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1. Zakres robót dla zamierzonego zadania inwestycyjnego do uwzględnienia w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmuje 
 
Budowę instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Budynek Gminnego Ośrodka Kultury 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwo  
i zdrowia ludzi 
 
Podczas trwania robót montażowych nie przewiduje się powstania elementów zagospodarowania 
terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Teren budowy winien być 
zabezpieczony przed dostępem osób postronnych przez wykonanie jego ogrodzenia względnie 
umieszczenia w widocznych miejscach tablic informacyjnych-ostrzegawczych o zakresie wejścia na 
teren realizacji robót budowlanych. 

 

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, skale i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 
 
Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
- możliwość porażenia prądem przy wykonywaniu zgrzewania, 
- możliwość poparzenia przy manipulacji płytą grzewczą, 
- porażenie prądem elektrycznym – w przypadku uszkodzenia używanych narzędzi zasilanych 

prądem elektrycznym 
- zagrożenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robót gazoniebezpiecznych 
- wykonanie przejść szczelnych przez przegrody (ściany + stropy) 
- montaż instalacji gazowych  
- możliwość poparzenia przy pracach spawalniczych przy wykorzystaniu sprzętu spawalniczego 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) wykonawca przed przystąpieniem do 
wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpieczeństwa ich 
wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót, a także o 
konieczności stosowania przez nich środków ochrony indywidualnej. 
Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem  
do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

a) wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z 
charakterystyką rodzaju zagrożeń. 

b) określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac 
szczególnie niebezpiecznych. 

c) określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym 
zakresie przepisów BHP. 



d) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 
e) wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

koniecznych do stosowania przez pracowników. 
f) charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru. 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie 

 

W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizację robót oraz wyposażenie w 
środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

a) wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi, 

b) zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

c) zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi  
w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

d) zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

e) przeprowadzić instruktaż pracowników, 
f) wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

g) wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie 
nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, 

h) wszystkie maszyny i urządzenia mechaniczne powinny posiadać zabezpieczenia ochronne, 
przeciwporażeniowe i atest dopuszczający do użytkowania w warunkach pracy,  

i) zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, 
j) teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 
k) wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką 

ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia, 
l) w pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt 

ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia 
 

7. Uwaga końcowa 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. 
oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 


