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ZAKRES STOSOWANIA 

Instrukcja dotyczy Wykonawców oraz ich 
podwykonawców – (zwanych dalej Wykonawcą), 
wykonujących prace zlecone na terenach Grupowej 
Oczyszczalni Ścieków ŁAM. 

Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania na 
terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi jest 
przestrzeganie prawnych przepisów BHP i PPOŻ.  
Z niniejszą instrukcją muszą zapoznać się oraz 
zobowiązać do przestrzegania wszyscy pracownicy 
Wykonawcy oraz ich podwykonawcy świadczący 
usługi na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków  
ŁAM. 

W przypadku nieprzestrzegania zasad ujętych  
w niniejszej instrukcji oraz powszechnie 
obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ., firmie 
może zostać udzielone pisemne upomnienie lub 
nałożona kara finansowa zgodnie z obowiązującym 
taryfikatorem stanowiącym załącznik nr 5 do 
niniejszej instrukcji.  

Definicje 

Wykonawca - wykonawca robót budowlanych  

i usług, jego pracownicy i pracownicy zatrudnionego 
przez niego podwykonawcy, działający na terenie 
GOŚ ŁAM. 

Zamawiający/GOŚ-Łódź – Grupowa Oczyszczalnia 

Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. - eksploatator 
oczyszczalni. 

GOŚ ŁAM – Grupowa Oczyszczalnia Ścieków 

Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej - obiekt stanowiący 
majątek Miasta Łódź. 

Przedstawiciel Zamawiającego – wyznaczony  

w umowie lub wskazany w zleceniu pracownik 
Zamawiającego koordynujący współpracę  
z Wykonawcą. 

Specjalista ds. BHP – Specjalista ds. BHP 

zatrudniony przez Zamawiającego. 

Polecenie wykonania pracy – dokument opisany  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 
marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach energetycznych, 
rozszerzony u Zamawiającego o KIZ i KIMP. KIZ  
i KIMP stanowią integralną część polecenia 
wykonania pracy.  Wypełniane są razem ze 
Zleceniobiorcą przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy. 

Karta Informacyjna Miejsca Pracy (KIMP) 
(Załącznik nr 3) – zawieszka umieszczona  

w widocznym miejscu, w której powinny zostać 
zawarte następujące informacje: 

 

 

 

a) numer polecenia wykonania pracy  
b) zakres prowadzonych prac, 
c) imię i nazwisko, numer telefonu osoby 

odpowiedzialnej za wykonanie pracy ze 
strony Wykonawcy, 

d) osoba odpowiedzialna ze strony GOŚ-Łódź, 
e) informacje o zidentyfikowanych ryzykach, 

zakazach i nakazach w danym miejscu pracy. 

Karta Identyfikacji Zagrożeń (KIZ) Załącznik nr 2 

– dokument zawierający analizę ryzyka, wykonywany 
w miejscu pracy, przed rozpoczęciem prac oraz 
każdorazowo w momencie zaistnienia zmiany 
technologii pracy bądź wprowadzenia nowych 
maszyn lub urządzeń, niosących za sobą potencjalne 
ryzyko wystąpienia nowych zagrożeń dla życia  
lub zdrowia. 

Karta Kontroli Wykonawcy (KKW) Załącznik nr 4 

– dokument służący wpisywaniu uwag stwierdzonych 
w trakcie kontroli miejsca pracy. 

Protokół Wprowadzenia Wykonawcy (PWW) 
Załącznik nr 1 – dokument potwierdzający 

przekazanie informacji niezbędnych do 
bezpiecznego prowadzenia zleconych robót. 

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót 
(IBWR) (Załącznik nr 6) – dokument opracowywany 

przez Wykonawcę, zgodnie z §2 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas prowadzenia robót 
budowlanych. Wykonawca przed przystąpieniem do 
robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcję i zaznajomić z nią pracowników  
. 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć 

budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

Taryfikator kar – zbiór naruszeń i przewidzianych 

sankcji, stanowi integralną część każdej umowy  
i zlecenia podpisanego przez GOŚ-Łódź – Załącznik 
nr 5. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 Zamawiający jest obowiązany zawiadomić  
o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych 
właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed 
rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której 
przewiduje się wykonywanie robót budowlanych 
trwających dłużej niż 30 dni roboczych  
i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osób albo 
na której planowany zakres robót przekracza 500 
osobodni.  

 

 



Przed rozpoczęciem prac Przedstawiciel 
Zamawiającego i  w razie potrzeby Specjalista ds. 
BHP mają obowiązek spotkać się z Wykonawcą  
i omówić zasady bezpiecznego wykonywania prac 
oraz i sporządzić oraz dokument wprowadzenia 
Wykonawcy (Załącznik nr 1). 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaznajomienie swoich 
pracowników oraz pracowników podwykonawców  
z zakresem ich obowiązków, a także sposobem 
bezpiecznego wykonywania pracy na wyznaczonych 
stanowiskach. Wykonawca określi swoim 
pracownikom zasady prawidłowego postępowania, 
stosowania środków zapobiegawczych i ochronnych 
na wypadek wystąpienia awarii/zdarzeń nagłych, czy 
sytuacji potencjalnie wypadkowych. 

