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Na podstawie art. 21a ust.1, punkt 1a Prawa Budowlanego dla przedmiotowej inwestycji należy 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Podstawa opracowania 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

-  Projekt budowlany Inwestycji. 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

-wykonanie odcinka sieci wodociągowej. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W terenie objętym projektem znajdują się następujące sieci miejskiej infrastruktury podziemnej: 

- wodociągowe, 

- kanalizacji sanitarnej,  

- teletechniczne, 

- elektroenergetyczne. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie objętym zakresem przedmiotowego projektu występują następujące obiekty  mogące 

powodować zagrożenie BIOZ w czasie wykonywania robót: 

- Linie napowietrzne energetyczne, 

Lokalizację w/w obiektów przedstawiają projekty zagospodarowania terenu opracowane na aktualnych 

podkładach geodezyjnych. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

W trosce o ochronę życia i zdrowia pracowników oraz osób trzecich przy realizacji inwestycji należy 

bezwzględnie przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad BHP zawartych  

w ustawach, rozporządzeniach i normach. 

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym projektowanej Inwestycji i nadzoru robót budowlanych, jest 

ustawa– Prawo Budowlane – tekst ujednolicony. 



Zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy jest zobowiązany do 

sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego 

specyfikę inwestycji i warunki prowadzenia robót. 

Przewidywane zagrożenia w czasie wykonywania robót. 

 Z uwagi na prace w głębokich wykopach o ścianach pionowych, szalowanych może wystąpić 

zagrożenie zasypania gruntem jak również możliwość upadku z wysokości, 

 roboty w pobliżu linii napowietrzanych energetycznych, 

 roboty wykonywane w komorach i studniach, 

Zagrożenia klimatyczne 

Zagrożeniami klimatycznymi podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych  

to: 

 uderzenie pioruna 

 silne wiatry mogące przemieszczać urządzenia i materiały. 

Zagrożenia technologiczne 

Zagrożeniami technologicznymi podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych na terenie 

objętym robotami mogą być zagrożenia związane z: 

 z pracą w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni przy zachowaniu ruchu kołowego. 

Czas występowania wyżej wymienionych zagrożeń zależy od czasu wykonywania poszczególnych 

operacji technologicznych i montażowych. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolić wszystkich 

pracowników w zakresie bhp i p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a w szczególności w zakresie następujących pozycji: 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i ochrony pracy (Dz. U. Nr 129 po. 844) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r.  

w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych 



 zasadami i przepisami bezpieczeństwa pożarowego wskazanymi w art. 4 Ustawy z dnia 

24.08.1991 r. o ochronie p.poż. oraz przepisów wykonawczych do ustawy (Dz. U. Nr 147, poz. 

1229, 2002 r. oraz Dz. U. Nr 52 poz. 452, 2003 r.). 

 

Wymogi dodatkowe: 

 szkolenie powinno być przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów  

w zakresie BHP 

 spawacze i operatorzy sprzętu mechanicznego powinni mieć aktualne uprawnienia 

 roboty szczególnie niebezpieczne powinny być wykonywane na podstawie pisemnego 

polecenia kierownika budowy 

 przed przystąpieniem pracowników do robót szczególnie niebezpiecznych należy zapoznać się 

z: 

- osobą która nadzoruje prace szczególnie niebezpieczne, 

- szczegółowymi czynnościami i kolejnością operacji technologicznych  

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

- istniejącymi zagrożeniami na stanowisku pracy z podaniem ich rodzaju  

i strefy zagrożenia 

- ze środkami łączności, środkami ochrony osobistej, narzędziami  

i przyrządami służącymi bezpieczeństwu 

Przeprowadzenie instruktażu pracownik powinien potwierdzić swoim podpisem. 

 


