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bezpieczeństwa

> Zawsze stosuj środki ochrony indywidualnej,  

> Zawsze przed rozpoczęciem pracy lub jej kontynuowaniem, 
upewnij się, że posiadasz plan i pozwolenie na prace w pobliżu linii
wysokiego napięcia,
> Zawsze używaj środków ochrony indywidualnej odpowiednich
do miejsca pracy i stosuj się do zasad bezpieczeństwa,

> Nigdy nie podejmuj żadnej pracy przed instruktażem                           
i potwierdzeniem Twoich kompetencji,

> Nigdy nie pracuj i nie prowadź pojazdów pod wpływem 
narkotyków lub alkoholu,

> Zawsze sprawdź urządzenie elektryczne przed użyciem,

> Zawsze używaj szelek bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości, 
chyba, że masz zapewnioną inną ochronę,

> Zawsze zabezpieczaj miejsce wykopu i nie umieszczaj sprzętu 
i miejsca magazynowania w odległości 1 metra od wykopu,

> Zawsze przestrzegaj przepisów ruchu drogowego,

> Nigdy nie wchodź do wyodrębnionej strefy bez pozwolenia 
osoby nadzorującej,

> Zawsze używaj właściwych urządzeń do rozładunku                                  
i załadunku materiałów,

> Zawsze zabezpieczaj plac budowy.



1. WYMAGANA DOKUMENTACJA



1. Wymagana dokumentacja BHP

Kto przygotowuje wymaganą dokumentację BHP ? 

• Kierownik Budowy/ Robót - jeżeli prace wykonywane są przez siły własne,

• Przedstawiciel podwykonawcy.

Zatrudnianie dalszego podwykonawcy nie zwalnia Przedstawiciela Podwykonawcy z opracowania 

lub przedstawienia wymaganej dokumentacji.

Najczęstsze problemy wynikające z obowiązku przedstawienia dokumentacji :

 Nie zdążyłem dostarczyć dokumentacji, a chcę już wejść na budowę. Nie ma takiej możliwości.
Czas przygotowywania dokumentacji jest czasem np. przygotowania budżetu i oferty,

 Dlaczego nie mogę użyć IBWR z poprzedniej realizacji? Dlatego, że każda budowa jest inna, są
inne wymagania, kolizje, czynniki zewnętrzne,

 Nie mam behapowca nie potrafię napisać IBWR. Specjalista BHP nie jest specjalistą od
wykonywania technologii prac. Osoba ta może Cię wspomóc, ale nie napisać 100% dokumentu,

 Nie mam czasu, jestem od budowania, a nie od pisania. Prowadzenie robót budowlanych wiąże
się również z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji. Jest to obowiązek wynikający z prawa.

I Podstawowe informacje.

Przygotowanie prac budowlanych jest kluczowym zadaniem przed realizacją zadania. Jednym z
etapów przygotowań jest organizacja dokumentacji BHP. Poprawność i komplet dokumentacji
ułatwia przeprowadzenie tego procesu, a także usprawnia późniejszą realizację zadania. Plan
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia jest głównym dokumentem, niezbędnym do realizacji projektu
budowlanego.

STANDARDY BHP
wersja 1 / 2021

Standard zawiera informacje dotyczące wymaganej dokumentacji BHP na projekcie budowlanym
i pracach wykonywanych na rzecz projektu budowlanego.

1

Kto zapoznaje pracowników z zagrożeniami na projekcie?

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za koordynacje prac pod względem BHP na projekcie. To w
jego interesie jest, aby każdy pracownik przebywający na budowie lub pracujący na jej rzecz był
zapoznany z zagrożeniami oraz sposobem organizacji prac.
Kierownik budowy może zlecić zapoznanie pracowników osobie przez niego wyznaczonej,
np. Kierownikowi Robót, Inżynierowi Budowy lub Koordynatorowi BHP.
Zapoznanie z zasadami BHP, organizacją oraz zagrożeniami na budowie odbywa się na szkoleniach
informacyjnych. Jest to obowiązek. Po szkoleniu pracownik otrzymuje naklejkę z numerem z listy
szkolenia. Naklejkę umieszcza się w widocznym miejscu na hełmie ochronnym.
Zapoznanie z IBWR dokonuje przełożony pracowników lub wyznaczona przez niego osoba
(np. Kierownik Robót, inżynier budowy).



II Plan BIOZ.

