
 INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ 
  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia  budowlanego oraz kolejność realizacji: 

      Roboty obejmują: PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO 
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RYMANOWIE NA INTERNAT 

-II ETAP 

 

1. Wyburzenie ścianek działowych, wykucie otworów okiennych 

2. Rozbiórka starych parkietów , wylewek 

3. Wykonanie konstrukcji dachu 

4. Wykonanie nowych ścianek działowych 

5. Wykonanie instalacji wod-kan, co 

6. Wykonanie wylewek ,tynków, ułożenie płytek  

7. Prace malarskie 

8. Wykonanie elewacji 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

      Na działce znajduje się budynek Sali gimnastycznej  , boisko szkolne, budynek 
socjalny ,budynek szkoły podstawowej.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

      Należy przewidzieć zagrożenia związane z robotami przy wykonywaniu dachu.  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania. 

  Należy przewidzieć zagrożenia mogące wystąpić na budowie: 

• zagrożenie upadku z wysokości 
• zagrożenia wynikajace z obsługi maszyn i innych urządzeń 

technicznych 
• zagrożenia wynikajace z montażu instalacji elektrycznej 
• zagrożenia wynikające z demontażu instalacji elektrycznej 
• zagrożenie pożarem 
• zagrożenie wynikające ze składowania materiałów substancji 

niebezpiecznych 



• inne zagrozenia mogące wystąpić na budowie 

Charakter prowadzonych robót może stwarzać wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, szczególnie ze względu na upadek z wysokości 
ponad 2 m (konstrukcja dachu, elewacja). Ewentualne rusztowania montować z 
zachowaniem szczególnej staranności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W 
Planie BIOZ dokładnie należy określić zasady kontroli stanu technicznego 
ewentualnych rusztowań, a w szczególności ich stabilności. Ma to duże  znaczenie po 
intensywnych opadach atmosferycznych, a w szczególności opadach połączonych z 
wichurą. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Wszystkie prace powinny być prowadzone przez pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami 
budowlanymi. 

Pracownicy wykonujący roboty zagrażające bezpieczeństwu i ochronie zdrowia 
muszą mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robót (np. prace na 
wysokości, prace przy montażu instalacji elektrycznych, obsługa maszyn i urządzeń 
technicznych stwarzających zagrożenie (np. obsługa spawarki, dźwigu, koparek, 
sprzętu ciężkiego itp.) 

Prace stwarzające szczególne zagrożenie muszą być nadzorowane przez wyznaczone 
do tego celu osoby (kierownicy robót, osoby o odpowiednich uprawnieniach). 

Wszyscy pracownicy muszą mieć wymagane przeszkolenie dotyczące znajomości i 
umiejętności stosowania przepisów BHP na budowie. 

Przed przystąpieniem do robót należy obowiązkowo przeszkolić każdego pracownika 
na jego stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili 
dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych. 

Pracownicy na budowie muszą mieć odpowiednie ubranie ochronne oraz środki 
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.) 

    

Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w komplet instrukcji 
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji 
określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania    w przypadku 
wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń  pożarowych,  Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.   Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich 



telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy 
Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.     

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniajacych 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

  

Budowa powinna być wyposażona w instrukcje określające zasady zachowania się i 
sposobu ewakuacji w przypadku wystąpienia zagrożeń zdrowia lub życia oraz 
zagrożeń pożarowych.  

Aby zapobiec zagrożeniom, budowa powinna określić warunki składowania 
materiałów szczególnie niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie dls zdrowia lub 
życia, lub materiałów łatwozapalnych.  

Budowa powinna być wyposażona w projekt zagospodarowania placu budowy 
uwzględniający drogę ewakuacji w przypadku zagrozenia życia lub zdrowia lub na 
wypadek pożaru, awarii i  innych zagrożeń.   

 


