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1. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Instytucie Ekologii 

terenów uprzemysłowionych w Katowicach przy ul. Kossutha.  

 

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  

Na placu budowy są istniejące obiekty budowlane. 

 

3. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

1) Roboty rozbiórkowe. 

2) Instalacja taras kablowych. 

3) Roboty montażowe WLZ. 

4) Roboty montażowe rozdzielnic elektrycznych. 

5) Instalacja okablowania strukturalnego. 

6) Roboty pomiarowe. 

 

4. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

1) Szkolenie pracowników w zakresie bhp. 

2) Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

3) Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby. 

4) Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego. 

 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1) Zagospodarowanie placu budowy. 

Nie przewiduje się wykonania zaplecza budowy. Niezbędne pomieszczenia należy wygospodarować 

w pomieszczeniach w budynku remontowanym. 
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2) Roboty rozbiórkowe. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych instalacji należy odłączyć ją od zasilania. Obowiązują zasady 

ochrony osobistej i stosowanie środków ochrony osobistej, rękawice, okulary ochronne, maseczki 

przeciwpyłowe itp.  

3) Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone  

w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane  

na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

 

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 

1) Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne,  

 szkolenie okresowe. 
 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż 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 („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 

przed zagrożeniami 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. 



Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/09/PN/FA/2017 

Załącznik 9. Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia 

 

 4 

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 jego aktach osobowych. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone  

w okresie nie dłuższym niż 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 instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach 

pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe 

– nie rzadziej niż raz w roku. 

2) Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

BHP. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn  

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

3) Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 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 pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 

oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. 

4) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

 

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM 

Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1) Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.   

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

 niewłaściwe polecenia przełożonych, 
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 brak nadzoru, 

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

 nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór; 
 

c) przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego, 

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego, w tym zastosowanie materiałów zastępczych czy 
niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

 wady materiałowe czynnika materialnego, w tym wady ukryte, 

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym nadmierna eksploatacja,  

 niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego lub niewłaściwe naprawy i remonty czynnika 
materialnego. 

 
2) 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, osoby zaangażowane w proces budowy są zobowiązane do: 

a) kierownik budowy: 

 zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń,  

 informowania pracowników o sposobach posługiwania się środkami ochrony indywidualnej, 

które zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie 

głowy, twarzy, wzroku, słuchu); 

b) osoba kierująca pracownikami: 

 organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 dbania o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  
z przeznaczeniem, 
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 organizowania, przygotowywania i prowadzenia prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia, w razie 
stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników,  

  
c) pracownicy zatrudnieni na budowie: 

 używania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w które zostali 

wyposażeni zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  

i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę, 

Podstawa prawna opracowania: 

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 

 art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623  

z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków 

i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279), 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 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 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. poz. 1468), 

 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: 
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mgr inż. Ziemowit Goździk 

 

 