Pracownicy Wykonawcy powinni uzyskać stosowne 
przepustki regulujące zasady wjazdu / wstępu na 
teren GOŚ. 

Niedozwolone jest przebywanie pracowników 
Wykonawcy poza terenem wykonywania prac 
objętych zleceniem bez wcześniejszego uzgodnienia 
rozszerzenia terenu z Przedstawicielem 
Zamawiającego. 

Wjazd samochodu na teren GOŚ możliwy jest tylko 
po uzyskaniu stosownej przepustki. 

Wszystkie pojazdy silnikowe wprowadzane na teren 
GOŚ, muszą być sprawne technicznie i posiadać 
ważne badania okresowe – techniczne oraz 
ubezpieczenie OC. 

Maszyny i narzędzia Wykonawcy powinny być 
oznakowane w sposób umożliwiający ich 
identyfikację. 

Na terenie GOŚ obowiązuje ograniczenie prędkości 
pojazdów do 20 km/h. 

Po wykonaniu pracy, pojazdy Wykonawcy powinny 
niezwłocznie opuścić teren GOŚ. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzania kontroli wszystkich pojazdów 
Wykonawcy wjeżdżających i wyjeżdżających  
z terenu oczyszczalni. 

GOŚ-Łódź zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy 
Wykonawca i wszyscy jego pracownicy spełniają 
warunki kontraktowe. 

Pracownicy Wykonawcy wykonują prace na terenie 
Zamawiającego w godzinach i dniach tygodnia 
uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego. 

Wszelkie pytania dotyczące zleconej pracy należy 
kierować do Przedstawiciela Zamawiającego, który  
w razie potrzeby będzie kontaktował się  
z odpowiednimi służbami GOŚ-Łódź. 

Pytania dotyczące zagadnień BHP i PPOŻ. należy 
kierować do Specjalisty ds. BHP i PPOŻ. 

Każdy Wykonawca ma obowiązek zgłaszać 
Specjaliście ds. BHP wszelkie wypadki przy 
pracy a także sytuacje potencjalnie wypadkowe. 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
Bezpieczeństwo pracy 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie 
przez swoich pracowników oraz podwykonawców 
aktualnie obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ 

Posiadanie, używanie lub praca pod wpływem 
alkoholu, lub innych środków odurzających jest 
surowo zabronione na terenie GOŚ ŁAM. 
Zamawiający ma prawo do przeprowadzania 
wyrywkowych kontroli stanu trzeźwości wszystkich 
pracowników Wykonawcy oraz jego 
podwykonawców. 
 
Pracownicy Wykonawcy: 

a) Muszą posiadać ukończone szkolenie  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
orzeczenie lekarskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju 
wykonywanej pracy. 

b) W celu identyfikacji, podczas prowadzenia prac 
na terenie Zamawiającego, Wykonawcy mają 
obowiązek stosować kamizelki odblaskowe lub 
odzież roboczą oznakowane nawą i/lub logiem 
Wykonawcy. 

c) Stosowana przez Wykonawców odzież robocza 
lub środki ochrony indywidualnej muszą być 
zgodne z polskimi i europejskimi normami, oraz 
być odpowiedne dla miejsca i rodzaju 
wykonywanej pracy z ważnym terminem 
przydatności do użycia. 

d) Przed przystąpieniem do pracy, pracownicy 
Wykonawcy przechodzą instruktaż z zakresu 
BHP prowadzony przez Specjalistę ds. BHP, 
lub kierownika komórki organizacyjnej, na której 
terenie prowadzone będą prace – 
potwierdzeniem przeprowadzenia instruktażu 
oraz zapoznania się z obowiązującymi w GOŚ 
instrukcjami  jest podpis złożony przez każdą 
osobę przeszkoloną na dokumencie 
„Wprowadzenie wykonawcy” (Załącznik nr 1). 

e) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustala, 
czy mogą być one wykonane w sposób 
niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników,  
a także środowisku naturalnemu. W przypadku 
wystąpienia problemów, obowiązkiem 
Wykonawcy jest skonsultowanie ich  
z Specjalistą ds. BHP Zamawiającego. 

f) Miejsce pracy należy oznakować, a także 
utrzymywać w czystości przez cały czas trwania 
prac. 

g) Miejsca pracy muszą być pozostawione  
w należytym porządku na koniec każdego dnia 
pracy. 

h) Wszystkie rozlane i rozsypane na podłodze 
substancje, należy bezzwłocznie usunąć, gdyż 
mogą stwarzać zagrożenia wypadkowe. 

i) Uruchamianie jakiejkolwiek maszyny będącej  
w posiadaniu GOŚ-Łódź, bez uzyskania 
pisemnego zezwolenia, jest zabronione. 

