
 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)  
Informacje ogólne 

1) Budowa,  

Opracowanie warunków technicznych przebudowy – droga 

wewnętrzna zlokalizowana na działce nr 504/2 w Marcinkowie 
(Nazwa budowy) 

Marcinków gmina Wąchock dz. ewid. nr 504/2          
(Adres inwestycji) 

2)   Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock  
(Imię i nazwisko oraz adres inwestora ) 

3)   mgr inż. Andrzej Rybak 

(Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację ) 

Cześć opisowa 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

- wytyczenie trasy w terenie 

- usunięcie istniejących nawierzchni 

Roboty zasadnicze 

- wykonanie robót ziemnych 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie 

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Pobocza i zjazdy 

- wykonanie korytowania pod pobocza i zjazdy 

- wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów 

 

2)   Działka na której prowadzona jest inwestycja jest niezabudowana 

(działka drogowa) 

(Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych) 

3) Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- prowadzenie robót pod ruchem na całym odcinku drogi 

- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak równiarki, koparki, rozkładarki mas bitumicznych, 

walce drogowe i środki transportu 

- natrafienie na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi) 

4) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 

4.1)      Prowadzenie prac przy ruchu kołowym 

 Nieprzewidywane zachowanie kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót drogowych 

Możliwość przypadkowego wejścia pod koła samochodu 

4.2)   Roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu: 

- Uderzenie łyżką koparki podczas robót ziemnych 

- Najechanie przez samochód lub sprzęt ładujący (koparka, spycharka) 

- Upadek, poślizgnięcie się 

4.3)     Nieodpowiednie wyposażenie pracowników w sprzęt ochronny: 

- Wysoka temperatura przy układaniu warstw asfaltu 

- Opary mas asfaltu 

- Nieuwaga w zachowaniu pracowników 



 

 

 

5) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 

zagrożenia. 

Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy 

wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica informacyjna.  Miejsca, w których mogą wystąpić zagrożenia 

(wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, 

znaki U - 51).  Roboty drogowe prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora i Policję projektem 

organizacji ruchu. 

 

6) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robót, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z późn. zm.) 

 Instruktaż powinien obejmować: 

- zapoznanie się pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu i inwestycji i rodzaju robót 

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi 

- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu 

- podanie zasad bezpieczeństwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania się podczas 

wystąpienia zagrożenia 

- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać 

- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP 

 

7)   Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych. 

Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem istnienia instalacji 

takich jak : elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. W przypadku ich istnienia należy określić bezpieczną 

odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji należy oznaczyć 

trwałymi i widocznymi znakami. Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli 

odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm powinno odbywać się sposobem ręcznym bez użycia 

kilofa. Wykopy należy ogrodzić taśma biało – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu 

znajdują się inne stanowiska pracy należy ustawić trwałe bariery o wysokości 1,10 m ponad terenem w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu lub klina odłamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dłuższej przerwie w 

pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w 

bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać 

się poza klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami 

publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy 

prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60 m poza klinem odłamu. 

Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który 

ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką 

nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu towarzyszącemu temu zadaniu 

transportowi. 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, każde 

uruchomienie maszyny należy sygnalizować . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio oświetlić, a 

maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy zaopatrzyć w 

odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i 

urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną etylizowaną. Maszyny i urządzenia o 

napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia obsługi prądem elektrycznym. Demontaż 

maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła 

zasilania. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione 

na pochyłym terenie należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i 

urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do 



 

 

 

prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym. 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i obuwie oraz 

kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi piesze 

zabezpieczyć przed poślizgiem. 

 

Maszyny, narzędzia i sprzęt. 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być wyposażone we wszelkie 

osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urządzenia wymienione w certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację Zgodności z Polskimi Normami. 

Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają 

dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny 

udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy 

sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem sprawności technicznej i 

bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób nie należących do obsługi. Urządzenia 

grzewcze na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta. 

8)   Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów   

    niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, niezbędnych 

odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego zamierzenia inwestycyjnego 

znajdują się w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy. 

8. Pierwsza pomoc. 

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie 

pracowników. Inwestycja przewiduje prowadzenie robót wykonywanych w odległości nie większej niż 500 m od punktu 

pierwszej pomocy znajdującego się na terenie biura budowy. 

Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie będą mogły zapewnić szybkiego przewozu 

poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki lokomocji. Na budowie będzie wywieszony na 

widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów : 

- najbliższego punktu lekarskiego 

- najbliższej straży pożarnej 

- posterunku policji 

 

 

 Podpis 

 


