
Plan dotyczący bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia

Ustawa Prawo budowlane w artykule 18 określającym
obowiązki inwestora wskazuje, iż należy sporządzić plan
dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowa (dalej BIOZ) ze
względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.

Natomiast artykuł 21a prawa budowlanego mówi, że kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (przygotowaną przez projektanta),
sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

Plan BIOZ regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.

Plan BIOZ musi składać się ze strony tytułowej, części opisowej i rysunkowej, sporządzonej na kopi
projektu zagospodarowania działki lub terenu (jeżeli jest wymagany).

 

Strona tytułowa informacji BIOZ musi zawierać następujące dane:
nazwę i adres obiektu budowlanego;●

imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;●

imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy , sporządzającego plan BIOZ.●

 

Część opisowa musi zawierać:
zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów;●

wykaz istniejących obiektów;●

wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie;●

informacja dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz z określeniem skali,●

rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia;
informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych;●

informacja o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania robót●



szczególnie niebezpiecznych;
określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych na terenie●

budowy;
wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, mających zminimalizować ryzyko wystąpienia●

zagrożenia na budowie;
wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji oraz w razie potrzeby umożliwiających●

szybką i sprawną ewakuację;
wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy.●

 

Część rysunkowa powinna zawierać:
czytelną legendę;●

oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie;●

rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych;●

rozmieszczenie sprzętu ratunkowego;●

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych;●

przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz●

ogrodzenia terenu;
lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.●
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