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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.) oświadczam, że niniejszy projekt 

budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej.        

 

Egz. 2 
 

Data opracowania: sierpień 2016 



 
1. UWAGI OGÓLNE 
 
1.1.WPROWADZENIE. 
Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy 
opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia 
i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone w Planie stanowią 
wytyczne w zakresie BHP na czas realizacji projektu. 
Przepisów tych nie uważa się za wyczerpujące. 
 
1.2. CELE INFORMACJI. 
- ograniczenie potencjalnych zagrożeń poprzez podejmowanie działań 
zapobiegawczych, 
- minimalizacja lub nawet eliminacja możliwości wystąpienia wypadków, 
- minimalizacja lub nawet eliminacja zagrożeń dla środowiska. 
Cele te mogą być osiągnięte poprzez skupienie uwagi na 
odpowiedzialności każdego zatrudnionego, który jest odpowiedzialny 
podczas wykonywania swojej pracy, za własne bezpieczeństwo, a także 
za bezpieczeństwo innych, które zależeć może od jego działania. 
Osoby nie posiadające odpowiedniego przeszkolenia nie mogą 
przebywać na terenie budowy. 
 
2. ZAKRES ROBÓT 
Kolejność realizacji robót 
- rozbiórki elementów dróg, 
- elementy ulic, 
- podbudowy, 
- nawierzchnie, 
- roboty wykończeniowe, 
- inne roboty. 
 
Do nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi jest upoważniony 
Kierownik Budowy lub osoba przez niego wyznaczona, posiadająca 
odpowiednie uprawnienia (brygadzista, majster). 
 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 
TERENU, MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA. 
 Istniejące elementy zagospodarowania działki i sąsiadującego 
otoczenia nie stwarzają zagrożenia same w sobie i nie są objęte 
opracowaniem. 
 Na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
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poz. 1126), przewidywane są następujące prace, podczas których może 
występować zagrożenie zdrowia pracowników: 
- praca w rejonie dróg pod ruchem: ulica Czeska, Mazurska oraz ulica 
Wieniawskiego, 
- prace przy jezdni (wykonywanie regulacji krawężnika), 
- niebezpieczeństwo związane z obsługą maszyn budowlanych,              
tj. koparka, ładowarka, walec wibracyjny, walec statyczny, samochody 
samowyładowcze, 
- poziomy i pionowy transport materiałów, 
- niebezpieczeństwo podczas prowadzenia robót w pobliżu linii kabli 
teletechnicznych, energetycznych, drzew itp. 
- niebezpieczeństwo związane z przebywaniem pracowników w pasie 
drogowym przy otwartym ruchu samochodowym podczas wykonywania 
robót drogowych. 
 
4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 
 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń oraz 
zastosowane środki profilaktyczne: 
1) Wykonywanie warstw konstrukcyjnych   

Zagrożenie: 

− najechanie, potrącenie przez maszynę lub samochód ciężarowy. 
Zastosowane środki profilaktyczne: 

− oznakowanie robót drogowych zgodnie z instrukcją oznakowania 
prowadzonych robót drogowych w pasie drogowym; 

− stosowanie znaków ostrzegawczych, informacyjnych, zapór, świateł 
ostrzegawczych; 

− stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi; 

− zachowanie ostrożności i uwagi; 

− szkolenie w zakresie BHP. 
Zagrożenie: 

− potknięcie, poślizgnięcie podczas poruszania się po płaszczyźnie. 
Zastosowane środki profilaktyczne: 

− wyznaczenie ciągów komunikacyjnych o równej nawierzchni; 

− zapewnienie ładu i porządku na budowie; 

− stosowanie odpowiedniego obuwia do warunków pracy                     
(z podeszwami przeciwpoślizgowymi); 

− szkolenia BHP i profilaktyczne badania lekarskie. 
Zagrożenie: 

− uderzenie osprzętem maszyn do robót ziemnych. 
Zastosowane środki profilaktyczne: 

− praca w bezpiecznej odległości od pracującej maszyny; 

− nadzór nad wykonywanymi robotami i właściwa organizacja pracy; 

− przestrzeganie przepisów przez operatorów maszyn; 



 3

− stosowanie przez pracowników odzieży i obuwia roboczego oraz 
hełmu; 

− szkolenie w zakresie BHP. 
2) Obsługa maszyn i urządzeń 
Zagrożenie: 

− ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy. 
Zastosowane środki profilaktyczne: 

− stosowanie właściwych osłon części ruchomych np. osłon tarcz do 
pił, napędów pasowych, itp.; 

− dobra znajomość instrukcji obsługi; 

− oznakowanie osłon oraz wystających poza gabaryt części maszyn i 
urządzeń zgodnie z PN; 

− odpowiednia odzież robocza bez zwisających elementów; 