 
 
 
 
 
 



Prace na wysokości 

Podczas prac na wysokości, tj. powyżej 1m od 
poziomu gruntu, należy używać atestowanych 
drabin, rusztowań, a także używać atestowanych 
kasków ochronnych z 4-punktowym pasem 
podbródkowym. 

Podczas wykonywania prac na dachu w odległości 
mniejszej niż 2,5 m od jego krawędzi, należy 
obowiązkowo stosować sprawne technicznie 
uprzęże ochronne, przypięte do stałego elementu 
konstrukcji budynku lub do stałego systemu 
asekuracji.  

Teren wokół prowadzonych prac na wysokości 
należy ogrodzić i oznakować w taki sposób, aby 
uniemożliwić osobom postronnym dostęp do strefy 
niebezpiecznej. 
 
Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych  
i w strefach zagrożonych wybuchem. 

Prace przy urządzeniach energetycznych i w strefach 
zagrożonych wybuchem mogą być wykonywane 
tylko przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia i kwalifikacje. Przy wykonywaniu prac 
przy urządzeniach energetycznych i w strefach 
zagrożonych wybuchem Wykonawcy mają 
obowiązek uzyskać od Zamawiającego pisemne 
polecenie wykonania pracy. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 

W razie konieczności prowadzenia prac pożarowo 
niebezpiecznych, Wykonawca musi uzyskać 
pozwolenie Zamawiającego na prowadzenie tego 
typu prac oraz stosować się do „Instrukcji 
Prowadzenia Prac Pożarowo Niebezpiecznych  
w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi” 
(Instrukcja udostępniona zostanie wraz  
z pozwoleniem wykonania prac). Wykonawca jest 
obowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia 
miejsca wykonywania prac pożarowo 
niebezpiecznych. 

Podczas prowadzenia prac pożarowo 
niebezpiecznych, pracownicy mają obowiązek 
stosowania odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej. 

Teren wykonywania prac należy zabezpieczyć przed 
dostępem osób postronnych. 

Zabrania się: 

a) zastawiania przejść lub zamykania wejść  
w sposób utrudniający dostanie się do 
pomieszczeń; 

b) zastawiania dostępu do sprzętu 
przeciwpożarowego oraz czynnych rozdzielni 
elektrycznych, wyłączników prądu itp.; 

c) używania sprzętu przeciwpożarowego do 
innych celów; 

d) przechowywania materiałów łatwopalnych na 
stanowisku pracy w ilościach większych od 
rzeczywiście wymaganych; 

e) pozostawienia materiałów niebezpiecznych bez 
nadzoru; 

f) przechowywania materiałów łatwopalnych  
w szafach i pomieszczeniach na ten cel 
nieprzeznaczonych; 

g) przechowywania materiałów niebezpiecznych  
w ujęciu przepisów przeciwpożarowych 
niezgodnie ze wskazaniami producenta; 

h) garażowania samochodów, ciągników i innych 
pojazdów i maszyn napędzanych paliwami 
ciekłymi w miejscach innych niż specjalnie do 
tego celu wyznaczonych; 

i) wykonywania jakichkolwiek innych prac na 
terenie GOŚ ŁAM mających wpływ na 
zagrożenie pożarowe lub wybuchowe bez 
ustalenia szczegółowych warunków 
wykonywania prac; 

j) pozostawiania wykorzystywanych urządzeń nie 
oczyszczonych z kurzu, płynów i smarów; 

k) pozostawiania na stanowisku pracy odpadów 
produkcyjnych; 

l) pozostawiania zatłuszczonych szmat, papieru, 
trocin w miejscu pracy; 

m) spalania odpadów; 
n) rozgrzewania smoły lub asfaltu bliżej niż 5m od 

budynku lub dachu budynku; 
o) rozgrzewania smoły lub asfaltu w naczyniach 

do tego celu nieprzystosowanych; 
p) wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych 

bez uprzedniego zabezpieczenia i pisemnej 
zgody GOŚ-Łódź; 

q) używania otwartego ognia do odmrażania 
przewodów rurowych w obudowie palnej lub 
odległości mniejszej niż 1m od palnych 
elementów; 

r) przechowywania materiałów palnych bliżej niż: 
a. 60 cm od urządzeń generujących 

wysoką temperaturę 
b. 50 cm od grzejników i przewodów 

centralnego ogrzewania, 
c. 50 cm od punktów świetlnych, 

s) pozostawiania bez dozoru pracujących maszyn  
i urządzeń; 

t) obsługiwania maszyn i urządzeń przez osoby 
do tego nieuprawnione. 

