- odwodnienie liniowe w głównej drodze wjazdowej wraz ze studniami
drenaŜowymi S1 i N1 (do czasu wykonania drenaŜy konieczne będzie
wywoŜenie odcieków ze studni rewizyjnych),
- rowy retencyjno-odparowalne R-1 i R-2 wraz budowlami upustowymi,
- drenaŜ „N” i „S”.
- drenaŜe palczaste (poziome)
3). Zadanie III – Ukształtowanie bryły składowiska i drogi wjazdowe.
Prace naleŜy rozpocząć od wytyczenia sytuacyjno wysokościowego oraz wstępnego
wyrównania ukształtowania skarp oraz wierzchowiny składowiska. Grunt i odpady z
porządkowania terenu oraz korytowania trasy głównej drogi wjazdowej naleŜy
zdeponować na składowisku w odległości min. 15 m od krawędzi skarp.
W trakcie realizacji głównej drogi wjazdowej naleŜy wykonać odwodnienie liniowe
wraz ze studniami rewizyjnymi S1 i N1 (patrz Zadanie 2).
Obsiew skarp składowiska naleŜy wykonywać bezpośrednio po ich uformowaniu.
W ramach zagospodarowania roślinnością naleŜy równieŜ wprowadzić roślinność do
zbiorników i rowów retencyjnych zgodnie z opisem przedstawionym w dokumentacji
projektowej, a nie umocnione powierzchnie skarp rowów i zbiorników retencyjnych
naleŜy obsiać mieszanką traw „łąkowych”
Szczegółowa kolejność realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych powinna
wynikać z harmonogramu robót sporządzonego przez kierownika budowy.
Zgodnie z art.21a ust.1 na kierowniku budowy spoczywa obowiązek sporządzenia planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BIOZ”/ uwzględniającego specyfikę obiektu
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budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia/ “BIOZ”/
sporządzić zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
/Dz.U. nr 120, poz.1126./
2. Zagospodarowanie placu budowy - wykaz istniejących obiektów

budowlanych;
Powierzchnia całego składowiska w granicach obecnego zagospodarowania wynosi
14,21ha. z czego:


teren składowania odpadów – 8.7 ha,



teren zaplecza technicznego i elektrowni wykorzystującej biogaz – 1.07 ha



podczyszczalnia ścieków (projektowana) – 0.17 ha,



teren zieleni izolacyjnej – 2.89 ha,



teren rezerwy – 1.38 ha.

od jego południowo-wschodniej strony zlokalizowane jest zaplecze socjalne oraz cała
infrastruktura związana z przyjmowaniem odpadów jak urządzenia wagowe i brodzik
dezynfekcyjny. W tej części zlokalizowane jest równieŜ sieć wodociągowa zasilająca
zaplecze obsługi składowiska, na której rozmieszczone są hydranty przeciw poŜarowe.
3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą

stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
Zagospodarowane terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
c) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
d) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników
(kontenery lub pomieszczenia udostępnione przez Inwestora)
e) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
f) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co
najmniej 1,5 m.
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być
dostosowana do uŜywanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy
powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować
materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być
oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie
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stanowiły zagroŜenia poŜarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed
poraŜeniem prądem elektrycznym.
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji
i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnie budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy naleŜy
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupowaŜnionych.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a)przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych
i mechanicznych,
b)przed uruchomieniem urządzenia, jeŜeli urządzenie było nieczynne przez ponad
miesiąc,
c)przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w w/w
instalacjach, naleŜy sprawdzać ich działanie kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być
odnotowywane w ksiąŜce konserwacji urządzeń.
Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów,
który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie
z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych.
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami
przepisów przeciwpoŜarowych. W pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić wymianę
powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz
miejsce i czas ich wystąpienia;
- zagroŜenia upadkiem z wysokości materiałów ,
- zagroŜenia wynikające z pracy na wysokości,
- zagroŜenia wynikające z pracy w sąsiedztwie linii energetycznej
( naleŜy wyłączyć i rozłączyć linię na czas prowadzenia robót)

