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INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU 
BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU W MIEJSCOWOŚCI WITANOWICE
NA DZIAŁKACH NR 595/8

Plan BIOZ powinien zawierać następujące dane i informacje:

1. Zakres robót budowlanych:

a) Budowa siłowni zewnętrznej:
- roboty ziemne;
- budowa nawierzchni;
- wyposażenie siłowni – montaż urządzeń;

b) Remont nawierzchni boiska szkolnego:
- demontaż istniejącej nawierzchni syntetycznej;
- budowa nawierzchni bezpiecznej syntetycznej z podbudową;

2.2 Adres inwestycji:
Działka budowlana nr 278/8 w Tomicach 
Obręb 0003 Tomice,  Jedn. ewid. Tomice
ul. Dworska 9A, 34-100 Tomice.

2.3  Elementy  zagospodarowania  terenu  działki  mogące  stwarzać  zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
Brak elementów zewnętrznych zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi za wyjątkiem elementów instalacji podziemnych i naziemnych.

2.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:
- transport na teren budowy,
- zagrożenia związane z pracą sprzętu mechanicznego, maszyn i elektronarzędzi,
- możliwość występowania okresowego zapylenia i nadmiernego hałasu.
- możliwość uszkodzenia sieci instalacji podziemnych podczas prac;

2.5  Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
- generalny wykonawca inwestycji obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepisów bhp oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów
prawa budowlanego i innych rozporządzeń w tym zakresie,
- zapoznać pracowników z zakresem robót,
- zapewnić właściwy nadzór nad realizacją robót,
- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania powinni być przeszkoleni w zakresie bhp,
- pracownicy winni przejść badania lekarskie z oceną zdolności do wykonywanej pracy,
- posiadanie przez obsługujących poszczególne maszyny i narzędzi stosownych uprawnień,
-  przeprowadzić  szkolenie  wstępne  pracowników  oraz  prowadzić  szkolenia  okresowe
i instruktaże stanowiskowe,
- prowadzić szkolenie w zakresie pierwszej pomocy,
-  zaopatrzyć  pracowników  w  odzież  roboczą  i  środki  ochrony  osobistej  w  zależności  od
wykonywanej pracy,
- w przypadku wykonywania tej samej pracy co najmniej przez dwie osoby /praca zespołowa/
należy wyznaczyć osobę kierującą tą robotą /tzw .przodowy/. 
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2.6  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegającym  
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywanych  robót  budowlanych  w  strefach  
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą bezpieczną  i  
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,  awarii  i  innych  
zagrożeń:
- ogrodzenie placu budowy,
- odpowiednie składowanie materiałów i ich transport,
- zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników,
- zapewnienie właściwej odzieży roboczej oraz wyposażenie placu budowy w środki pierwszej
pomocy, wykaz telefonów alarmowych,
- nakaz używania wyłącznie sprzętu budowlanego sprawnego technicznie.

3.  SZCZEGÓŁOWE  WYTYCZNE  ZWIĄZANE  Z  TEMATEM  BEZPIECZEŃSTWA  I  
OCHRONY ZDROWIA DLA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI:
3.1 Zagospodarowanie terenu i placu budowy.
- zabezpieczyć poprzez ogrodzenie terenu budowy i wyznaczyć strefy niebezpieczne,
- zaopatrzyć   budowę w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze,
-  doprowadzić  energię  elektryczną  oraz  inne  potrzebne  media  jak  woda,  kanalizacja  lub
możliwość utylizacji ścieków i odpadów poprodukcyjnych,
- zapewnić oświetlenie sztuczne placu budowy dla pracy po zapadnięciu zmroku i pracy w porze
wieczornej i nocnej,
- ustalić  miejsca magazynowania materiałów budowlanych i ustalić sposób ich składowania w
sposób wykluczający możliwość wywrócenia lub spadnięcia składowanych wyrobów,
- ustalić trasy dla poruszania się pojazdów oraz przejścia dla pieszych,
- wyznaczyć strefę ochronną wokół obiektu,
-  w  widocznym  miejscu  umieścić  informację  numerach  telefonów  alarmowych,  tj  pogotowia
ratunkowego, straży pożarnej i policji.

3.2 Warunki socjalne i higieniczne.
- wydzielenie pomieszczeń sanitarno-higienicznych - szatni z szafkami na odzież czystą i brudną,
umywalni  z  umywalkami  lub  innymi  urządzeniami  do  mycia,  ustępów w zależności  od  ilości
pracowników i odległości nie większej niż 125 m od najdalszego miejsca pracy na budowie,
- wyznaczenie miejsca dla spożywania posiłków przy czym w przypadku robót prowadzonych w
okresie jesienno-zimowy należy przewidzieć posiłek ciepły, a w okresie letnim wodę ochłodzoną
lub mineralną,

- zorganizować i stosownie wyposażyć w apteczkę 1-szej pomocy /opaska uciskowa, aparat do
sztucznego oddychania, środki opatrunkowe, ogólnie dostępne środki przeciw bólowe itp./ punkt
pierwszej pomocy medycznej,
- ew. przewidzieć miejsce dla suszenia ubrań roboczych gdyż roboty mogą być też prowadzone
przy opadach deszczu.