  
Zobowiązuje się Wykonawcę do: 

a. zapoznania i przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa pożarowego; 

b. bieżącego likwidowania wszelkiego rodzaju 
nieprawidłowości występujących na stanowisku 
pracy mogących stanowić zagrożenie 
pożarowe; 

c. natychmiastowego zgłaszania wykrytych 
zagrożeń, które nie mogą zostać usunięte  
w trybie bieżącym; 

d. wizualnego sprawdzania przydatności 
podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na 
stanowisku pracy; 

e. odłączania napięcia od obsługiwanego 
urządzenia po zakończeniu pracy; 

f. zapoznania się i właściwego użytkowania 
własnych podręcznych środków gaśniczych; 

g. postępowania zgodnie z instrukcją 
postępowania na wypadek pożaru i instrukcją 
przeciwpożarową; 

h. zgłaszania  Specjaliście ds. BHP przypadków 
nieprzestrzegania obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa pożarowego przez inne osoby. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Awarie/ Wypadki 

W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy bądź 
zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, 
Wykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać 
pracę, zabezpieczyć rejon prac, poinformować 
Przedstawiciela Zamawiającego i Specjalistę  
ds. BHP. 

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, każdy 
pracownik, który to dostrzegł ma obowiązek 
niezwłocznie o tym fakcie powiadomić przełożonego. 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić 
Specjaliście ds. BHP każdy zaistniały wypadek przy 
pracy, jak także każdy przypadek wystąpienia 
sytuacji potencjalnie wypadkowej. 

Ustalenia przyczyn wypadku przy pracy należ 
dostarczyć do Specjalisty ds. BHP,  w ciągu 3 dni 
roboczych od daty sporządzenia dokumentacji 
powypadkowej. 

Wykonawca jest obowiązany podjąć skuteczne 
środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy w tracie 
realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria 
czy inne nagłe zdarzenie, mogące mieć negatywny 
wpływ na bezpieczeństwo pracowników, środowisko 
naturalne lub mienie Zamawiającego. 
 
Identyfikacja podwykonawców 

Przed wprowadzeniem swoich pracowników  
i/lub pracowników swojego podwykonawcy na teren 
GOŚ ŁAM, Wykonawca ma  obowiązek dostarczenia 
do Przedstawiciela Zamawiającego lub osoby 
wymienionej w umowie lub zleceniu, listy wszystkich 
osób skierowanych do pracy. Lista musi zawierać 
dane takie jak: imię i nazwisko pracownika, nazwa 
firmy oraz posiadane dodatkowe uprawnienia 
niezbędne do realizacji zadania np. do obsługi 
suwnic, windy itp. Kopie wymienionych uprawnień 
należy bezwzględnie dołączyć do listy. 

Po dostarczeniu listy wraz z kopiami uprawnień, 
zostaną wydane przepustki, które pracownicy będą 
mieli obowiązek noszenia przy sobie przez cały czas 
wykonywania prac na terenie GOŚ ŁAM. 

Sprzątanie i utrzymanie czystości 

Podwykonawcy zobowiązani są do stałego 
utrzymywania wysokich standardów czystości  
w miejscach prac. 

Wszystkie sprzęty i materiały należy przechowywać  
w sposób uporządkowany. 

Nie należy utrudniać dostępu do sprzętu 
bezpieczeństwa, szaf elektrycznych, wyłączników 
głównych, szaf na substancje niebezpieczne, wyjść 
ewakuacyjnych, telefonów, natrysków 
bezpieczeństwa, myjek do oczu, podręcznego 
sprzętu ppoż., hydrantów ppoż. 

Nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów 
niebezpiecznych, bez pozwolenia Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

Każdy podwykonawca zobowiązany jest do 
wykonywania prac w sposób pozwalający 

zminimalizować i kontrolować emisję hałasu, 
przedostawanie się pyłu, spalin lub odpadów na 
tereny przyległe do miejsca robót. 

W przypadku konieczności przeprowadzenia 
przewodu w miejscu często uczęszczanym przewód 
musi być całkowicie zabezpieczony przez 
konstrukcję zapewniającą wykluczenie jego 
uszkodzenia. 
 
Inspekcje miejsca pracy 

GOŚ-Łódź zastrzega sobie prawo kontroli przez 
upoważnione osoby (Przedstawiciel Zamawiającego; 
Specjalista ds. BHP i PPOŻ; Kierownictwo GOŚ-
Łódź)  wszystkich miejsc pracy i pracowników firm 
wykonujących prace na jej terenie, celem weryfikacji 
stosowania obowiązujących procedur i zasad 
bezpieczeństwa pracy. 
 
Kierujący pracownikami ma obowiązek udzielenia 
informacji i okazywania dokumentów, które zostały 
określone w umowie lub wynikających z przepisów 
prawa, przedstawicielom GOŚ-Łódź dokonującym 
kontroli. Każda nieprawidłowość stwierdzona 
podczas kontroli zostanie odnotowana w Karcie 
Kontroli Miejsca Pracy (KKMP) przez osoby 
prowadzące kontrolę i wymaga pisemnego 
potwierdzenia przez Kierującego pracownikami. 

