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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH 

"Prace budowlane polegające na remoncie nawierzchni alejek w Pasażu Abramowskiego w Łodzi." 

1.     PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami. 
 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w sprawie informacji BIOZ  

i planu BIOZ 
 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 401  w sprawie BHP podczas 

wykonywanych robót budowlanych 
 Ewentualne inne rozporządzenia lub zarządzenia dotyczące BHP w branży. 

 
2.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

 zabezpieczenia terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi 
 roboty przygotowawcze 
 roboty rozbiórkowe istniejących elementów nawierzchni i podbudowy 
 roboty ziemne (wykopy, nasypy) 
 ustawianie krawężników i obrzeży betonowych 
 wykonanie podbudowy i nawierzchni ścieżek, ciągów pieszych 
 wykonanie prac wykończeniowych, ogólnobudowlanych i rekultywacja terenu, 
 prace porządkowe 
2.1  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW: 
Teren inwestycji " Pasaż Abramowskiego " znajduje się w Łodzi pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Kilińskiego, działki 
nr 139/41, 139/42, 141/21, 141/22 , 87/21, 141/14 obręb S-8 
 nawierzchnie na terenie opracowywanych działek urządzone, 
 istniejące sieci doziemne, 
 mała architektura, oświetlenie, wydzielony plac zabaw 
 ograniczenia ekologiczne- brak istniejących zagrożeń dla środowiska.  

 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 
DLA LUDZI: 
 Teren naturalnie ukształtowany, płaski brak wykopów czy zbiorników wodnych lub jakichkolwiek elementów 

naturalnych wymagających oznakowania lub zabezpieczenia.  
 Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych- nie ma. 
 Materiały odpadowe na terenie- nie ma. 
W chwili obecnej elementami mogącymi stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa jest infrastruktura podziemna. 
W TRAKCIE BUDOWY NALEŻY PRZSTRZEGAĆ OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BHP DOTYCZĄCE: 
 robót ziemnych 
 robót przygotowawczych 
 robót montażowych 
 robót transportu i składowania 
 
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH - SKALA I RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE  I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. 
Nie przewiduje się zagrożeń podczas realizacji inwestycji, o bezpieczeństwo osób przebywających na budowie musi 
dbać kierownik budowy. 

4.1. Roboty instalacyjne: roboty te będą wykonywane sprzętem elektrycznym i mechanicznym. Przed 
przystąpieniem do realizacji w/w robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników z zakresu zasad BHP dla w/w 
robót budowlanych. 
4.2. Zagrożenia przy pracach ziemnych: należy uformować hałdy ziemi w sposób uniemożliwiający osypanie się 
mas ziemi pod własnym ciężarem. Nie przewiduje się wykopów głębokich, jedynie wykopy czasowe typu linowego. 
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 W zakres robót ziemnych wchodzi: 
- roboty rozbiórkowe istniejących elementów nawierzchni i podbudowy 
- roboty ziemne (wykopy liniowe czasowe, nasypy, odspajanie i wydobywanie urobku z wykopu oraz 
przemieszczanie go na wskazane miejsce), 
- rekultywacja terenu, warstwy ziemi roślinnej, trawników 
- formowanie nasypów, 
- wyrównywanie powietrzni terenu. 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem 
zmechanizowanym należy wyznaczyć na terenie strefę niebezpieczną i ja właściwie ją oznakować. 

4.3. Urazy podczas prac rozładunkowych i montażowych z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego i 
elektronarzędzi (np. samochody samowyładowcze): 
Miejsce występowania zagrożenia - drogi transportowe, place składowe, strefa zasięgu pracy dźwigów i rozładunku 
bezpośrednio na miejscu wbudowania, występuje w trakcie całego okresu prowadzenia robót budowlanych. 

4.4.  Urazy przez tnące i wirujące elementy maszyn i narzędzi budowlanych: miejsce występowania zagrożenia- 
zasięg pracy danego urządzenia i ewentualne rozszerzone o zasięg oddziaływania ubocznych skutków pracy 
urządzenia (np. lecące iskry, odpryski betony, itp.), występuje w trakcie całego okresu prowadzenia robót 
budowlanych. 

