
PLAN BIOZ 

Podstawa opracowania: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dziennik Ustaw nr 120 z dn. 10.07.2003r.  

Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest plan BIOZ dla budowy instalacji klimatyzacji pomieszczeń 
biurowych w budynkach Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 i 
Placu Wolności 7/8.  

Zakres robót Zakres robót obejmuje budow ę :  

- instalacji klimatyzacji wraz z instalacjami towarzyszącymi (instalacja kanalizacyjna, 
elektryczna) 

Elementy wyposa żenia budynku , które mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i 
zdrowia ludzi  

- instalacje siłowe , oświetleniowe i odgromowe  

- instalacje wodno-kanalizacyjna  

Przewidywane zagro żenia podczas realizacji robót wyst ąpi ryzyko powstania 
nast ępujących zagro żeń dla pracowników lub osób postronnych: 

- porażenia prądem elektrycznym od urządzeń budowlanych  

- upadek z wysokości 

Prowadzenie robót instalacyjnych wymaga:  

- wygrodzenia i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy . W czasie wykonywania 
robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające. 

- wyposażenia pracowników w indywidualny sprzęt ochronny i właściwą odzież roboczą oraz 
nadzoru, aby były one używane, 

 - przestrzegania instrukcji obsługi sprzętu, instrukcji montażu elementów, instrukcji 
obowiązującej na danym stanowisku pracy,  

- wyposażenia zaplecza budowy w środki łączności, środki pierwszej pomocy medycznej, 
wykaz telefonów alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje stanowiskowe,  

- używania sprawnych i sprawdzonych urządzeń, sprzętu i narzędzi,  

- przestrzegania szczególnych środków ostrożności przez pracowników przebywających w 
zasięgu pracy sprzętu ciężkiego,  

- spełnienia wymogów p.poż. dla placu budowy, 



 - zapewnienia należytego nadzoru nad realizacją robót, 

 - ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  

- stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy 
dotyczących nadmiaru hałasu, wibracji i zanieczyszczeń cieków wodnych pyłami i środkami 
toksycznymi 

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej, przez ochron ę instalacji obiektu. 

Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
szczególności: 

- personel nie będzie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych  

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i 
odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

 - prace ziemne w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić 
dopiero po ich wyłączeniu  

Zagro żenia wyst ępujące przy robotach elektrycznych. 

Roboty powinny być prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczególnej 
ostrożności.  

Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników: 

Przed przystąpieniem do realizacji robót upoważniona osoba z kierownictwa budowy winna 
przeszkolić pod względem BHP robotników i operatorów sprzętu na stanowisku pracy ze 
specjalnym zwróceniem uwagi na zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 
zasady postępowania w przypadku występowania zagrożenia oraz konieczności stosowania 
środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Ważne jest 
omówienie podstawowych, najczęściej występujących bezpośrednich przyczyn wypadków na 
budowach o podobnym charakterze (np. błędy w organizacji pracy, nieprawidłowy nadzór, 
ryzykowne zachowania pracowników), a także przyczyn pośrednich (np. pośpiech, chęć 
zaoszczędzenia na kosztach sprzętu lub materiałów). Szkolenie 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 zatrudnieni pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 
podstawowymi przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami obowiązującymi w danym 
zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie 
bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na trzy 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. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do 
stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczące: - wykonywania prac związanych z 
zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników - obsługi maszyn i 
innych urządzeń technicznych - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i 
niebezpiecznymi - udzielania pierwszej pomocy Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do 
której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.  

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwem  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiedni 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.  

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy  

- niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

- niewłaściwa organizacja pracy  

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy  

- niewłaściwy stan czynnika materialnego  

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego  

- wady materiałowe czynnika materialnego  

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 

Osoba kieruj ąca pracownikami jest obowi ązana  

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem 

- organizować, przygotować i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy  

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego ,a 
także o sprawność - ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem  

Kierownik budowy powinien podj ąć stosowne środki profilaktyczne maj ące 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 odpowiednich 
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. uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami.  


