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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

dla inwestycji polegającej na: 

"Modernizacja przejazdu drogowo-tramwajowego  

w Sosnowcu, ul. Sienkiewicza-Kościelna" 

 Strona tytułowa projektu budowlanego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

1.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ  

REALIZACJI  POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność jego realizacji podana jest  

w rozdziale „Przedmiot opracowania. Cel i zakres opracowania", szczegółowa kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót.  

1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 W stanie istniejącym w obszarze przyszłych robót budowlanych występują: 

- torowisko tramwajowe (przejazd), sieć kanalizacyjna (odwodnienie), sieć trakcyjna, sieć 

energetyczna. 

1.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ  

STWARZAĆ  ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I  ZDROWIA LUDZI 

 Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który może stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to: ruch drogowy odbywający się po przedmiotowej ulicy oraz ulicach 

sąsiednich, istniejące uzbrojenie terenu (sieci) podziemne i nadziemne. 

1.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ  WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI  ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ  I  

RODZAJE ZAGROŻEŃ  ORAZ MIEJSCE I  CZAS ICH WYSTĄPIENIA.   

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla inwestycji torowych 

rodzaje zagrożeń wynikające z wykonywania robót ziemnych. Skala zagrożeń jest ograniczona do 

placu budowy (zagrożenie lokalne). 

Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych 

w obszarze i w czasie wykonywania. 

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić w trakcie wykonywania robót budowlanych 

stwarza prowadzenie ich bez właściwych zabezpieczeń oraz nie przestrzeganie przepisów BHP. 

 

Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego zagospodarowania placu budowy: 

 Wypadek osób nieupoważnionych do przebywania w obrębie prowadzonych robót, 

spowodowany nie skutecznie lub w ogóle niezabezpieczonym terenem budowy, 

 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy nie są zaprojektowane, wykonane 

oraz utrzymywane w sposób taki, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego 

i nie chronią przed porażeniem prądem elektrycznym 
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 Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne nie są zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi 

 Roboty elektryczne są wykonywane przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 Upadek pracownika do wykopu 

 Zasypanie pracownika w wykopie 

 Potrącenie pracownika łyżką koparki 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu budowlano – montażowych: 

 Upadek pracownika z wysokości 

 Upadek na płaszczyźnie 

 Przebywanie osób w pobliżu strefy pracy dźwigów 

 Zwalnianie elementów prefabrykowanych z zawiesi linowych bez uprzedniego ich 

zamocowania w miejscu wbudowania 

 Brak asekuracji przy pracach, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 

 porażenie prądem elektrycznym 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 

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

 Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki 

 Porażenie prądem (brak zabezpieczeń przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 

przed uszkodzeniami mechanicznymi) 

 Maszyny oraz inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane nie są 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz nie spełniają 

wymogów określonych w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności 

Wykonywanie wszelkich robót budowlanych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP. 

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI  ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien przeprowadzić instruktaż pracowników 

odnośnie technologii robót, występujących zagrożeniach oraz określeniu zasad postępowania  

w przypadku ich wystąpienia. Zwrócić uwagę na konieczność stosowania przez pracowników środków 

ochrony osobistej, odzieży ochronnej oraz sprzętu ochronnego. Objaśnić konieczność przestrzegania 

zasad BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed 

możliwością porażenia. Należy prowadzić nadzór bezpośredni nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez osoby do tego celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swoich 

obowiązków. Zabrania się spożywania alkoholu na budowie oraz wykonywania robót w stanie 
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nietrzeźwym. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalne służby, 

prowadzące tego typu szkolenia. Każde szkolenie pracownika należy odnotować w jego książeczce 

szkoleń. Pracownicy przed przystąpieniem do robót powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych 

wypadków oraz posiadać aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na wysokościach. 

1.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 

SĄSIEDZTWIE,  W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  

KOMUNIKACJĘ ,  UMOŻLIWIAJĄCĄ  SZYBKĄ  EWAKUACJĘ  NA WYPADEK POŻARU, 

AWARII  I  INNYCH ZAGROŻEŃ  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym roboty budowlano-montażowe 

należy zapewnić: 

 wyposażenie placu budowy w środki ratownictwa wodnego, 

 stosowanie odzieży roboczej przez pracowników, 

 stosowanie odzieży ostrzegawczej, 

 stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót 

wymagających ich używania, 

 prowadzącemu roboty urządzenia łączności do komunikowania się np. telefon komórkowy; 

 zabezpieczenie placu budowy przed wstępem osób niepożądanych, 

 stosowanie się do wymagań BHP określonych w projektach i przepisach branżowych. 

 przy robotach budowlanych należy stosować narzędzia i sprzęt budowlany posiadające atesty 

i świadectwa dopuszczenia do użytkowania w budownictwie 

 należy stosować zabezpieczenia wykopów przy robotach ziemnych 

 dla pracowników zabezpieczyć zaplecze sanitarno-socjalne 

 na budowie powinny znajdować się środki gaśnicze, tablica informacyjna budowy wraz z 

wykazem telefonów alarmowych oraz apteczka pierwszej pomocy z niezbędnym 

wyposażeniem 

 odpowiedni nadzór specjalistyczny, zwłaszcza w razie prowadzenia prac w sąsiedztwie 

czynnej napowietrznej linii energetycznej 

 teren budowy należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych 

 przejścia i dojazdy na teren budowy winne zapewniać bezpieczną i sprawną komunikację 

 dokumentacja budowy oraz wszelkie niezbędne dokumenty winny być zabezpieczone przed 

ich zniszczeniem, utraceniem i kradzieżą. 
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