
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 

Z DNIA 25.04.2012 W SPRAWIE SZCZEGOŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU 
BUDOWLANEGO 

(Dz. U. z 2012r., poz. 462) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI 
 
1. Dane o obiekcie 

INWESTOR: Gmina Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek 

ADRES BUDOWY: Biestrzynnik, gm. Ozimek, dz.ew.nr 238/108 

 
2. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

 
Kolejność wykonywanych  robót 
� zagospodarowanie placu budowy; 
� roboty ziemne; 
� roboty budowlane; 
� roboty wykończeniowe; 

 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania terenu: 

� brak 
 

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 
Przewiduje się występowanie następujących zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych: 
� zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi (kontakt człowieka z ruchomymi 

elementami maszyn i urządzeń); 
� zagrożenia związane z przemieszczaniem się pracowników (upadki, poślizgnięcia na stanowisku pracy oraz 

w trakcie dojścia lub opuszczania stanowiska pracy); 
� zagrożenia porażeniami prądem elektrycznym (w przypadku uszkodzenia urządzenia elektrycznego np. 

uszkodzona izolacja robocza lub ochronna); 
 

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

 
Instruktaż powinien obejmować następujące zagadnienia: 
a) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 
� dokonanie analizy przyczyn wystąpienia zagrożenia; 
� usunięcie przyczyn wystąpienia zagrożenia; 
� stosowanie środków zapobiegawczych. 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej: pracodawca dostarczy 
pracownikom nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze spełniające 
wymagania określone w Polskich Normach ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi: 
� przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych osoba nadzorująca pracowników informuje 

pracowników o grożącym niebezpieczeństwie, zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i  stosowanych 
sygnałach ostrzegawczych; 

� prace szczególnie niebezpieczne mogą wykonywać pracownicy, którzy posiadają odpowiednie 
przeszkolenie i badania lekarskie zezwalające na wykonywanie tego rodzaju prac; 

� przed przystąpieniem do prac należy skontrolować stan techniczny używanych do tych prac urządzeń i 
maszyn, stan środków ochrony zbiorowej i indywidualnej pracowników, 



� przygotowanie środków niebezpiecznych powinno się odbywać w specjalnie wydzielonych do tego celu 
miejscach lub pomieszczeniach; 

� w miejscach lub pomieszczeniach, w których wykonuje się prace niebezpieczne, zabronione jest 
przebywanie osób nie zatrudnionych przy tych pracach. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
6.1 szkolenie pracowników; 
6.2 wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy; 
6.3 kontrola stanu technicznego narzędzi, urządzeń i maszyn roboczych oraz utrzymywanie ich w stanie nie 

zagrażającym bezpieczeństwu pracy; 
6.4 utrzymywanie ładu i porządku na budowie; 
6.5 oznakowanie miejsc gdzie znajdują się: podręczny sprzęt gaśniczy oraz środki pierwszej pomocy 

medycznej; 
6.6 umieszczenie w widocznym miejscu informacji o numerach telefonów: alarmowych, kierownika budowy, 

inwestora, itp. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    Opracował: mgr inż. Przemysław Zawadzki 
                                                                                                               upr. nr OPL/0096/POOK/04 