 
Kierujący pracownikami zobowiązany jest do 
niezwłocznego usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości. 
 
W przypadku braku możliwości niezwłocznego 
usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości 
kontrolujący ma prawo przerwać prace. Ponowne 
wznowienie prac może nastąpić po usunięciu 
stwierdzonych nieprawidłowości. 
  
Wymagania dotyczące przekazania i odbioru 
miejsc pracy, urządzeń, instalacji. 

 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma 
obowiązek sprawdzenia czy przekazywane mu 
miejsce pracy jest uprzątnięte i właściwie 
przygotowane zgodnie ze standardami BHP. 
 
Wykonawca ma prawo nieprzyjęcia przekazywanej 
do remontu instalacji czy obiektu jeśli uzna, że 
miejsce robót nie zostało odpowiednio 
przygotowane, uprzątnięte i zabezpieczone przez 
Zamawiającego i uniemożliwia mu to zorganizowanie 
i prowadzenie prac w sposób zgodny  
z przepisami BHP oraz PPOŻ. 
 
Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek 
uprzątnięcia miejsca robót oraz naprawienia na 
własny koszt usterek, które pojawiły się z jego 
przyczyny w trakcie prowadzenia prac. 
 
Uwagi końcowe 

Na żądanie Specjalisty ds. BHP lub Przedstawiciela 
Zamawiającego, każda osoba powinna poddać się 
badaniu alkomatem. W przypadku odmowy, 
pracownik ochrony wezwie Policję, a osoba mająca 
się poddać badaniu ma obowiązek poczekać na jej 
przybycie. W przypadku pozytywnego wyniku 
wyciągnięte zostaną sankcje zgodnie  
z obowiązującym Taryfikatorem.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Na wyznaczonych obszarach Grupowej Oczyszczalni Ścieków ŁAM istnieje ryzyko skażenia 

biologicznego. Używanie odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej jest obowiązkowe, 

 Na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków ŁAM wyznaczono oraz oznakowano strefy zagrożone 

wybuchem. Prace w strefach zagrożonych wybuchem wymagają uzyskania pozwolenia na 

wykonywanie prac – pożarowo niebezpiecznych.  

  

 

 

Podczas prac przy obsłudze urządzeń dźwigowych, obowiązkowe jest używanie kasków ochronnych. 

Przebywanie pod ładunkiem jest zabronione. 

  

Podczas wykonywania prac wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. 

 

Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Palenie tytoniu  

poza miejscami wyznaczonymi jest zabronione. 

 

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy bezzwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu.  

W oznaczonych budynkach znajdują się apteczki pierwszej pomocy, 

 Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny znajduje się w Dyspozytorni – budynek nr 6 

 

 

Na terenie GOŚ obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, spożywania, a także przebywania pod 

wpływem alkoholu. 

 

Na terenie GOŚ obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował Sprawdził Zatwierdził 

Imię i nazwisko Data, podpis Imię i nazwisko Data, podpis Imię i nazwisko Data, podpis 

Kamil 

Maksymiuk  

 Roman 

Majcherczak 

 

Joanna 

Błaszczyk- 

Skalska 

 

Mieczysław 

Sobieszek 

 

Jacek Berek 
 

Maciej 

Wachowski 

 

Krzysztof 

Olczak 

 

Radosław 

Kamiński 

 

 

kamil_maksymiuk
Tekst maszynowy
Podpis na oryginale04.09.2017r.

kamil_maksymiuk
Tekst maszynowy
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Nazwa Wykonawcy 
(nr umowy/zlecenie z dnia): 

 

Kierownik 
budowy/Przedstawiciel 
Wykonawcy 
 

 
/imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego, adres e-mail/ 

Opis robót, technologie i sprzęt 
ciężki przewidziany do użycia 

 
 
 
 
 
 

Lokalizacja / miejsce 
wykonywania prac: 

 

Koordynator / Przedstawiciel* 
Wykonawcy 

 
/imię i nazwisko, pełniona funkcja, nr tel. kontaktowego/ 

Przedstawiciel GOŚ-Łódź  
/imię i nazwisko, pełniona funkcja, nr tel. kontaktowego/ 

Służba BHP GOŚ Łódź: 
Kamil Maksymiuk 
tel. 42-2910-566 

Wykonawcy: 

/imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego/ 

Oświadczamy, że są nam znane „Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na 
terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej”. Zobowiązujemy 
się do przestrzegania ustalonych w nich zasad oraz wykonania zleconych prac zgodnie 
zasadami wiedzy technicznej, oraz aktualnymi przepisami przedmiotowymi. 

Data, podpis podwykonawcy 
 
Lista osób na odwrocie 

Oświadczamy, że zostaliśmy przeszkoleni z zakresu BHP oraz  poinformowani zostaliśmy  
o wszystkich możliwych zagrożeniach występujących w rejonie zleconej pracy. 
 

