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DO PROJEKTU 

BBUUDDOOWWAA  WWIIAATTYY  RREEKKRREEAACCYYJJNNEEJJ  WWRRAAZZ  ZZ  UURRZZĄĄDDZZEENNIIAAMMII  
SSIIŁŁOOWWNNII  ZZEEWWNNĘĘTTRRZZNNEEJJ,,  PPLLAACCUU  ZZAABBAAWW  II  BBOOIISSKKAA  DDOO  

SSIIAATTKKÓÓWWKKII  ––  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIEE  PPRRZZEESSTTRRZZEENNII  
PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ  DDLLAA  PPOOTTRRZZEEBB  RROOZZWWIIJJAANNIIAA  AAKKTTYYWWNNOOŚŚCCII  

RREEKKRREEAACCYYJJNNOO  --  SSPPOORRTTOOWWEEJJ  
  

   

   Inwestor:   

GMINA WALCE 
UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE 

 
   

Lokalizacja:   

KROMOŁÓW,  
DZIAŁKA NR 442/4 K.M.1, 574 K.M.4 
OBRĘB: KROMOŁÓW, J.E. WALCE  

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO 
OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

1. Wstęp 
 

      Zakres informacji dot. BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik 
Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 
poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Kierownik budowy jest zobowiązany do 
sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
 

2. Ocena konieczno ści sporz ądzenia planu bezpiecze ństwa                 
i ochrony zdrowia BIOZ 

 

       Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza się, iŜ sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest konieczne. 
 

3. Przedmiot opracowania 
 

      Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest „BUDOWA WIATY 
REKREACYJNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, PLACU 
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ZABAW I BOISKA DO SIATKÓWKI – ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ DLA POTRZEB ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI REKREACYJNO - 
SPORTOWEJ  

4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejno ść realizacji 

 

      Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót murowych, 
malarskich, tynkarskich i okładzinowych, posadzkarskich, montaŜowych                              
i wykończeniowych koniecznych przy budowie budynku wraz z instalacjami. 
Szczegółowy zakres robót znajduje się w części opisowej projektu budowlanego. 

5. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
      Na placu budowy znajduje się budynek oświaty - przedszkole nie objęte 
opracowaniem. 
 

6. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, 
które mog ą stwarza ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia 
ludzi 

      Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych naleŜy wykonać 
tymczasowe wygrodzenie zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz 
ustawić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wstępu na teren 
budowy. 
 

7. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń 
wyst ępuj ących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skale i rodzaje zagro Ŝeń, oraz miejsce ich 
wyst ąpienia 

 

7.1. Roboty ziemne 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
 

� upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 

� zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia 
ścian wykopu przed obsunięciem się; obciąŜenie klina naturalnego odłamu 
gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

� potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 

7.2. Roboty budowlano-monta Ŝowe 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych: 
� upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak 

zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak 
zabezpieczenia otworów); 

� przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym 
podczas wykonywania robót montaŜowych przy uŜyciu Ŝurawia budowlanego 
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(przebywanie pracownika w strefie zagroŜenia, tj. w obszarze równym rzutowi 
przemieszczanego elementu, powiększonym z kaŜdej strony o 6,0 m). 

7.3. Roboty wyko ńczeniowe 
 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

�  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montaŜem lub 
demontaŜem rusztowania), 

�  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 
pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie 
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników 
przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 
� szkolenie pracowników w zakresie bhp; 
� zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia; 
� zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby; 
� zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieŜy i obuwia roboczego. 
9. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 

zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym                              
z wykonania robót budowlanych w strefach szczególne go 
zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą sprawn ą komunikacj ę, 
umo Ŝliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii                
i innych zagro Ŝeń 

 
     Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
      Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 
OOssoobbaa  kkiieerruujjąąccaa  pprraaccoowwnniikkaammii  jjeesstt  oobboowwiiąązzaannaa::  

� organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

� dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

� organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 
zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
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� dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia 
technicznego, a takŜe o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 
stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

NNaa  ppooddssttaawwiiee::  
� oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 

� wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

� określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 

� wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

� wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

KKiieerroowwnniikk  bbuuddoowwyy  ppoowwiinniieenn  ppooddjjąąćć  ssttoossoowwnnee  śśrrooddkkii  pprrooffiillaakkttyycczznnee  mmaajjąąccee  nnaa  cceelluu::  
� zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciąŜliwych, 

� zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich 
zagroŜeń. 

      W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia 
pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. 
      Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 
      Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
uŜytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
      Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 

                                                                      
AUTOR 

 
 
 
 
 
 

 

 