WAŻNE
• Plan BIOZ jest dokumentem, który podlega aktualizacji. Kierownik budowy, wprowadzając

w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz zmiany, zamieszcza adnotację określającą
przyczyny ich wprowadzenia,

• Część rysunkową Planu BIOZ opracowujemy na kopii projektu zagospodarowania działki lub
terenu, zawierając dane takie jak:

 czytelną legendę,
 oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie,
 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi,
 rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem

robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych,
 rozmieszczenie oraz oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania
i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy
sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego,

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego
i asfaltowego, prefabrykatów,

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu,

 lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

STANDARDY BHP

W planie BIOZ (Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) przedstawiony jest opis wykonywanych
prac z uwzględnieniem harmonogramu oraz zagrożenia wynikające z procesu prac, skrócony opis
organizacji prac, wymagania oraz sposób realizacji wszystkich zagadnień dotyczących BHP i Ochrony
Środowiska. Plan BIOZ jest wiodącym dokumentem na budowie przy tworzeniu IBWR oraz Oceny
Ryzyka dla Zadania.
Obowiązek sporządzenia planu BIOZ istnieje w trzech przypadkach:
 kiedy przewiduje się planowane roboty budowlane mające trwać dłużej niż 30 dni roboczych,

a jednocześnie ma być zatrudnionych co najmniej 20 pracowników,
 kiedy pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni,
 kiedy na budowie będzie wykonywany przynajmniej jeden z wymienionych rodzajów robót

budowlanych wymienionych w ust. 2 Prawa Budowlanego.

Obowiązek sporządzenia Planu BIOZ należy do Kierownika Budowy.
Z Planem BIOZ musi zostać zapoznany każdy pracownik wykonujący prace na terenie budowy i na
rzecz Generalnego Wykonawcy.
Wzór Planu BIOZ dostępny jest w dokumentacji działu BHP.

1. Wymagana dokumentacja BHP

wersja 1 / 2021
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III IBWR. 

WAŻNE

• IBWR zaczynamy od Oceny Ryzyka dla Zadania,

• IBWR jest dokumentem, który nie może być powielany i kopiowany na inne projekty budowlane,

• Wszyscy pracownicy danego wykonawcy muszą być zapoznani z dokumentem, 

• W przypadku cudzoziemców, dokument powinien być przetłumaczony na język, który jest zrozumiały dla 

osób wykonujących dane prace,

• Jeżeli Wykonawca ma duży zakres prac np. prace ziemne, kanalizacja, prace brukarskie, wygodniej jest 

podzielić dokument na branże.

STANDARDY BHP

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót IBWR jest obowiązkowym dokumentem, w którym
wykonawca opisuje sposób wykonywania prac wraz ze sposobami wybranych zabezpieczeń.
W dokumencie wykonawca jest zobowiązany zawrzeć wszystkie informacje o sposobie i technologii
prowadzenia prac na budowie, terenie, na którym będą prace realizowane, kolizjach, w oparciu o
Plan BIOZ, procedury i standardy BHP Colas Rail Polska oraz przepisy BHP obowiązujące w kraju
wykonywania prac. IBWR musi zostać zaakceptowana przez Kierownika Budowy przed rozpoczęciem
prac danego wykonawcy.
IBWR przygotowujemy na wszystkie wykonywane prace na projekcie budowlanym.
Obowiązek zapoznania pracowników z IBWR należy do przedstawiciela Wykonawcy. Potwierdzeniem
zapoznania się z dokumentem są podpisy pracowników.

Wzór IBWR przesyłany jest do Wykonawcy wraz z Planem BIOZ przed rozpoczęciem prac.

1. Wymagana dokumentacja BHP

wersja 1 / 2021
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Czy wiesz, że:

Obowiązek wykonania IBWR wynika                                    
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych?  
§ 2 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.

Po co jest IBWR?
Instrukcja jest dokumentem, który weryfikuje
Kierownictwo Generalnego Wykonawcy lub
Inwestora pod kątem zadeklarowanego
sposobu wykonywania prac. Jeżeli opisany
sposób nie spełnia wymagań Generalnego
Wykonawcy IBWR nie jest zaakceptowana, a
tym samym Wykonawca nie może rozpocząć
prac.
Jak sama nazwa wskazuje dokument jest
także Instrukcją. Przed rozpoczęciem prac,
pracownik musi być z nią zapoznany.
Oryginał Instrukcji jest w posiadaniu
Wykonawcy ,aby w każdym momencie każdy
z zainteresowanych miał do niej dostęp.
Wykonywane prace muszą mieć
odzwierciedlenie w dokumencie.



