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1. Zakres robót do wykonania 
- roboty pomiarowe i geodezyjne, wskazanie miejsc kolizji z mediami na terenie 
- oznakowanie miejsca robót 
- wykopanie i zagęszczenie koryta pod projektowane ciągi piesze 
- ustawienie obramowania z płaskowników 
- wykonanie nawierzchni mineralnych 
- uporządkowanie terenu 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi.  
W trakcie wykonania robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie 
podziemne. 
 
3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 
a./ miejsca zagrożenie – cały teren objęty robotami przy odbywającym się ruchu 
spacerowiczów, a w szczególności przebieg urządzeń podziemnych 
b./ czas występowania zagrożenia – czas wszystkich robót od wejścia do ich zakończenie wraz 
z odbiorem i inwentaryzacją 
c./ rodzaj zagrożeń - zagrożenia wypadkowe i ruch pieszy, praca maszyn i urządzeń 
 
4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót. 
Celem instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi przy 
określonych pracach, sposobami ochrony przez zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania robót. Instruktaż powinien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do 
wykonywania robót oraz każdorazowo przed rozpoczęciem każdego dnia roboczego. 
Przeprowadza go osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca 
odpowiednie doświadczenie zawodowe. 
 
5. Pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania 
lekarskie, szkolenia BHP. 
Kierownik robót przeprowadza z pracownikami instruktaż BHP, w tym również: 
a./ określenie zasad działania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 
- wstrzymanie pracy 
- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia 
- ewentualne usunięcie zagrożenia 
b./ zgodnie z potencjalnymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni 
stosować środki ochrony indywidualnej: 
- podstawowe: ubrania, kamizele w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi 
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne 
Bezpośredni nadzór nad robotami winien pełnić uprawniony kierownik budowy, majster 
i brygadzista 
 
Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót winna się znajdować u kierownika 
budowy. 
 



6. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczaniu miejsca prowadzenia robót, 
Miejsca robót należy oznakować i zabezpieczyć na czas trwania robót. 
Stanowiska pracy wydzielić zaporami, zastawami, pachołkami drogowymi i taśmą 
ostrzegawczą. 
 
7. Informacja na temat transportu i składowania materiałów na budowie. 
Materiały budowlane dostarczać i przemieszczać pojazdami i urządzeniami przystosowanymi 
do danego rodzaju materiałów i składować w miejscach nie kolidujących z ruchem pieszym i 
istniejącymi drzewami. 
 
8. Informacja na temat zabezpieczenia p-poż. i pierwszej pomocy. 
Sprzęt techniczny wyposażyć w gaśnice p-poż. przystosowane do gaszenia danego rodzaju 
pożaru i apteczki pierwszej pomocy. 
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