
INFORMACJA BIOZ 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 

TEMAT:  Rewaloryzacja północno – zachodniej części zespołu pałacowo – parkowego w 

Stoku Lackim 

 

LOKALIZACJA:   Stok Lacki Folwark dz. nr 398, 399/1 gm. Siedlce 

 

INWESTOR:  Starostwo Powiatowe w Siedlcach 

 ul. Piłsudskiego 40 

 08-110 Siedlce 

 

Przedmiot opracowania: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Spis zawartości: 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

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

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

4.  Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

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

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

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, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń 

Siedlce, maj 2017r.  

 



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót: 

 Zakres robót obejmuje Rewaloryzacja północno – zachodniej części zespołu pałacowo 

– parkowego w Stoku Lackim zlokalizowanego w Stoku Lackim Folwark dz. nr 398, 399/1 

gm. Siedlce.  

 Kolejność realizacji poszczególnych robót: 

 niezbędne roboty rozbiórkowe 

 usunięcie nawierzchni trawiastej; 

 nawiezienie gruntu w celu niwelacji terenu; 

 roboty budowlano – ciesielskie; 

 wyposażenie założenia w zaprojektowane elementy małej architektury; 

 wykonanie nasadzeń roślinności 

 wykonanie nawierzchni szutrowej 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

- wykaz budynków w granicach opracowania zaznaczono na projekcie zagospodarowania 

działki. 

 

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

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Działka przylega do drogi gminnej, budowa będzie realizowana w drugiej linii. 

 Bezpośrednie zagrożenie dla realizowanej inwestycji w strefie przyległej ulicy nie 

będzie występowało.  

 Teren budowy powinien być wygrodzony z tablicami budowlanymi o zakazie wstępu i 

grożących niebezpieczeństwach. 

 W rejonie projektowanego obiektu budowlanego nie znajduje się napowietrzna linia 

NN, stanowiąca zagrożenie dla operatorów maszyn budowlanych pracujących w sąsiedztwie. 

 Na terenie działki zagrożenie mogą stanowić: 

 linie elektryczne, kable elektryczne,  

 teletechnika,  

 lokalne rurociągi wodociągowe,  

 budynki,  

 drzewostan.  

 zbiornik wodny 



4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

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

wystąpienia: 

a/ upadek z wysokości: 

- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa   

- miejsce występowania zagrożenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokości 

b/ porażenie prądem elektrycznym: 

- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa 

- miejsce występowania zagrożenia to: elektronarzędzia, betoniarka, podajnik betonu, piła 

tarczowa, kable przesyłające energię elektryczną 

- strefa pracy w sąsiedztwie napowietrznej linii NN – występuje 

- miejsce występowania zagrożenia to: praca w pobliżu linii elektroenergetycznej przy 

budynku  

c/ poślizgnięcie się, potknięcie, upadek: 

- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa   

 - miejsce występowania zagrożenia to: rusztowania, przenoszenie, praktycznie cały teren 

budowy 

d/ spadające przedmioty: 

- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa   

- miejsce występowania zagrożenia: rusztowania, budynek, przenoszenie różnych 

przedmiotów 

e/ pochwycenie przez ruchowe elementy maszyn: 

- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa   

 - miejsce występowania zagrożenia: piła tarczowa, giętarka, betoniarka, przecinarka do 

płytek, gilotyna 

f/ urazy oczu: 

- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa   

- miejsce występowania zagrożenia: betoniarka, stanowiska murarskie, tynkarskie i malarskie, 

miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne (wełna, styropian) 

g/ oparzenia: 

- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa   

- miejsce występowania zagrożenia: kocioł do grzania lepiku, zgrzewarka do rur.  

h/ zasypanie: 

- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa 



- miejsce występowania zagrożenia: wykopy pod fundamenty 

i/ potrącenie przez pojazdy: 

- ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa 

- miejsce występowania zagrożenia: samochody dostawcze na terenie budowy  

 Skala zagrożeń obejmować będzie wszystkich pracowników znajdujących się w/w 

strefach przez cały czas pozostawania w strefie. 

 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

- szkolenie wstępne,  

- szkolenie okresowe.  

 Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia.  

 Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono 

zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 

układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

 Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 

zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 

sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na 

tym stanowisku.  

 Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

 Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego 

na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

 Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

 Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 



lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

 Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i 

innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

 Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi 

oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

 Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników,  

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i nie bezpiecznymi,  

- udzielania pierwszej pomocy.  

 W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  

 Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP.  

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków.  

 

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, umożliwiająca 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.  



- rozwiesić tablice informacyjne przed przystąpieniem do prac budowlanych o zakazie wstępu 

i grożących niebezpieczeństwach, 

- na pomieszczeniu socjalnym zorganizowanym na terenie budowy (sporządza kierownik 

budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu 

lekarskiego, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, posterunku policji,  

- w pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników,  

- telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym j.w. 

- kaski i rękawice ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym j.w 

- paski i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu 

socjalnym j.w.,  

- ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1,5m, oznakować,  

- rozmieścić tablice ostrzegawcze,  

- na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i 

oznaczyć 

na planie j.w. 

- wszyscy pracownicy muszą posiadać odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz właściwy 

stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi na właściwym stanowisku pracy, w 

zależności od zawodu 

 w zakresie zagrożenia potrąceniem przez pojazdy należy ściśle przestrzegać zaleceń 

określonych w projekcie planu bezpieczeństwa budowy. Niedopuszczalne jest 

rezygnowanie z ustawienia jakiegokolwiek urządzenia zabezpieczającego lub 

zastąpienie go innym. 

 maszyny  i urządzenia pracujące na budowie powinny posiadać atesty dopuszczenia 

do ruchu a operatorzy stosowne szkolenie BHP. 

 w zakresie zagrożenia upadkiem lub uderzeniem przez spadający przedmiot konieczne 

jest stosowanie środków ochrony osobistej pracownika np. kaski, rękawice ochronne 

itp. 

 budowa powinna być wyposażona w podręczną apteczkę pierwszej pomocy 

medycznej i tablicę informacyjną. 

Opracowanie i projektanci: 

 

 

Siedlce, maj 2016r. 


