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PODSTAWA OPRACOWANIA: 
 
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. 2003 nr 120 poz. 1126), Art.21a Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2017r. 
poz. 1332,1529). 
 
 
 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych prac dla zadania. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi, rodzaj zagrożenia oraz czasu i miejsca jego wystąpienia.  
 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
5. Środki techniczne i organizacyjne, mające zminimalizować ryzyko wystąpienia 

zagrożenia na budowie oraz środki służące do sprawnej komunikacji i umożliwiające 
szybką i sprawną ewakuację. 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRAC DLA ZADANIA.  

 
Zakres prac obejmuje wykonanie instalacji:  
 

a) systemu dozorowego (CCTV) opartym o system kamer IP w obszarach zewnętrznych 
i wewnętrznych, 

b) systemu kontroli dostępu (SKD), 
c) platforma integrująca   

 
Kolejność robót: 
 

a) roboty przygotowawcze i porządkowe, 
b) zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 
c) dostawa materiałów, 
d) wytyczenie i montaż tras kablowych, 
e) montaż osprzętu i urządzeń, 
f) uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności związanych z 

inwestycją, 
g) inwentaryzacja powykonawcza. 

 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
W obiektach objętych inwestycją znajdują się następujące obiekty budowlane: 
 

 drogi wewnętrzne, 
 sieć wodociągowa, 
 sieć kanalizacji sanitarnej, 
 kable energetyczne, 
 kable telefoniczne, 
 sieć światłowodowa, 
 pomieszczenia magazynowe, biurowe, administracyjne. 
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3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

 
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie: 
 

 istniejący ruch pojazdów i pieszych po drogach wewnętrznych, 
 istniejące uzbrojenie terenu – sieć energetyczna, wodociągowa i sanitarna. 

 
Przewidywane zagrożenia: 
 

 upadek z wysokości z uwagi na konieczność używania rusztowań i drabin, 
 zranienie drobnym sprzętem tj. bruzdownica, wiertarka, otwornica, piła do cięcia 

betonu, 
 porażenie prądem. 

 
4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO        

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
 
Zapewnienie szkolenia okresowego ( nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wstępnego w zakresie BHP obejmującego instruktaż 
ogólny, stanowiskowy i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed 
przystąpieniem do pracy. 
 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 
 

 jeżeli wykonywana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie 
przerwać wykonywanie czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeśli jest to 
niemożliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu 
wykonywanej czynności. 

 w przypadku zauważenia wykonywania prac stwarzających zagrożenie należy 
niezwłocznie zgłosić ten fakt osobie sprawującej nadzór na budowie,  

 należy używać maszyn, narzędzi i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i 
instrukcją obsługi. Zabrania się używania urządzeń i maszyn uszkodzonych (np. 
przetarty kabel, zepsuty włącznik, brak osłony itp.) O uszkodzeniach należy 
poinformować osobę sprawującą nadzór na budowie,  

 narzędzia i urządzenia wymagające specjalnych kwalifikacji mogą być używane tylko 
przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie.   
 

b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń: 

  



 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia    Strona 5 z 6 

 odzież ochronna (bluzy oraz spodnie ogrodniczki, czapki,  płaszcze przeciwdeszczowe, 
kamizelki ostrzegawcze) 

 ochrona kończyn dolnych (trzewiki), 
 ochrona kończyn górnych (rękawice), 
 ochrona głowy (kaski ochronne), 
 ochrona oczu (okulary ochronne do cięcia i szlifowania itd.).    

 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez  

wyznaczone w tym celu osoby: 
  

 zapewnienie bezpośredniego nadzoru przez osoby kierujące robotami, 
 prace szczególnie niebezpieczne muszą być wykonywane pod nadzorem osoby osób 

kierujących robotami,   
 zapewnienie odpowiednich środków ochrony odpowiednio do rodzaju wykonywanej 

czynności, 
 instruktarz pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, 

ustalenie kolejności wykonywanych zadań, ustalenie wymagań bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
 

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, MAJĄCE ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO 
WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA NA BUDOWIE ORAZ ŚRODKI SŁUŻĄCE DO SPRAWNEJ 
KOMUNIKACJI I UMOŻLIWIAJĄCE SZYBKĄ I SPRAWNĄ EWAKUACJĘ. 

 
Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 
(Dz.U. Nr 47, poz.401). 

 przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy 
oraz w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń, 
ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu 
wykonywania poszczególnych prac ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji ich 
bezpieczeństwa, 

 ciągły nadzór nad sposobem i miejscem składania materiałów tak, aby nie zakłócać 
sprawnej komunikacji i umożliwić szybką ewakuację, 
zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia pracowników, 
dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz uwzględnić możliwość 
ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych), 

 jeżeli praca odbywać się będzie w niskich temperaturach należy wprowadzić częstsze 
przerwy w pracy, gdzie pracownicy będą mogli odpocząć w ogrzewanym 
pomieszczeniu, 
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 prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 
odpowiadających za dany rodzaj sieci. 
   

 
 

 
 