3.3 Zabezpieczenie przeciwpożarowe.
- teren budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sprzętu pożarowego jak gaśnice, łopaty, siekiery
i inne według potrzeby,
- miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarowego wyraźnie oznakować,
-  w miejscach umieszczenia sprzętu pożarowego wywiesić  instrukcję o postępowaniu w razie
powstania pożaru.

3.4 Maszyny i urządzenia.
-  eksploatowane  maszyny  i  urządzenia  muszą  posiadać  stosowne  świadectwa  wymagane
przepisami dopuszczające je do stosowania,
- maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane należy stosować i używać
zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową tzw. „DTR" producenta na zasadach przez niego
ustalonych,
- pracownik obsługujący dany sprzęt mechaniczny lub urządzenie winien zostać przeszkolony i
posiadać stosowne uprawnienie,
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-  ew.  naprawę  maszyn  i  urządzeń  mogą  wykonywać  osoby  i  warsztaty  upoważnione  przez
producenta i wykazane w dokumentacji DTR,
-  na  stanowiskach  pracy przy  stacjonarnych  maszynach  np  dźwignik  towarowo-materiałowy,
powinny znajdować  się  stanowiskowe instrukcje bezpiecznej  obsługi  danego urządzenia oraz
jego przeglądów i konserwacji,
- przed rozpoczęciem pracy każdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta w DTR
maszyny i urządzenia winny być przeglądnięte pod względem stanu technicznego i sprawdzone
pod względem prawidłowego bezpiecznego działania i użytkowania,
- transport i rozładunek na placu budowy materiałów powinien odbywać się za pośrednictwem
maszyn i urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

3.5 Roboty ziemne.
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z prowadzonymi na terenie placu
budowy  instalacjami  urządzeń  podziemnych  z  dokumentów  uzgodnień  z  właścicielami  tych
urządzeń, aby w czasie prowadzonych robót ziemnych nie doszło do ich uszkodzenia,
-  w  przypadku  wykonywania  wykopu  przy  wykorzystaniu  sprzętu  mechanicznego  należy
zapewnić  bezpieczną  odległość  pracy  koparki  wynoszącą  minimum  0,6  m  poza  granicę
naturalnego odłamu gruntu;
-  wyznaczyć  miejsce  tymczasowego  składowania  urobku  oraz  sposób  wywozu  urobku  na
wysypisko;
- kontrolować  stan wykopów po każdej  ulewie lub długotrwałych opadach celem stwierdzenia
stanu zwartości ociosów wykopu mogących być zmiękczonych wodą.

3.6 Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
- stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione pewnie, w pomieszczeniach
lub pod wiatami,
- stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, należy oddzielić od siebie
umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1,0m o oczkach nie większych niż 20 mm,
- stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny nieć stabilną konstrukcję i być solidnie
przytwierdzone do podłoża,
- pręty zbrojeniowe w czasie transportu winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w
kierunku poprzecznym i podłużnym,
-  zabronione  jest:  chodzenie  po  ułożonych  elementach  zbrojenia;  podchodzenie  do
transportowanego zbrojenia,  znajdującego się  w położeniu wyższym niż  0,5 m nad miejscem
ułożenia;  chwytanie  rękami za  skrajne  elementy zbrojenia  w czasie  wkładania  ich  do  formy;
rzucanie elementów zbrojenia.
- kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami, a
prościarkami powinny być ogrodzone,
-  w przypadku prostowania  stali  zbrojeniowej  metodą  wyciągania,  stanowiska pracy,  miejsca
zamocowania  prętów  oraz  trasę  z  obu  stron  toru  wyciągowego  należy  zabezpieczyć
ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników,
- cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi jest zabronione,
-  w  czasie  przecinania  mechanicznego  prętów  zbrojeniowych  chwytanie  ręką  w  odległości
mniejszej niż 0,5 m od urządzenia tnącego jest zabronione,
-  w  czasie  dodawania  do  mieszanki  betonowej  środków  chemicznych,  roztwór  należy
przygotować w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy
rozcieńczaniu środków chemicznych powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej,
-  pojemniki  do  transportu  mieszanki  betonowej  powinny  być  zabezpieczone  przed
przypadkowym wylaniem si e masy betonowej praż wyposażone w klapy łatwo otwierające się,
- opróżnianie pojemnika mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i równomiernie,
aby nie dopuścić do przeciążenia odeskowania,
-  wylewanie  mieszanki  betonowej  w  odeskowanie  z  wysokości  większej  niż  1,0  m  jest
zabronione,
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3.7 Roboty montażowe.
- roboty montażowe mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu przez pracowników
zapoznanych z instrukcją; 
-  przed  przeniesieniem  elementu  konstrukcji  stalowej  lub  żelbetowej  /dotyczy  zwłaszcza
elementów prefabrykowanych stóp fundamentowych/ należy przewidzieć bezpieczny sposób: 1)
naprowadzania elementu na miejsce wbudowania; 2)   stabilizacji elementu w czasie transportu i
opuszczania; 3)   uwolnienia elementu z haków i linek zawiesia; 4) podnoszenia elementu, po
wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie czynności nie jest
możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu,
-  elementy  prefabrykowane  można  zwolnić  z  podwieszenia  po  ich  uprzednim  zamocowaniu
w miejscu wbudowania.

Koniec opracowania.
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