Data, podpis podwykonawcy 
 
Lista osób na odwrocie 

Oświadczam, że wszyscy moi pracownicy oraz pracownicy podwykonawców wykonujący 
prace na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. posiadają aktualne 
orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
pracy oraz posiadają aktualne szkolenia wstępne/okresowe z zakresu BHP. 

 
 
 
Data i podpis pracodawcy 

Warunki bezpiecznego wykonania prac  (uwagi, zalecenia, rodzaj miejsc szczególnie niebezpiecznych, miejsca i zasady 
przyłączenia do mediów, drogi transportu i ewakuacji, zaplecze budowy):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższe ogólne wytyczne nie zwalniają Wykonawcy z przestrzegania szczegółowych przepisów BHP podczas 
prowadzenia prac 

Planowane rozpoczęcie prac 
 
 

Data:  Planowane zakończenie prac Data:  

Zezwolenie przedstawiciela GOŚ Łódź na 
rozpoczęcie prac: 

* niepotrzebne skreślić 

 

Data:  Imię i Nazwisko, pieczątka / podpis: 



 

 

 
1. Oświadczamy, że są nam znane „Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie Grupowej 

Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej”.  Zobowiązujemy się do przestrzegania ustalonych w nich 
zasad oraz wykonania zleconych prac zgodnie zasadami wiedzy technicznej, oraz aktualnymi przepisami 
przedmiotowymi. 

2. Oświadczamy, że zostaliśmy przeszkoleni z zakresu BHP oraz  poinformowani zostaliśmy  
o możliwych zagrożeniach występujących w rejonie zleconej pracy. 

Lp. 
 

Imię i nazwisko Podpis (czytelnie) Data 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

 



 

*     wystawia poleceniodawca i udziela instruktażu kierującemu zespołem 

**   wypełnia kierujący zespołem 

*** wypełnia dopuszczający wraz z kierującym zespołem  

KARTA IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ (KIZ)* 

Nr. polecenia 
wykonania pracy: 

Lokalizacja i nazwa instalacji / urządzenia Data: 

Zanim rozpoczniesz pracę zaznacz „X” w odpowiednim polu ** TAK NIE 

Czy jesteś przy właściwej instalacji / urządzeniu ?   

Czy posiadasz niezbędną dokumentację i narzędzia, z potwierdzoną 
sprawnością techniczną, konieczne do wykonania prac (narzędzia elektryczne, 
kable zasilające, spawarki, narzędzia mechaniczne itp.) 

  

Czy posiadasz środki ochrony indywidualnej odpowiednie do wykonywanej 
pracy? 

  

Czy używane rusztowania, drabiny i urządzenia dźwigowe zostały sprawdzone?   

Jeżeli powyżej zaznaczyłeś przynajmniej jeden raz „NIE” oznacza to, że nie możesz rozpocząć pracy 

IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ W MIEJSCU PRACY I JEGO OTOCZENIU *** 
Przed rozpoczęciem pracy zaznacz „X” każde zagrożenie mogące wystąpić, na które musisz zwrócić 

szczególną uwagę. 

Poślizgnięcie, potknięcie, upadek  Narażenie na hałas  

Upadek z wysokości  Zapylenie  

Porażenie prądem elektrycznym  Potrącenie przez pojazdy mechaniczne  

Wysoka temperatura – poparzenie  Niedostateczne oświetlenie  

Utonięcie, wpadnięcie do zbiornika  Wibracje  

Kontakt z materiałem biologicznie 
niebezpiecznym 

 Uszkodzenie innej instalacji  
w pobliżu 

 

Elementy luźne, spadające z wysokości  Wykonywanie prac przy użyciu 
elektronarzędzi 

 

Kontakt z niebezpiecznymi substancjami 
chemicznymi 

   

Występowanie atmosfery wybuchowej    

Zagrożenia ze strony elementów 
wirujących 

   

Wykonywanie prac w zbiornikach, 
kanałach 

   

Zatrucie szkodliwymi gazami  
( siarkowodór, metan, inne gazy) 

   

Uderzenie o stałe elementy 
konstrukcyjne 

   

Inne zagrożenia (proszę wyspecyfikować)*** 
 
 

Potwierdzamy, że identyfikacja zagrożeń została przeprowadzona 
UWAGA ! Kierujący zespołem zobowiązany jest poinformować członków zespołu  

o zidentyfikowanych zagrożeniach w miejscu pracy 

Kierujący zespołem 

Data, podpis 
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KARTA INFORMACYJNA MIEJSCA PRACY      

              RYZYKA (odpowiednie zaznaczyć)                                     ZAKAZY  (odpowiednie zaznaczyć)                       NAKAZY (odpowiednie zaznaczyć)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inner ryzyka:……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Inne 

zakazy:……………………………………… 

………………………………………………………

… 

PRACE SPAWALNICZE (wymagają specjalnego zezwolenia) 

                       

                     Inne:…………………..............………………………………… 

Telefony alarmowe: 

