
 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 

PROJEKT BUDOWLANY 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 
 

 

Obiekt: Instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,2MW wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą tj. oświetleniem, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lęborku 

Lokalizacja:                 Działka: nr: 28/4, 108 obręb: [0013] LĘBORK, 

                                            Gmina: [220801_1] LĘBORK, 

                                             Powiat: LĘBORSKI, 

                                             Województwo:  POMORSKIE

Inwestor:                            Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  

                                             Pionierów 2, 84-300 Lębork 

Biuro Projektowe:             B&Z PROENERGY S. C. 

                                            ul. Klonowa 13, 84-300 Lębork 

Imię i nazwisko                 Arkadiusz Słowik  

oraz adres projektanta:   ul. Słoneczna 14 

                                     84-300 Lębork 

Kategoria obiektu:              Obiekt budowlany kategorii: XXVI ; V 

 

 



 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 

Zakres prac został omówiony w rozdziale I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi podczas prowadzenia prac są: 

• istniejące uzbrojenie podziemne terenu, 

• wykopy. 

3. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

Przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z wykonywaniem inwestycji należy 

przeprowadzić instruktaż pracowników zwracając szczególną uwagę na mogące wystąpić 

zagrożenia zdrowia i życia. Należy zwrócić szczególną uwagę na zaopatrzenie i dostępność 

środków pierwszej pomocy. 

Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie 

przestrzegać aktualnych przepisów BHP. 

Poniższe wskazania dotyczą przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

inwestycji, określają skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenie uderzenia spadającymi przedmiotami 

a) Miejsca zagrożeń: 

• stanowiska montażowe, 

• stanowiska wyładowcze, 

• stanowiska do wbijania konstrukcji, 

b) Czas występowania 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy 

Zagrożenia wynikające z użycia sprzętu mechanicznego 

a) Miejsca zagrożeń: 

• stanowiska pracy przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego, 

• stanowiska pracy przy pracy podnośników, 

b) Czas występowania 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy 

Zagrożenia powodujące urazy ciała 



 

 

a) Miejsca zagrożeń 

• stanowiska pracy w pobliżu urządzeń mechanicznych 

• poruszające się środki transportu, 

• ostre wystające elementy, 

• śliskie i nierówne powierzchnie, 

• spadające przedmioty, 

• osunięcia ziemi (przy prowadzeniu wykopów), 

b) Czas występowania 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy 

4. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisów BHP jest 

Kierownik Budowy, posiadający wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie. 

a) Kierownik Budowy powinien ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 

występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. 

b) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio Kierownik Robót oraz Brygadzista, stosownie do zakresu 

obowiązków. 

c) Kierownik Budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników 

w zakresie wykonywanych przez nich prac. 

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia 

dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, 

maszynach budowlanych itp. 

e) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla 

danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni 

odzież ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są 

zobowiązani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. 

f) Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących 

szkoleń podaje  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 

2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 

Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno być prowadzone w formie instruktażu — na 

stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie 



 

 

szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie 

powinno uwzględniać następujące etapy: 

• rozmowy wstępne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami 

z instruowanymi pracownikami, 

• pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany 

przez pracowników, 

• próbne wykonywanie procesu pracy przez pracowników przy korygowaniu przez 

instruktora sposobów wykonywania pracy, 

• samodzielne prace pracowników pod nadzorem instruktora lub osoby 

z odpowiednimi kwalifikacjami,  

• jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno 

uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków 

pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części 

powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu 

pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania 

przez niego pracy. 

g) Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem 

zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, 

oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki 

ostrzegawcze itp. 

h) W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz 

wydanych zaleceń w zakresie bhp itp. 

i) Każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy: 

• posiadać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia odpowiednie do wykonywanych 

czynności, 

• posiadać aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokościowych 

• odbyć szkolenie w zakresie BHP, 

• odbyć szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z częstotliwością 

uzasadnioną zmianą charakteru zagrożeń 

j) Każdorazowe przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego powinno być odnotowane 

w książce instruktażu i potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem. 



 

 

k) Na  terenie  budowy  powinien  być do  wglądu  pracowników  plan  BIOZ  opracowany  

przez Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie są 

przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy 

ogłoszeń. 

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Wskazanie środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  

niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie wynika z obowiązujących przepisów i jest niezbędne dla zapewnienia 

bezpiecznej 

i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybką pomoc lub ewakuację na skutek zaistnienia 

nieprzewidzianych wypadków i zagrożeń (np. pożaru, wybuchu, lub innych awarii). 

Zakres  robót  inwestycyjnych  dla  całego zamierzenia budowlanego  wymaga następujących  

środków technicznych i organizacyjnych wynikających z prowadzenia robót budowlanych 

warunkach zagrożenia: 

a) uderzenia spadającymi przedmiotami: 

• przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń, 

• elementy mogące stworzyć zagrożenie należy trwale mocować, 

• roboty wykonywać w odzieży ochronnej (rękawice, kaski itp), 

• prace montażowe wykonywać zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem 

indywidualnym 

b) wynikające z prac sprzętem mechanicznym: 

• prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, 

• dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe pracowników do wykonywanych 

czynności muszą być sprawdzone przez Kierownika Budowy, 

• teren prac sprzętu musi być jednoznacznie oznakowany, 

• zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigów i koparek w zasięgu 

działania ich ramion, 

• w przypadku prac w porach o ograniczonym natężeniu światła dziennego teren należy 

oznakować tzw. oznakowaniem nocnym (światła pulsujące), 

 

 



 

 

c) zagrożenia powodujące urazy ciała: 

• przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzględnie należy stosować 

przeznaczoną tym celu odzież ochronną, 

• poruszać się w miejscach wyznaczonych, 

• stosować wyłącznie urządzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez 

producenta (np. osłony na części wirujące maszyn), 

• miejsca niebezpieczne (doły, wykopy) jednoznacznie oznakować, 

• wystające, ostre krawędzie należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie osłon lub 

ogrodzenie. 

 

6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 

Miejscem przechowywania instrukcji jest pomieszczenie Kierownika budowy. 

W przypadku zaistnienia zagrożeń życia lub zdrowia mają zastosowanie następujące instrukcje:  

a) Instrukcja postępowania w razie zaistnienia wypadku 

• procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja, 

• procedura postępowania powypadkowego, 

• telefony alarmowe. 

b) Instrukcja postępowania na wypadek pożaru 

• alarmowanie wewnętrzne, 

• alarmowanie zewnętrzne, 

• zastosowanie sprzętu p. poż, 

• telefony alarmowe. 

c) Instrukcja postępowania w przypadku innych zagrożeń 

• awaria sprzętu technicznego, 

• zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej, 

• zdarzenia losowe. 

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za zapoznanie pracowników z treścią instrukcji.

 

 

 


