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Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, 
póz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowanie w zakresie objętym projektem branży elektrycznej. 
 
 
1.Zakres opracowania 

 
Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników 
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i 
wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych 
na ogół stosownymi aktami prawnymi. Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na 
terenie objętym opracowaniem 
 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi 
 
W rejonie przewidywanych robót elektrycznych występują elementy zagospodarowania, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz 
gazowe, wodociągowe. 
Zagrożenia mogą wystąpić podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopów. 
 
3.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  
robót  
Zakres robót elektrycznych stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi.  
Zagrożenia mogą wystąpić przy : 
      -  prace pod napięciem oraz  z używanie elektronarzędzi   i instalacji elektrycznej  
            miejsca budowy  ( porażenie prądem elektrycznym )  

- prace wykonywane na wysokości (narażenie uszkodzenia ciała) 
- cięcie ręczne i mechaniczne elementów i konstrukcji metalowych  

        - wiercenie i kucie bruzd oraz otworów w  tynku, murze, betonie (narażenie uszkodzenia ciała) 
          
 4.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników.  Do pracy 

można dopuścić pracownika, który: 
-  posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 

           -  posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy, został przeszkolony 
          z zakresu BHP na danym stanowisku 
Pracownicy wykonujący roboty elektryczne powinni być przeszkoleni w zakresie BHP przy 
urządzeniach i instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiadać aktualne świadectwa 
kwalifikacyjne. 
 

1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być 
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz 
zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych 
elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

2)  zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa 
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do 
prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),  

3)  zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 
wysokości 
Przy robotach ziemnych  należy zapewnić: 

1) zabezpieczenie terenu budowy,  wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i 
słupy, 



2) obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1 m głębokości.  
poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi  

3) składowanie  materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, 
4) przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną 

związaną z pracą tych maszyn. 
 
5. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

 
Przed rozpoczęciem prac sprawdzić czy nie występują potencjalne zagrożenia 
W trakcie wykonywania prac powinien być sprawowany nadzór przez kierownika robót, 
nie należy podejmować prac przy widocznej niesprawności urządzeń oraz przedmiotów niezbędnych do pracy, przy 
urządzeniach elektrycznych zachować szczególną ostrożność, należy korzystać z instalacji sprawnej gwarantującej 
ochronę przed dotykiem bezpośrednim oraz pośrednim (odpowiednia ochrona przeciwporażeniowa). 
Osobą  odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia: 

 organizację  pracy w sposób gwarantujący  bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
 przestrzeganie      przepisów    oraz    zasad bezpieczeństwa   i   higieny   pracy,  usuwanie 

stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów, 
 zapewnia   wykonanie   nakazów,   wystąpień,   decyzji   i   zarządzeń wydawanych przez organy 

nadzoru nad warunkami pracy  
 zna,  w zakresie  niezbędnym  do wykonywania ciążących  na nim obowiązków, przepisy o 

ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  
 zaznajomienie  pracowników z zakresem   ich  obowiązków,  sposobem wykonywania pracy na 

wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przed   dopuszczeniem   ich   do   pracy   oraz   zapewnia   
prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.  

 wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy 
jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych 
pracodawców  
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub 
rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu 
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:  

 
Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w prawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.  w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.  (Dz. U. Nr 62, poz. 287) 
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