Dyspozytor : 42-2910-587 

BHP:               42-2910-566 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Inne nakazy:…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Dotyczy (zakres prac): 

 

Osoby odpowiedzialne ze strony 

Wykonawcy (Imię, Nazwisko, 

Telefon): 

 

Osoba odpowiedzialna ze strony GOŚ – Łódź (Imię, Nazwisko, 

Telefon): 
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Nr protokołu ………… 

 

1. Opis kontroli 

 
Kontrola przeprowadzona  

w dniu ...................................................................................................................................... 

miejscu…………………………………………………………………………............………………. 

przez ....................................................................................................................................... 

w obecności ............................................................................................przedstawiciela firmy 
                                                      (imię i nazwisko) 

 …………………………………………………………………………………………............…….… 
                                                                                          (pełna nazwa firmy) 

…………………………………………………………………………………………............…….… 
                                                                                          (informacje dodatkowe) 

wykazała niezgodności ujęte w p.2. 

 

2. Stwierdzone niezgodności 

 

L.p. Opis niezgodności 
Numer pozycji  

taryfikatora kar 

1.  

 
 
 

 

2.  

 
 
 

 

3.  

 
 
 

 

4.  

 
 
 

 

5.  

 
 
 

 

 

Stwierdzone nieprawidłowości będą podstawą do naliczenia kar umownych zgodnie z 

załącznikiem do umowy. 

 

Osoba kontrolowana Kontrolujący 

............................................ 
data i czytelny podpis 

........................................ 
data i czytelny podpis 



 

 

 

3. Uwagi do protokołu   

 
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

4. Zatwierdzenie protokołu 

 

Opracował 
Osoba w Spółce uprawniona do 

zatwierdzania protokołów 

Imię i Nazwisko Data Podpis Imię i Nazwisko Data Podpis 

   
 

  

 

 

Rozdzielnik: 

1. Przedstawiciel firmy zewnętrznej 
2. Prezes Zarządu Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. 
3. Kontrolujący 
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L.p. Naruszenie Działalnie I stopnia  Działanie II stopnia Działanie III stopnia 

I Środki ochrony 

1. Niestosowanie ważnych środków 
ochrony indywidualnej 
(podstawowych), tam gdzie są 
wymagane. 

Przerwanie pracy do 
momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

 Wydalenie w danym dniu poza teren 
zakładu pracy całej brygady. 

 200 zł netto 
 

 Wydalenie w danym dniu poza teren 
zakładu pracy całej brygady. 

 600 zł netto 
 

2. Niestosowanie ważnych środków 
ochrony indywidualnej 
(specjalistycznych), tam gdzie są 
wymagane.  

 Przerwanie pracy do 
momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

 100 zł netto 
 

 Wydalenie w danym dniu poza teren 
zakładu pracy całej brygady. 

 600 zł netto 
 

 Wydalenie w danym dniu poza teren 
zakładu pracy całej brygady. 

 800 zł netto 
 

3. Niestosowanie ważnych i 
odpowiednich środków ppoż. 
niezbędnych do zabezpieczenia prac 
pożarowo niebezpiecznych 

Przerwanie pracy do 
momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

 Wydalenie w danym dniu poza teren 
zakładu pracy całej brygady. 

 200 zł netto 
 

 Wydalenie w danym dniu poza teren 
zakładu pracy całej brygady 

 400 zł netto 
 

II Organizacja pracy 

1. Brak Kierującego Zespołem 
Pracowników w miejscu prac w 
trakcie robót. 

Przerwanie pracy do 
momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

 Przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości. 

 200zł netto 

 Przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości. 

 400zł netto 

2. Brak dokumentów stwierdzających, 
odbiór techniczny wykorzystywanego 
rusztowania. 

Przerwanie pracy do 
momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

 Przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości. 

 200zł netto 

 Wydalenie w danym dniu poza teren 
zakładu pracy całej brygady. 

 400zł netto 

3. Brak karty informacyjnej miejsca 
pracy i/lub IBWR podczas 
prowadzenia robót budowlanych. 

Przerwanie pracy do 
momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

 Przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości. 

 50zł netto 

 Wydalenie w danym dniu poza teren 
zakładu pracy całej brygady. 

 100zł 

  

4. Brak wygrodzenia lub nieprawidłowe 
wygrodzenie miejsca pracy (tam 
gdzie to konieczne po uzgodnieniu  

Przerwanie pracy do 
momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

 Przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości. 

 100zł 

 Wydalenie w danym dniu poza teren 
zakładu pracy całej brygady. 

 300zł netto 



z Kierownictwem GOŚ w pierwszym 
dniu prowadzenia prac). 

5. Stosowanie otwartego ognia albo 
elektronarzędzi w strefach 
zagrożonych wybuchem. 

 Wydalenie w danym 
dniu poza teren zakładu 
pracy całej brygady  

 1000zł netto 

 Wydalenie w danym dniu poza teren 
zakładu pracy całej brygady. 

