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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

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

obiektów. 

a) roboty ziemne – wykonanie wykopów 

b) roboty demontażowe armatury oraz kanałów sieci kanalizacji sanitarnej 

c) roboty montażowe kanalizacji sanitarnej 

d) zasypanie wykopów 

e) uporządkowanie terenu 

 

2. Wykaz istniejących obiektów. 

a) zespół budynków otaczających 

b) sieci i przyłącza infrastruktury technicznej 

c) tereny zieleni, ciągi piesze oraz jezdne 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

  Brak elementów zagospodarowania, które w sposób bezpośredni stwarzają zagrożenie 

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

  Wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności 

przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) roboty ziemne 

b) roboty montażowe 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

  Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. 

  Wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych występujących na terenie budowy. 

  Wykonawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: 

• bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 

• odpowiednie środki zabezpieczające; 

  Wykonawca powinien zapewnić instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
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a) imienny podział pracy, 

b) kolejność wykonywania zadań, 

c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 

 Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP 

oraz posiadać aktualne świadectwa zdrowia. 

 Wykonawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy 

określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. 

  W szczególności jest obowiązany: 

a) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia z 

uwzględnieniem możliwości psychofizycznych pracowników; 

b) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

  Jeżeli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrożeń nie jest możliwa, należy stosować 

odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie środki ochrony zbiorowej, 

ograniczające wpływ tych zagrożeń na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. 

  W sytuacji gdy ograniczenie zagrożeń w wyniku zastosowania rozwiązań organizacyjnych 

i technicznych nie jest wystarczające, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom środki 

ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń. 

  Wykonawca powinien zapewnić pracownikom informacje o istniejących zagrożeniach, przed 

którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych środkach i zasadach ich 

stosowania.  

  Wykonawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn 

i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich 

usuwania. 

  W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba 

kierująca pracownikami jest obowiązana do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia tego zagrożenia. 

  Wykonawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych 

z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; 

• udzielania pierwszej pomocy. 

  Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy 

wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, 
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czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych 

ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać 

informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów. 

  Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany 

w sposobie użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę. 

  Wykonawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej 

pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych 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. 

  Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych: 

1. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

2. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 

przebywające na terenie budowy. 

4. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować 

środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.  

5. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa 

jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. 

  Zagospodarowanie terenu budowy: 

a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

co najmniej w zakresie:  

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;  

• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;  

• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami oraz odprowadzania lub 

utylizacji ścieków;  

• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;  

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;  

• zapewnienia łączności telefonicznej;  

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

b) na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą 

i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących 
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na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje 

to zawarta umowa. 

c) jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia osób wykonujących roboty budowlane 

albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót, należy zapewnić osobom wykonującym takie 

roboty pomieszczenia do odpoczynku. 

 

  Roboty ziemne: 

1. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

2. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone 

określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 

istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.  

3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze.  

4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

5. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 

robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, 

zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, składa się z deski 

krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną 

przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową, a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości. Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 

1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. W przypadku rusztowań 

systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. 

6. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa 

wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.  

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą 

balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m 

i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

8. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca 

robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

9. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 

wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie 

nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień, 

o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają 

na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 
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10. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 

Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

11. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami 

odrębnymi, należy:  

• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 

głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku 

od wykopu; 

• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

• sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

12. W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną z użyciem 

wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.  

13. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 

20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.  

14. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

oraz skarp. 

15. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów 

gruntu. 

16. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, 

wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku 

powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 

17. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

18. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

19. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować 

od dna wykopu i stopniowo usuwać je w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać 

jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

• w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 

• w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

20. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów 

gruntu. 
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21. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu.  

22. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 

strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

23.  Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

24. Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę.  

25. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu - powinien być 

przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku 

i w porze nocnej oraz nadzorowany.  

26. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych 

i na głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi 

lub obudową prefabrykowaną. 

 

7. Uwagi końcowe do Informacji 

  Przy wykonywaniu robot ziemnych zwrócić należy szczególną uwagę na istniejące 

uzbrojenie, a przede wszystkim na istniejącą sieć gazową oraz energetyczną. 

  W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych stosuje się ogólne przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowiązujące przepisy, normy 

i normatywy oraz wytyczne, zawarte mn. w: 

1. OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

4. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami). 

5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 

1.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci. 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7. Polskie Normy mające zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlanej. 

 

   Projektant: 

 mgr inż. Łukasz Gadomski 

 