STANDARDY BHP
1. Wymagana dokumentacja BHP

wersja 1 / 2021
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Przykłady treści w dokumencie  



IV Ocena ryzyka dla zadania w IBWR.  

WAŻNE!

Pamiętajmy, że w sytuacjach gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia danej sytuacji,

ciężkość urazu nie musi być duże i odwrotnie. Potrącenie przez samochód będzie niskie jeżeli drogi będą

komunikacyjne będą odseparowane od siebie jednak gdy pracownik zostanie potrącony bo sam wtargnie

pod koła ciężkość już duża.

STANDARDY BHP

Przygotowując dokument IBWR powinniśmy zacząć od dokonania oceny ryzyka dla zadania. Jest to dla
nas kluczowa informacja, gdyż wskazuje nam, czy powinniśmy powziąć inne środki zabezpieczenia
prac lub całkowicie z nich zrezygnować. Jeżeli Ocena ryzyka po zastosowaniu działań minimalizujących
wciąż jest Duża, prace nie mogą być wykonane. W takim przypadku, należy wraz z osobami
odpowiedzialnymi za przygotowanie projektu powziąć dodatkowe środki takie jak: stałe wyłączenie
linii napowietrznej, pomiar atmosfery w powietrzu itp.

Na postawie ORZ rozpoczynamy opracowanie IBWR. Dokonanie Oceny Ryzyka nie należy do prostej
czynności. Wymaga wiedzy na temat prowadzonych prac, doświadczenia i wiedzy na temat
bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ocenę ryzyka powinniśmy przeprowadzić zespołowo.
W zespole (oprócz osoby bezpośredniego nadzoru) powinien uczestniczyć pracownik służb BHP oraz
pracownicy na stanowiskach robotniczych.

Oceny dokonujemy na podstawie polskiej normy.

1. Wymagana dokumentacja BHP

wersja 1 / 2021

5



V Załączniki Planu BIOZ. 

WAŻNE

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie przedstawicieli kierownictwa Colas Rail Polska okazać do

wglądu orzeczenia lekarskie i szkolenia BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe).

Potwierdzenia kwalifikacji np. uprawnienia na maszyny , pracownik jest zobowiązany posiadać przy sobie

podczas wykonywania prac

Przed rozpoczęciem prac na terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia
wymaganej dokumentacji osobie odpowiedzialnej za nadzór nad danymi robotami, koordynatorowi
BHP lub Kierownikowi Budowy. Rozpoczęcie prac może odbyć się tylko po akceptacji wszystkich
dokumentów przez Kierownika Budowy.

Wymagana dokumentacja jest załącznikiem do Planu BIOZ:

 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA - zał. 3,
 WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ I BEZPIECZEŃSTWO PRACY - zał. 4,
 LISTA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA INFORMACYJNEGO, ZAPOZNANIA Z PLANEM BIOZ - zał. 5,
 WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ - zał. 6,
 ZEZWOLENIA NA WJAZD I PORUSZANIE SIĘ POJAZDY DROGOWEGO - zał. 7.

1. Wymagana dokumentacja BHP

wersja 1 / 2021
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V Dokumenty BHP wymagane przez PKP PLK 
Wykonywanie prac na terenie kolejowym PKP PLK S.A wymaga prowadzenia dokumentacji i prac
zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Spółki Kolejowej.

Załączniki Ibh-105 z dnia 16 lipca 2019r.

 Załącznik nr 4 Wykaz pracowników,
 Załącznik nr 6 Oświadczenie,
 Załącznik nr 8 Porozumienie .

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wymaganiami Ibh-105 –Zasady bezpieczeństwa pracy
obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych.

STANDARDY BHP



VI PRZEPISY PRAWNE. 

Dz.U.2003.120.1126 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia.

Dz.U.2003.47.401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

INSTRUKCJA PKP PLK 

Ibh- 105 z dnia 16 lipca 2019r. 

STANDARDY BHP
1. Wymagana dokumentacja BHP
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Miejsce na obserwacje BHP

Co dzisiaj zrobiłem dla bezpieczeństwa?Pomysły na dobrą praktykę
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