4.5. Porażenie prądem podczas użytkowania różnego rodzaju urządzeń i narzędzi zasilanych prądem 
elektrycznym: miejsce występowania zagrożenia  - miejsce prowadzenia prac z użyciem takich narzędzi, występuje 
w trakcie całego okresu prowadzenia robót budowlanych. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy 
tylko wówczas, jeśli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych, 
kierowcy maszyn o napędzie silnikowych powinni posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku 
stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i 
odłączyć od prądu. 

Całość pracy należy wykonywać tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych osób biorących udział w 
procesie inwestycyjny oraz osób poruszających się pobliżu. Szczególna uwagę należy zwrócić przy 
robotach wykonywanych w pobliżu odbywającego się ruchu publicznego. 
 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 Pracownicy powinni być przeszkoleni  przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami BHP.   
Zaświadczenia  o szkoleniach przechowywać w aktach osobowych pracownika. Sposób prowadzenia i tematykę 
instruktażu należy dostosować do profilu wykonywanych robót i przeprowadzić przed przystąpieniem do nich. 
Prace szczególnie niebezpieczne należy wykonać pod nadzorem kierownika budowy lub osoby przez niego 
upoważnionej, w sposób umożliwiający udzielanie instrukcji wykonywanej pracy w trakcie jej wykonywania. 
Przejścia i wejścia do budynku w miejscach możliwego upadku przedmiotów ochronić lub wygrodzić i oznakować 

 Na kierowniku budowy spoczywa obowiązek przeprowadzenia szkolenia w zakresie BHP odpowiednim do 
poziomu trudności robót, co należy udokumentować w załączniku do planu BIOZ. Instruktaż stanowiskowy 
należy przeprowadzać na podstawie opracowanego programu szkolenia 
 

6. WYKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I 
SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I 
INNYCH ZAGROŻEŃ. 
 Prace ogólnobudowlane: 
Przy pracach budowlanych należy przestrzegać warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych, 
które należy realizować pod nadzorem kierownika budowy. 
Strefy szczególnego zagrożenia nie występują. 
Należy uwzględnić następujące elementy w organizacji placu budowy: 
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1) przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy. 
2) dojazd na budowę: od strony drogi publicznej 
3) odpowiednie oznakowanie placu. 
4) sprzęt przeciwpożarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych. 
5) na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady 
6) pojemnik po zapełnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowaną firmę 
7) nie przewiduje się odpadów niebezpiecznych. 
8) na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów budowlanych 
10) pracownikom należy przydzielić ochrony indywidualne w postaci: 

 -     szelki bezpieczeństwa – przy pracach na wysokości 
 -     kaski – do stałego korzystania na terenie placu budowy 
 -     rękawice ochronne – do stałego korzystania 
 -     kamizelki – do stałego korzystania 
 
Podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych należy stosować się do wszystkich  szczegółowych 
przepisów BHP ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
 Roboty budowlano – montażowe wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej – kierownika budowy, 

przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności: 
 Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez 

wstępnego przeszkolenia. 
 Stanowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się materiałów i elementów. 
 Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. 
 Pracownik przystępujący do pracy powinien posiadać odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami 
 Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, 

wibracje lub inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywa pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt 
ochrony osobistej. 

 Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego 
użytkowania, konserwacji i przechowywania 

 Na budowie powinna znajdować się apteczka wyposażona w artykuły pierwszej pomocy oraz osoba 
przeszkolona do jej udzielenia. 

 Prace ziemne przy montażu przyłączy zaleca się wykonywać w suchej porze roku , latem lub wczesną jesienią. 
W przypadku konieczności obniżenia zwierciadła wody na czas wykonania prac ziemnych i montażowych, 
wykopy należy odwodnić przy pomocy igłofiltrów.  

 Wykopy wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02. 
Należy zapewnić odpowiedni nadzór nad wszelkiego typu pracami budowlano- wykonawczymi ! 
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