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Plan Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia - wytyczne
1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla :
Przebudowy kotłowni, instalacji c.o. i instalacji gazu w budynku Szkoły Podstawowej przy ul.
Szkolnej 44 w Starczy.
Informacja obejmuje:

• określenie zakresu robót i obiektów,
• wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
• wskazanie przewidywanych zagroŜeń mogących wystąpić podczas realizacji robót

budowlanych,
• wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych,
• wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagroŜenia zdrowia

Zakres robót obejmuje wykonanie kotłowni gazowej i przebudowę instalacji c.o. oraz
instalacji gazu dla potrzeb Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 44 w Starczy.

2. Podstawa opracowania.
• “P.B. Przebudowy kotłowni, instalacji c.o. i instalacji gazu w budynku Szkoły

Podstawowej przy ul. Szkolnej 44 w Starczy” opracowany przez Stanisława Solucha,
• wizja lokalna w terenie
• ustawa z dnia & lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z

późniejszymi zmianami)
• 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 z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z
2003 r. Nr 47 poz. 401),

• warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych,
• aktualne przepisy i normy związane z tematem

3. Informacja  bioz - opis.

3.1. Zakres robót.
Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlano – instalacyjnych w
obrębie przebudowywanej kotłowni i instalacji c.o. oraz gazu w budynku Szkoły
Podstawowej.

3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Istniejący budynek Szkoły Podstawowej wybudowany został w pod koniec lat 60-tych
ubiegłego stulecia. Budynek szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym o róŜnorodnej bryle.
Budynek częściowo podpiwniczonym, wykonany w technologii uprzemysłowionej z
prefabrykowanych elementów typu Ł.P. sala gimnastyczna wykonana jest z elementów
drobnowymiarowych (cegła silikatowa). Pod koniec tal 90 tych dobudowana został do
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budynku szkoły jednokondygnacyjna szatnia wykonana w technolog tradycyjnej z elementów
drobnowymiarowych.
Budynek w stanie istniejącym ogrzewany jest z istniejącej kotłowni węglowej umieszczonej w
piwnicy budynku. Instalacja c.o. wykonana z rur stalowych, prowadzona po wierzchu ścian a
częściowo w ścianach, grzejniki z rur stalowych gładkich oraz Ŝeliwne członowe.

3.3. Elementy zagospodarowania działki/terenu mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi.
W obrębie planowanej inwestycji nie ma elementów stwarzających zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagroŜenia.
W czasie realizacji inwestycji prowadzonych będzie szereg robot budowlanych:

• roboty budowlane oraz montaŜowo – instalacyjne w obrębie budynku Szkoły
Podstawowej,

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [...] do robót, których charakter,
organizacja lub miejsce stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości
zaliczono:

• nie stwierdzono w/w zagroŜeń.

3.5. InstruktaŜ BHP pracowników
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, zwłaszcza niebezpiecznych naleŜy
przeprowadzić szkolenie BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów niebezpiecznych na terenie budowy.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do ustalenia z
inwestorem bądź z inspektorem nadzoru miejsca składowania materiałów niebezpiecznych.
Pomieszczenie takie powinno być dostępne tylko dla pracowników wykonujących powyŜsze
prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.
Materiały niebezpieczne powinny być uŜytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z
instrukcją ich uŜytkowania.

3.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu.
Środki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robót ziemnych naleŜy zapewnić zgodnie
z rozdz. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr
47 poz. 401).
Drogi poŜarowe w istniejącym układzie komunikacyjnym.

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urządzeń.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do ustalenia z
inwestorem bądź z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji technicznej
oraz techniczno – ruchowej urządzeń.
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Pomieszczenie takie powinno być dostępne tylko dla pracowników wykonujących powyŜsze
prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.

4. Uwagi końcowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystąpieniem do jej realizacji, kierownik budowy
winnien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003 r. Nr120 poz. 1126).

Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
warunkami BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robót, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy moŜna
uŜywać jedynie materiałów posiadających niezbędne atesty i aprobaty.
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