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Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane przed przystąpieniem do wykonywania robót
budowlanych, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia tzw. BIOZ , gdy w trakcie realizacji obiektu będą wykonywane roboty
budowlane o których mowa art.21a ust.2 Prawa budowlanego. Szczegółowy zakres robót
podany został w §4 Dz.U. Nr 151 z 2002 r. poz.1256 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych robót budowlanych
Przyjęto następującą kolejność realizacji robót zgodnie z projektem budowlanym:
1.1. Roboty wstępne – przygotowawcze:
- wytyczenie oraz wyznaczenie lokalizacji projektowanych obiektów,
- wyniesienie pkt. granicznych terenu inwestycji,
1.2. Roboty budowlane – droga z niezbędnym uzbrojeniem:
- roboty ziemne: zebranie humusu, makroniwelacja;
- wykonanie wykopów;
- wykonanie rurociągów grawitacyjnych;
- próby szczelności rurociągów;
- zasypanie wykopów;
- wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi;
- wykonanie sieci oświetlenia drogowego;
- kształtowanie skarp nasypów;
1.3. Roboty budowlane – końcowe:
- wykonanie robót porządkowych terenu;
- przeprowadzenie prac odbiorowych.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie objętym zakresem projektowanej inwestycji znajdują się:
- wodociąg,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa
- przewody energetyczne,
- oświetlenie.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objętym zakresem inwestycji znajdują się podziemne sieci:
energetyczne, gazowe, wodne i kanalizacyjne. Zatem podczas prowadzenia robót ziemnych
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przy realizacji poszczególnych obiektów budowlanych, należy zachować szczególną
ostrożność podczas przemieszczania się maszyn budowlanych i ludzi.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i
czas ich wystąpienia
Przed przystąpieniem do prowadzenia robót na obiekcie należy wykonać
bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu
robót.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem poszczególnych obiektów
budowlanych, należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, a w zbliżeniu z
istniejącymi sieciami należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem osób posiadających
stosowne uprawnienia. Szczególną ostrożność zachować należy podczas prac
wykonywanych na wysokościach oraz prac wykonywanych przy użyciu sprzętu
mechanicznego i maszyn budowlanych.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni być zaznajomieni
przez kierownika budowy z zakresem prac do wykonania. Przy prowadzeniu prac
budowlanych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz
bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane w tego typu robotach urządzenia
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy mają być wyposażeni w odzież roboczą oraz
hełmy, okulary i rękawice ochronne, jak również komplet potrzebnych narzędzi. Używane
narzędzia powinny być dostosowane do specyfiki i technologii prowadzonych robót oraz
sprawne technicznie.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń
Organizacja budowy powinna przebiegać w sposób gwarantujący bezpieczny i
zgodny z przepisami technicznymi przebieg budowy i robót. Należy stosować technologię
robót oraz narzędzia zgodne z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Dobór zestawu
maszyn i narzędzi musi wynikać z analizy procesu technologicznego w którego skład
wchodzą wszystkie operacje technologiczne związane z realizacją obiektu. Dozór budowy
może być prowadzony tylko przez osoby posiadające uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.
W tym celu należy spełnić wymagania przepisów Prawa Budowlanego (ustawa z
dnia 07.07.1994 r). Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne będą wskazane przed
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rozpoczęciem robót na projekcie zagospodarowania terenu będącym integralną częścią
projektu budowlanego, wykonanego przez kierownika budowy w ramach planu „bioz”.
7. Wnioski końcowe
7.1. Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonania robót objętych projektem
budowlanym sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „bioz” zgodnie z
rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23. 06.2003 r. ( Dz. U. Nr 120 ).
7.2. Kierownik budowy wykona i zorganizuje projekt zagospodarowania placu budowy.
7.3. Kierownik budowy zapozna pracowników z planem „bioz” przed przystąpieniem
do realizacji robót objętych projektem budowlanym.
7.4. Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót, dokona / zorganizuje szkolenie
pracowników w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
7.5. Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót, zapozna pracowników z
zakresem prac do wykonania.
7.6. Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót wskaże i oznaczy na projekcie
zagospodarowania terenu inwestycji i w terenie drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Opracował:
mgr inż. Wojciech Pestka
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VI. ZAŁĄCZNIKI
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