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I. Część opisowa. 
 
 
1. Zakres robót oraz kolejność realizacji. 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę instalacji solarnej w budynku Klubu sportowego Unia 
Kalety. 

 
− Demontaż zbednych instalacji i urządzeń 
− Montaż projektowanych instalacji i urządzeń w budynku 
− Kontrole i próby szczelności instalacji. 
− Odbiór instalacji. 

 
 
2. Wykaz istniejących obiektów. 
 

Klub sportowy Unia Kalety ul. Fabryczna 35 
 

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych oraz wskazanie 
środków, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót instalacyj-
nych. 
 

− Na poparzenie ogniem jest narażony pracownik operujący palnikiem gazowym. Podczas wyko-
nywania prac spawalniczych, lub lutowniczych należy zwrócić uwagę na prawidłowe zabezpiecze-
nie butli z gazem, sprawność przewodów łączących palnik z butlą. Po ukończeniu prac wyłączyć 
palnik i odłożyć na wyznaczone miejsce. 
− Prace związane z wykorzystaniem podestów roboczych lub rusztowań mogą stworzyć zagroże-
nie upadku z wysokości. Podesty i rusztowania, winny spełniać wymagania bezpieczeństwa, oraz 
posiadać atest. Nie dozwolone jest używać nie sprawnych technicznie podestów i rusztowań. Strefa 
prac na wysokościach powinna być odgrodzona oznaczona  
− Porażenie prądem elektrycznym podczas prac przy pomocy ręcznych elektronarzędzi. Przewody 
jak i elektronarzędzia zabezpieczyć przed zamoczeniem, uszkodzeniem mechanicznym. Nie wolno 
używać narzędzi, nie sprawnych technicznie lub do innego celu jakiemu mają służyć.  
 

 

RobotaRobotaRobotaRobota NarzNarzNarzNarzędziadziadziadzia ZagroZagroZagroZagrożeniaeniaeniaenia ZaleceniaZaleceniaZaleceniaZalecenia 
Rurociągi w instal. 
solarnej z rur 
stalowych/miedzianych  

Narzędzia ręczne 
(podstawowe). 

Skaleczenia, 
stłuczenia, zmiażdżenia, 
poparzenia 
itp. 

Przeszkolenie 
pracowników z zasad BHP 
• Stosowanie 
wymaganych środków 
ochron indywidualnych, 
obuwia i ubrania 
ochronnego 



   

 

Rurociągi w instal. c.o. z 
rur stalowych spawanych lub 
gwintowanych oraz rur mie-
dzianych 

Narzędzia ręczne 
(podstawowe). 

Skaleczenia, 
stłuczenia, zmiażdżenia, 
poparzenia 
itp. 

• Przeszkolenie 
pracowników z zasad BHP 
• Stosowanie 
wymaganych środków 
ochron indywidualnych, 
obuwia i ubrania 
ochronnego 

Montaż urządzeń 
instalacji c.o. np. zbiorniki, 
pompy itp. 

Elektronarzędzia 
• Narzędzia ręczne 
(podstawowe). 

• Oderwanie się części 
ruchomych maszyn i 
narzędzi. 
• Porażenie prądem 
elektrycznym 
• Skaleczenia, stłuczenia, 
zmiażdżenia itp. 

• Dopuszczenie do pracy 
tylko pracowników o 
odpowiednich 
kwalifikacjach, stanie 
zdrowia 
• Kontrola okresowa 
stanu technicznego 
maszyn i urządzeń. 
• Przeszkolenie pracowni-
ków z zasad BHP 
• Stosowanie przegród i 
osłon zabezpieczających 
• Stosowanie 
wymaganych środków 
ochron indywidualnych, 
obuwia i ubrania 
ochronnego 
• Stosowanie właściwych 
i sprawnych narzędzi 

Próby i regulacje 
instalacji c.o. na gorąco 

 • Oparzenia • Stosowanie 
wymaganych środków 
ochron indywidualnych, 
obuwia i ubrania 
ochronnego 

 
 

 
4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 
stosownie do rodzaju zagrożenia 
Miejsce prowadzenia robot budowlanych powinno być oznakowane i wydzielone tak aby nie stwarzało 
zagrożenia zgodnie z przepisami BHP. 
 
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
 
a) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 
W przypadku wystąpienia zagrożenia należy bezzwłocznie zawiadomić służby odpowiedzialne za dane 
zagrożenie. O każdym zagrożeniu poinformować kierownika budowy. 
 
b) Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń: 
Każdy Pracownik ma być wyposażony w odzież ochronna i robocza, rękawice ochronne, okulary, ka-
ski, szelki bezpieczeństwa 
 
c) Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby: 
Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi musi pełnić bezpośredni nadzór kierownik budowy, kierow-
nik robot. 
 
6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 
oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
Materiały niebezpieczne mają być transportowane i magazynowane zgodnie z przepisami BHP, do-
kładnie oznaczone i opisane. 



   

 

 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
1) wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej ( maski itp.) 
2) prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy: 
- usuwanie zbędnych materiałów i elementów z przejść 
- stosowanie atestowanych urządzeń do transportu pionowego ( drabiny ) 
3) bieżąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego 
4) punkt przeciwpożarowy, podręczne środki przeciwpożarowe, woda 
5) wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy 
6) umieszczenie informacji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie właściciela sieci gazowej o 
zaistniałym wypadku. 
7) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 
czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 
8) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem ro-
bot), niezbędnego przy prowadzeniu robot budowlanych; 
9) rozmieszczenie i 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; 
10) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogro-
dzenia 
terenu; 
11) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 
 
8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 
do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
Dokumenty budowy należy przechowywać w pom. kierownika budowy. 
Maszyny i urządzenia techniczne muszą mieć instrukcje obsługi umieszczone na opakowaniach bądź w 
innych miejscach widocznych. Każdy Pracownik musi być przeszkolony i mieć odpowiednie kwalifi-
kacje do obsługi poszczególnych urządzeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


