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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 Obiekt: Budowa zadaszenia trybun stadionu miejskiego w Głuchołazach. 

 Lokalizacja: Głuchołazy, dz. nr ewid.  1949  
(160701_4 Głuchołazy – obszar miejski;  0001 Głuchołazy). 

 Inwestor: Gmina Głuchołazy, 
ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy. 

 Projektant mgr inż. arch. Grzegorz Skopek, upr. 12/OPOKK/2015 
zam. 48-304 Nysa, ul. Gałczyńskiego 7/3 

 
 

 

 

1. Wstęp 

 Zakres informacji dot. BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 
poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa              
i ochrony zdrowia. 
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego z 7 lipca 1994 oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 
1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa             
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych              
w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 
 

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

 Zamierzenie budowlane polega na budowie zadaszenia istniejących trybun. Szczegółowy zakres robót znajduje 
się w części opisowej projektu budowlanego. 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 Na przedmiotowej działce w południowej części działki zlokalizowane są budynki przeznaczone do obsługi 
boiska sportowego.  
 

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

 Należy zachować szczególną uwagę na bezpieczeństwo w okolicy fundamentów istniejących trybun i masztów 
oświetleniowych. Teren należy na czas budowy oznaczyć odpowiednio taśmami ostrzegawczymi. Podczas 
budowy zadaszenia obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z trybun stadionowych. 
 

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

5.1. Roboty budowlano-montażowe 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów), 
- przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym podczas wykonywania robót 
montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze 
równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 
- zagrożenie przysypania ziemią w wykopach wąsko przestrzennych, brak zabezpieczenia wykopów, brak 
zabezpieczenia wykopów. 
- należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac przy przewodach elektrycznych 
doprowadzających prąd do latarni oraz masztów oświetleniowych, 
- należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac przy istniejących fundamentach trybun               
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i masztów oświetleniowych, 

5.2. Roboty wykończeniowe 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak 
stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem 
lub demontażem rusztowania), 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy 
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
 

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

 - szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 
 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania 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. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia 
lub zdrowia pracowników. 
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, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
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. 
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. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
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uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach składowania 
materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt przeciwpożarowy. W czasie prowadzenia robót stosować się do 
ogólnych warunków wynikających z przepisów BHP.  
 

 
Nysa, dnia:  Projektant wiodący: 

 
 