4.1. Roboty ziemne
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:
− upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),
− zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian
wykopu przed obsunięciem się; obciąŜenie klina naturalnego odłamu gruntu
urobkiem pochodzącym z wykopu),
− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót
na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
−moŜliwość przysypania pracownika przez osuwającą się ze skarpy ziemię
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Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego
połoŜenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych
robót.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:
−elektroenergetyczne,
−gazowe
−wodociągowo - kanalizacyjne,
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości
w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.
W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić
napisy ostrzegawcze.
JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1,0 m od poziomu terenu, naleŜy
wykonać zejście (wejście) do wykopu.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
− w odległości mniejszej niŜ 0,60 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są
obudowane oraz jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
− w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą
klina naturalnego odłamu gruntu.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów
gruntu.
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Szczególną uwagą naleŜy zwrócić na bezpieczną pracę sprzętu pracującego przy
krawędzi formowanych skarp składowiska.

4.2. Roboty budowlano - montaŜowe
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montaŜowych:
- upadek pracownika z wysokości
Roboty montaŜowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane na podstawie
projektu montaŜu oraz planu "BIOZ" przez pracowników zapoznanych z instrukcją
organizacji montaŜu oraz rodzajem uŜywanych maszyn i innych urządzeń technicznych
Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak rozmieszczone, aby
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.
W czasie montaŜu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, naleŜy stosować podkładki
pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów,
materiałów lub wyrobów jest zabronione.

4.2.1. Maszyny i urządzenia techniczne uŜytkowane na placu budowy
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn
i urządzeń technicznych:
− pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony
napędu),
− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót
na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
− poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy
operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny
być:
−zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
−osłonięte w okresie zimowym,
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
W PLANIE „BIOZ” NALEśY WSKAZAĆ:
•

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ
STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

•

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiązany
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w
zakresie wykonywanych przez nich robot.
•
•
•
•

szkolenie pracowników w zakresie bhp,
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia,
zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy
i obuwia roboczego,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:
−szkolenie wstępne,
−szkolenie okresowe.
Szkolenia wstępne ogólne ("instruktaŜ 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 ("InstruktaŜ stanowiskowy") powinien
zapoznać pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagroŜeniami, 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
wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym
niŜ 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ, raz na 3
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lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub
Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe - nie rzadziej niŜ raz w roku.
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
− wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub
zagroŜeniami zdrowia pracowników,
− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
− udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej czynności do wykonania po
jej zakończeniu. oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających
zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe 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.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń:
Sprzęt i odzieŜ ochrony osobistej pracownika, odpowiednie do zagroŜenia na danym
stanowisku pracy, bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiązków.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich
zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a.)niewłaściwa ogólna organizacja pracy
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
2) niewłaściwe polecenia przełoŜonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy
i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań
lekarskich;
b.)niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
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Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
a.)niewłaściwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagroŜenia,
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b.)niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiałów zastępczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
c.)wady materiałowe czynnika materialnego:
1)ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

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 wyposaŜenia
technicznego, a takŜe 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 zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem
czynników szkodliwych i uciąŜliwych,
−zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich
zagroŜeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników,
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze,
zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia
roboczego opracowaną przez pracodawcę.
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
uŜytkowników tych środków, powinny zapewniać wystarczającą ochronę, przed
występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku,
słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach
posługiwania się tymi środkami.

Podstawa prawna opracowania:
•Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity DZ.U. z 1998 r. Nr 21
z późn. zm. 94)
•art.21 "a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz.U.z 2006r. Nr 156 poz.1118
z późn. zm.
•Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwcz 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U.2003r.Nr120poz.1126).
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)
•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)
•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)
•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy
oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na
Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003r. Nr 166 poz. 1650 z
późn. zm.)
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263 )
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracował:

9

