
Informacja 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Podstawa prawna: 

- art. 21a ust. 1 pkt Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z Dz. Ust. 00.106.126 (Dz.U z 

2016 roku, poz. nr. 290, ze zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 (Dz. U. nr 120 z 10.07.2003 r. poz. 1126) w 

sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony środowiska. 

 Nazwa i adres budowy:  

Projekt budowlano wykonawczy przebudowy (wymiana wraz z rozdzieleniem) inst. sanitarnej i 

deszczowej dla części-gł. piwnic bud. Muzeum Ziemi w Warszawie,  Aleja Na Skarpie 20/26 

Projekt instalacji gazowej do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 

bliźniaczej (po dwa lokale w każdym) 

 Inwestor:  

Polska Akademia Nauk 

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 

Polska Akademia Nauk, Muzeum Ziemi w W-wie 

aleja Na Skarpie 20/26 i 27, 00-488 Warszawa 

 Projektant:  

mgr inż. Krzysztof Pajura  

ul . Mikołajczyka 13/25;  

03-984 Warszawa  

 Sprawdzający:  

mgr inż. Paweł Budziak  

ul. Pabianicka 26/5,  

04-219 Warszawa 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ). 

 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

OBIEKTÓW 

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzą następujące obiekty: 

 Przykanaliki kanalizacji sanitarnej 

 Przykanaliki kanalizacji deszczowej 

 Instalacja kanalizacji wewnętrznej  

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW NA DZIAŁCE 

Przykanaliki realizowane będą na terenie działki m. ST. Warszawa  

 Na działce znajduje się: 

- sieć energetyczna  

- sieć kanalizacji  
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- sieć wodociągów 

- siec gazowa 

 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

W zakresie związanym z realizacją inwestycji, do elementów mogących stwarzać zagrożenie 

dla zdrowia ludzi można zaliczyć: 

 Linie kablowe elektroenergetyczne podziemne i napowietrzne, 

 Prowadzone roboty budowlane (wykopy i budowa sieci kanalizacyjnej). 

 Ruch drogowy  

 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS  REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ  MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Przeważająca część robót budowlano-montażowych związanych z budową objętych 

projektem, będzie oparta na rozwiązaniach znanych i powszechnie stosowanych,  

a przewidywany zakres otwartego frontu robót będzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie.  

Teren prowadzenia robót powinien być odpowiednio chroniony przed wejściem na teren 

budowy osób postronnych. Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez 

ogrodzenie, wywieszenie tablic ostrzegawczych, oświetlenie dla warunków dziennych i 

nocnych, dla ruchu pieszego i kołowego.  

Poniżej podano wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa. 

 Roboty ziemne – wykopy z zastosowaniem umocnień typu płytowego 

 Roboty montażowe związane z budową kanałów i studni rewizyjnych 

 Transport technologiczny poziomy i pionowy 

 Roboty  technologiczne. 

 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED     PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Nie przewiduje się stosowania specjalnych wymagań odmiennych od zawartych  

w aktualnie obowiązujących przepisach ogólnych, instrukcjach branżowych  

i przepisach BHP. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz ze wszelkimi 

czynnościami wstępnymi i kończącymi dany zakres robót budowlano-montażowych, należy 

stosować odpowiednie procedury zawarte we właściwych  

i aktualnie obowiązujących przepisach. Dlatego instruktaż pracowników powinien być 

przeprowadzany stosownie do tych przepisów, z którymi wykonawca zobowiązany jest się 

zapoznać.  

Wyszczególnienie odpowiednich obowiązujących przepisów podano w opisach do Projektu 

Budowlanego. Należy podkreślić, że wykonawca robót zobowiązany jest stosować 

wymagania odpowiednich obowiązujących przepisów, niezależnie od przepisów 

cytowanych w projektach budowlanych i uzgodnieniach, a których aktualność powinien 
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sprawdzić. Poniżej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktażu pracowników. 

Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z: 

 Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwiązaniami materiałowo- konstrukcyjnymi 

oraz organizacją budowy. 

 Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 

 Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i porządku 

 Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 

 Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń 

 Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami 

alarmowymi 

 Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 

 Zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu  

 Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp  

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W 

ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 

EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.  

 

Wszelkie środki zapobiegawcze podczas prowadzenia robót związanych z realizacją 

przykanalików objętych projektem muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym 

zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów, jak również nie ustala się niniejszym 

specjalnych wymagań nie objętych obowiązującymi przepisami. W zakresie robót objętych 

przedmiotowym projektem szczegółowe wytyczne dotyczące zabezpieczeń i BHP są 

przedmiotem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401). Przepisy wymienionego rozporządzenia  

są odpowiednie dla zakresu projektowanych robót. Wykonawca Robót przy opracowywaniu 

Planu BIOZ zobowiązany jest do stosowania między innymi wymienionego rozporządzenia 

korzystając z dokumentu źródłowego. 

Poniżej podano podstawowe wytyczne wykonywania robót w strefach szczególnego  

zagrożenia  

zdrowia: 

 

Roboty ziemne 

 wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice 

 ostrzegawcze  

 zastosować oświetlenie związane ze zmiana organizacji ruchu dla warunków 

 nocnych i dziennych 

 wykonać barierki ochronne 1,10 m w odległości 1,0m od krawędzi wykopu 
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 wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i 

 rozparcia przy wąskoprzestrzennym 

 

 Transport drogowy i technologiczny 

 zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi  

 obowiązuje sygnalizacja przemieszczania  

 obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami 

 należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie 

 roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na 

 czas budowy 

 

 Składowanie materiałów 

 zakazuje się składowania materiałów na drogach  

 materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach 

 odpady technologiczne składować w wyznaczonych miejscach z segregacją 

 utylizacji 

 

 Wykonywanie szalunków, montaż komór przewiertowych, wykonanie przewiertów 

 zapoznać pracowników z projektem technologii (odległości bezpieczne, transport, 

 kolejność wykonywania poszczególnych czynności, roboty demontażowe, 

 uporządkowanie terenu) 

 stosować odpowiednie drabiny stałe lub pomosty robocze 

 ustalić system sygnalizacji i łączności operatorów sprzętu mechanicznego z 

 brygadą 

 stosować sprzęt ochrony przed upadkiem z wysokości 

 wygrodzić strefę bezpieczeństwa pracy urządzeń i montażu przed dostępem osób 

 postronnych w obszarze równym rzutowi najdłuższego elementu +6,0 m  

 z obu stron 

 wstrzymać roboty montażowe przy ograniczonej widoczności (natężenie  oświetlenia 

poniżej50 lux) i przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/sek 

 stosować atestowany sprzęt montażowy 

 sprawdzić jakość elementów przed montażem 

 ustawić tablice ostrzegawcze 

 

 

 dokonać odbioru po montażu, przerwach w pracy i złych warunkach 

 atmosferycznych 
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Roboty spawalnicze 

 osłonić stanowisko pracy przed oślepieniem innych osób 

 stosować sprzęt ochrony osobistej 

 

Roboty izolacyjne,  

 izolację rur wykonać środkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku 

 obowiązkowo stosować ubrania ochronne i zabezpieczenia oczu. 

 

Prace wykonywane w obrębie linii elektroenergetycznych 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 

 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 

 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym   

      15 kV; 

 wygrodzić i oznaczyć strefę bezpieczeństwa 

 

Ochrona ppoż. 

 wyposażyć plac budowy w sprzęt ppoż. 

 wyposażyć w gaśnice zaplecze budowy 

 obowiązuje zakaz palenia odpadów budowlanych  

 oznaczyć i zapewnić łatwy dojazd i dostęp do istniejących hydrantów na placu 

 budowy 

 z uwagi na sąsiadujące zabudowanie i małą szerokość ulic, należy zachować 

 szczególne środki ostrożności. 

 

 
 


