
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA 
Bartłomiej Dynowski 

ul. Batalionu Parasol 8/4 
59-220 LEGNICA 

NIP 695-139-19-54      tel/fax    76 819 72 75 
REGON  021641458      tel kom. 790 456 770 

e-mail bdynowski@wp.pl 

             
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
Temat:   Przebudowa ulic gruntowych w miejscowości Ziemnice gmina Kunice w tym ulica 

Radosna i Szczęśliwa 

 

Inwestor:  GMINA KUNICE UL. GWARNA  1, 59-216 KUNICE  

 
Adres:   Ziemnice, gmina Kunice 

 
 

Nr działki:  585, 442, 472, 420/5, 417/9, 416/10, 416/11, 427/2, 427/5, 420/16, 
416/3, 429/2, 427/1 obręb 0003 Grzybiany 

 
Projektant:  mgr inż. Bartłomiej Dynowski 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



INFORMACJA BIOZ PROJEKT BUDOWLANY 

Przebudowa ulic gruntowych w miejscowości Ziemnice gmina Kunice w tym ulica  

Radosna i Szczęśliwa 

1

 
PRZEBUDOWA ULIC GRUNTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ZIEMNICE 

GMINA KUNICE W TYM ULICA RADOSNA I SZCZĘŚLIWA 

 
I. SPIS TREŚCI 

 
 
I. SPIS TREŚCI ........................................................................................................................................ 1 
II. INFOMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA .......................................... 2 

1. Zakres robót całego przedsięwzięcia ................................................................................................ 2 
2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi .............................................................................................................................................. 2 
3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót: ......................................................................... 3 
4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych .................................................................................................................... 3 
5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywanych robót budowlanych ........................................................................................................... 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJA BIOZ PROJEKT BUDOWLANY 

Przebudowa ulic gruntowych w miejscowości Ziemnice gmina Kunice w tym ulica  

Radosna i Szczęśliwa 

2

PRZEBUDOWA ULIC GRUNTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ZIEMNICE 
GMINA KUNICE W TYM ULICA RADOSNA I SZCZĘŚLIWA 

 
 

II. INFOMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1. Zakres robót całego przedsięwzięcia 

Zakres robót obejmuje: 

• Roboty przygotowawcze polegające na usunięciu warstwy gleby. 

• Roboty drogowe polegające na: 

 - wykonaniu koryta lub nasypu 

 -wykonaniu przepustów 

 - wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej 

 -odtworzenie warstwy humusu. 

 

Kolejność wykonywanych robót: 

• zagospodarowanie placu budowy 

• roboty przygotowawcze 

• korytowanie/ wykonanie nasypów 

• roboty drogowe  

• wykonanie przepustu 

2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia stwarzać będzie 
ruch technologiczny sprzętu budowlanego ze względu na ograniczoną przestrzeń pomiędzy istniejącymi 
posesjami oraz na istniejące sieci infrastruktury technicznej, toteż wszystkie prace wykonywać należy ze 
szczególnym zachowaniem zasad BHP. 

W bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót zlokalizowana jest napowietrzna linia 
energetyczna – prace w jej w sąsiedztwie należy wykonać ręcznie, należy używać sprzętu o 
odpowiednim zasięgu.  

Należy przestrzegać przepisów BHP przy pracy w sąsiedztwie odkrytego cieku wodnego.  
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3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót: 

• ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopów rowów, 

• ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzętem zmechanizowanym np. możliwość 

potrącenia przez samochody poruszające się na placu budowy, potrącenie łyżką koparki 

pracownika bądź osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia, możliwość upadku z wysokości 

• wibracja- zagęszczanie gruntu, 

• ryzyko wpadnięcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia 

wykopu balustradami lub przykrycia wykopu, 

• ryzyko poślizgnięcia się na tym samym poziomie – namoknięty grunt, lód i śnieg, 

• prace montażowe – praca na wysokości, praca przy montażu ciężkich elementów, 

• wykopy powyżej 1m od poziomu gruntu, 

• roboty ziemne w terenie uzbrojonym, 

• praca w pobliżu czynnych sieci elektroenergetycznych, możliwość porażenia prądem przy 

wykonywaniu robót, transporcie pojazdów, urządzeń, materiałów  

• możliwość porażenia prądem przy pracy z urządzeniami elektrycznymi. 

• możliwość oparzeń termicznych przy pracy ze spawarką i zgrzewarką. 

• możliwość utonięcia przy zalaniu wykopu wodą gruntową. 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

• pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie 

podstawowe (ogólne) 

• Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanej 
pracy. 

• pracownicy wykonujący roboty niebezpieczne zostaną przeszkolone na konkretnym stanowisku 

pracy przed jej rozpoczęciem, 

• szkolenie stanowiskowe powinno być odnotowane w zeszycie szkoleń. 

• Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanej 
pracy. 

• Powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie osobom 
posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia. 

• Pracownicy powinni posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej. 
• Powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie osobom 

posiadającym odpowiednie wiedzę i uprawnienia. 
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5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywanych robót budowlanych 

 

• wszelkie prace drogowe „pod ruchem technologicznym” będą wykonywane przy zabezpieczeniu 

robót na czas budowy, 

• teren prowadzenia robót powinien zostać ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, 

oznakowany i oświetlony w porze nocnej, 

• stanowisko pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych; 

• materiały niebezpieczne należy składować w miejscach wyznaczonych do tego, zabezpieczonych 
przed wpływami osób niepowołanych oraz warunków atmosferycznych. 

• sprzęt mechaniczny należy zabezpieczyć przed działalnością osób niepowołanych. 
• wykop należy oznakować i zabezpieczyć. 
 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

− 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, 

− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

− zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

− zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

− egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży  

i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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Roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP                      

a w szczególności przestrzegając zasad podanych w: 

• Rozrządzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 

lutego 1977r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30 

• Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport ręczny 

• Rozporządzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437) 

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi stosowny Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 
 

Opracował: 
mgr inż. Bartłomiej Dynowski 

 