 2000zł netto 

 Wydalenie w danym dniu poza teren 
zakładu pracy całej brygady. 

 4000zł netto 

III Niewłaściwe zachowanie 

1. Palenie tytoniu w strefie zagrożenia 
wybuchem. 

 Wydalenie w danym 
dniu poza teren zakładu 
pracy całej brygady  

 1000zł 

 Wydalenie poza teren GOŚ całej 
brygady. 

 2000zł netto 

 Wydalenie w danym dniu poza teren 
zakładu pracy całej brygady. 

 4000zł netto 

2. Przebywanie pod wpływem alkoholu 
bądź innych środków 
psychoaktywnych lub ich spożywanie 
na terenie GOŚ. 

 Przekazanie 
pracownika, który jest 
pod wpływem alkoholu 
lub środków 
psychoaktywnych 
Policji. 

 Bezterminowy zakaz 
wstępu na teren 
zakładu pracy 
pracownika, który jest 
pod wpływem alkoholu 
lub środków 
psychoaktywnych 

 1000zł netto 

 Przekazanie pracownika, który jest 
pod wpływem alkoholu lub środków 
psychoaktywnych Policji. 

 Bezterminowy zakaz wstępu na 
teren zakładu pracy pracownika, 
który jest pod wpływem alkoholu 
lub środków psychoaktywnych. 

 2000zł netto 

 Przekazanie pracownika, który jest 
pod wpływem alkoholu lub środków 
psychoaktywnych Policji. 

 Bezterminowy zakaz wstępu na teren 
zakładu pracy pracownika, który jest 
pod wpływem alkoholu lub środków 
psychoaktywnych 

 4000zł netto 

3. Niezgłoszenie wypadku przy pracy 200zł netto   

W przypadku powtarzania przez pracowników tego samego Zespołu tych samych wykroczeń stosowane będą kolejne stopnie sankcji. 
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Instrukcja  Bezpiecznego  Wykonywania  Robót (IBWR) 
  

Dane inwestycji 

Rodzaj robót:  

Nazwa i adres 
inwestycji: 

 

Wykonawca:  

Generalny 
wykonawca: 

 

 
 

Wykonawca 

 Imię i nazwisko Data Podpis 

Opracował:    

Nadzorujący 
realizację: 

   

Zaakceptował:    

 
 

Generalny Wykonawca 

 Imię i nazwisko Data Podpis 

Uzgodniono z:    

Zaakceptował 
kierownik 
budowy: 

   

 
  



  

1. Planowany termin wykonywania robót 

a) prace wykonywane będą w okresie od .................... do .................... 

planowane są następujące przerwy: 

b) prace wykonywane będą w dzień/w nocy. 

2. Miejsce(a) wykonywania robót 

a) dokładne miejsce(a) wskazane na placu budowy 

b) wpływ na otoczenie miejsca pracy 

c) sposób dotarcia do miejsca pracy/dostęp 

d) droga ewakuacji 

e) miejsce zbiórki podczas ewakuacji. 

3. Wpływ warunków atmosferycznych na prace 

Lp. Czynnik 

Czy czynnik ma 
wpływ na 

bezpieczeństwo 
(tak/nie) 

Określenie 
czynności na 

wykonanie 
których ma 

wpływ 
czynnik 

Uwagi (np. 
określenie 
granicznej 
siły wiatru 

itp.) 

1. Temperatura* 
   

2. Wiatr* 
   

3. Opady * 
   

4. Widoczność* 
   

5. Inne  
   

 

  



  

4. Zakres i kolejność wykonywania robót 

 

Etap pracy 
Sposób 

wykonania 

Opis 

zidentyfikowanych 

i potencjalnych 

zagrożeń 

Działania minimalizujące zagrożenia 
Wykaz niezbędnych 

środków ochrony 
Po stronie 

pracodawcy 

Po stronie 

pracownika 

      

      

      

      

      

      

 

 zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

 

5. Zasoby ludzkie niezbędne do wykonywania robót 

a) określenie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania robót 

Lp. 
Imię,  

nazwisko 
Stanowisko 

Zakres 
obowiązków i 

odpowiedzialności 

Wymagania 
kwalifikacyjne 

Ilość 
osób* 

1 
     

2 
     

      

      

      

 

  



  

b) wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót 

Lp. Nazwa sprzętu Przeznaczenie 
Wymogi formalne 
(uprawnienia, decyzje UDT 

etc) 

1    

2    

    

    

 

6. Substancje i materiały niebezpieczne 

Nazwa substancji 
Nr 

załącznika 
Gospodarka 

odpadami 
Kod odpadu 

    

    

    

 

7. Lista pracowników zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania 

prac oraz potwierdzenia zapoznania pracowników z zapisami „Kart 

charakterystyki substancji niebezpiecznych”. 

Załączniki: 

1. „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych”. 
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