− stosowanie odpowiednich narzędzi tnących np. kompletna tarcza 
piły, itp.; 

− porządek na stanowisku, 

− właściwy nadzór. 
3) Prace przeładunkowe przy pomocy dźwigu 
Zagrożenie: 

− uderzenie hakiem lub zawieszonym ciężarem. 
Zastosowane środki profilaktyczne: 

− stosowanie urządzeń dźwignicowych posiadających aktualny odbiór 
przez UDT; 

− terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przeglądów 
urządzeń dźwignicowych; 

− obsługiwanie urządzeń dźwignicowych przez operatorów 
posiadających właściwe uprawnienia; 

− stosowanie osprzętu podnośnego zgodnie z instrukcją obsługi. 
4) Obsługa elektronarzędzi 
Zagrożenie: 

− porażenia prądem elektrycznym. 
Zastosowane środki profilaktyczne: 

− dokonywanie konserwacji i przeglądów elektronarzędzi zgodnie 
z instrukcją; 

− zabezpieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami 
mechanicznymi; 

− wykonywanie badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
urządzeń i rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 

− wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z PN; 

− wykonywanie robót instalacyjnych zgodnie z dokumentacją 
i instrukcją; 

− wykonywanie robót instalacyjnych przez pracowników posiadających 
odpowiednie uprawnienia; 



 4

− szkolenie BHP. 
5) Obsługa zagęszczarki ubijakowej i płytowej 
Zagrożenie: 

− wibracja. 
Zastosowane środki profilaktyczne: 

− stosowanie właściwie dobranych amortyzatorów; 

− wprowadzenie nowoczesnych narzędzi ręcznych o obniżonym 
poziomie drgań; 

− ograniczenie czasu ekspozycji na drgania; 

− stosowanie ochron indywidualnych: rękawic antywibracyjnych. 
Zagrożenie: 

− hałas. 
Zastosowane środki profilaktyczne: 

− jak pkt. 3. 
 
5. WSKAZANIA PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy 
lub osoba przez niego wyznaczona, zapewni przeprowadzenie 
instruktażu ogólnego i stanowiskowego wszystkich pracowników 
w zakresie przepisów bhp i ppoż. (zasady ogólne i szczegółowe 
w zależności od charakteru prac i zajmowanego stanowiska). 

Każdy pracownik obowiązany jest do odbycia podstawowego 
wstępnego szkolenia i do szkoleń okresowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996r w sprawie szczegółów zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285 z 1996). 
 Prace budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania muszą 
być wykonywane przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
do prowadzenia takich robót. 
 
6. WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZENSTWOM 
 Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów 
BHP (Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz z Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych), szczegółowych norm i wymagań technicznych, warunków 
wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz instrukcji producenta. 
 W trakcie realizacji obiektu należy stosować materiały i wyroby 
posiadające obowiązujące świadectwo dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, 
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zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność 
z postanowieniami odpowiednich norm. 
 Całość robót budowlanych prowadzić pod nadzorem osób 
uprawnionych, zgodnie z przepisami BHP. 
 Wskazania środków technicznych i organizacyjnych 
zapobiegających niebezpieczeństwom są następujące: 
- w trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające 
odpowiednie atesty lub zaświadczenia producenta o zgodności 
z postanowieniami odpowiednich norm, 
- prace w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z projektem 
organizacji ruchu, 
- prace w pasie drogowym należy zabezpieczyć poprzez ogrodzenie 
barierkami i tablicami informacyjnymi, 
- zabrania się przebywania w bezpośrednim zasięgu koparki, 
- wygrodzenie terenu przy prowadzeniu robót w pobliżu słupów i drzew, 
- prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami technicznymi, 
- odpady powstające podczas robót należy wywieźć na odpowiednie 
składowiska odpadów, 
- budowa musi być prowadzona przez firmę i osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
 
7. UWAGI KOŃCOWE 
 Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, 
z zachowaniem przepisów BHP, szczegółowych norm i wymagań 
technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych 
oraz instrukcji producenta. 
 Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne muszą 
posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami 
szczegółowymi. 
 Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne, 
oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację 
zgodności z polskimi normami. 
 Obok urządzeń należy umieścić w widocznym miejscu instrukcję 
obsługi. Montaż i rozruch należy wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta, a w razie konieczności w jego obecności. 
 Na czas budowy należy zapewnić apteczkę pierwszej pomocy 
medycznej. 
 Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, 
wykonawcę poszczególnych robót budowlanych obowiązują: „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, normy 
obowiązkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowiązkowe, które 
to materiały należy traktować jako uzupełnienia dokumentacji. 
 Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa 
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i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Inwestycja może być eksploatowana jedynie zgodnie 
z jej przeznaczeniem określonym w niniejszej dokumentacji projektowej. 
 

 

 
 

Opracował  
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