
  

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA   I OCHRONY ZDROWIA  
ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO  

 
1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA 

a) -Ustawa „Prawo budowlane - zmiana ustawy" z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 
póz. 1439). 

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2004 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa            
i ochrony zdrowia. 

c) -Przepisy bhp branżowe. 
d) -Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych. 
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w związku ze specyfiką projektowanego obiektu budowlanego, która stanowi 
wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego        
i warunki prowadzenia robót budowlanych /póz. l a- pkt. 8/. 

 
3. Wykaz specyficznych rodzajów robót budowlanych mających wystąpić na budowach wg 

wykazu Ustawy i ocena możliwości ich wystąpienia. 
 

1) Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości - wysokość obiektów do 
12 m. 

2) Prace przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi - nie 
występują. 

3) Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie występują. 
4) Prace prowadzone w pobli żu linii wysokiego napi ęcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych  
   5) Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników — nie występują. 

6) Prace prowadzone w studniach, pod ziemi ą i w tunelach  
7) Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - 

nie występują. 
8) Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - 

nie występują. 
9) Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych - nie występują. 

  10) Prace   prowadzone   przy   monta żu   i   demonta żu   ciężkich  elementów   

       prefabrykowanych  

 
4. Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlano-

instalacyjnych na projektowanej budowie. 
a. Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą 

urządzeń budowlanych takich jak: 
- elektronarzędzia, 
- spawanie gazowe i łukiem elektrycznym, 



  

- betoniarki do 250 l, 
- zagęszczarki 
- koparki 
- agregaty prądotwórcze 
- dźwigi samojezdne do 15 ton udźwigu, 
- maszyny do obróbki drewna /piły tarczowe, strugi/, 
- maszyny do obróbki stali /szlifierki, giętarki, nożyce/, 
- podajniki taśmociągowe. 
- szalunki 
 
b. Wykaz    przepisów    bhp    dotyczących    prowadzenia    prac  budowlano-

montażowo-instalacyjnych i przepisów związanych. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 
-   Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 

1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 
-    Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 
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