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 INFORMACJA „BIOZ” 

- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- 
 

DOTYCZY:                 projektu budowlanyego zagospodarowania i 

                                     wyposażenia terenu placu zabaw przy przedszkolu   
 

 

OBIEKT:               Przedszkole Publiczne w Prószkowie 

ADRES:               ul. Krasickiego 2; działka nr 902   

               

  

INWESTOR:  Przedszkole Publiczne  

ADRES:                     46-060 Prószków, ul. Krasickiego 2                           

 

 

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Halina Gierczak 

ADRES:  45-286 Opole, ul. Skautów Op. 4/505 

  

 

  

  
 

 

 

Informacja opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. 

Dz. U. nr 120, poz. 1126. 
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Część opisowa: 

 

1)   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

      poszczególnych obiektów; 
       - roboty rozbiórkowe ogrodzenia, elementów wyposażenia placu zabaw i 

nawierzchni  

       - wytyczenie obiektów projektowanych i zabezpieczenie terenu przed dostępem 

osób 

         niepowołanych 

       - wykonanie wykopów 

       - roboty budowlane i montażowe  

       - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych, piaskowej i z kostki 

         betonowej 

       - roboty ziemne i wykonanie nawierzchni trawiastej 

    

2)   Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 
       - budynek Przedszkola Publicznego  

 

3)   Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

       zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
       - sąsiedztwo czynnego obiektu Przedszkola Publicznego 

       - sieć elektroenergetyczna 

       - sieć kanalizacji sanitarnej 

         

4)   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

       robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

       wystąpienia; 
     - transport i rozładunek materiałów 

     - roboty z użyciem maszyn i innych urządzeń technicznych - ryzyko urazów i porażeń 

       prądem;  

     - prowadzenie robót w pobliżu przewodów energetycznych – zagrożenia porażenia przez 

       prąd 

 

5)   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

       realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
    - szkolenie pracowników pod względem bhp przeprowadza pracodawca 

    - wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych obowiązany jest 

      opracować instrukcję ich bezpiecznego wykonania i zaznajomić z nią pracowników w 

      zakresie wykonywanych przez nich robót  

    - kierownik ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników  przystępujących do 

      pracy na budowie po raz pierwszy, a także instruktażu stanowiskowego przy zmianie 

      robót budowlanych 

    - należy zadbać aby pracownik, któremu powierza się daną pracę miał niezbędne do jej 

      wykonania kwalifikacje i był zapoznany z zagrożeniami jakie mogą przy tym wystąpić   

 

6)   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. 



    - ogrodzenie i zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury 

      (poz.401 Dz. U. nr 47/2003) z rozmieszczeniem maszyn i urządzeń technicznych, 

      składowisk materiałów, dróg kołowych i pieszych technologicznych i ewakuacyjnych. 

    - teren robót należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

    - ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp 

      osobom postronnym.  

    - roboty montażowe powinny wykonywać zespoły co najmniej 2 osobowe wyposażone w 

      zasobniki na narzędzia ręczne  

    - maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być stosowane wyłącznie do prac, do 

      jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone i uprawnione osoby 

    - kierownik budowy powinien opracować plan BIOZ ze szczególnym uwzględnieniem 

      zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom czynnego obiektu przedszkola 
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