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INFORMACJA BIOZ 
 

 
 

Informacja dotycząca BIOZ 
Przy planowanym przedsięwzięciu naleŜy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać 
wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach: 
Rozporządzeniu Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzeniu Min. Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy - Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
Rozporządzeniu MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i załączniku do 
Rozporządzenia - „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne” 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagroŜenia bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia wynikające z prowadzenia robót 
liniowych: 
- właściwy rozładunek cięŜkich materiałów (szyny tramwajowe, płyty podtorowe, słupy trakcyjne) 
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie 

ograniczony dostęp osób niezatrudnionych  
- zagroŜenia przy transporcie wewnętrznym cięŜkich materiałów prefabrykowanych z miejsca składowania do miejsca 

montaŜu (szyny tramwajowe, płyty podtorowe, słupy trakcyjne) 
- zagroŜenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 

prefabrykowanych  
- zagroŜenia przy robotach na wysokości powyŜej 6m 
- prowadzenie robót w sąsiedztwie czynnych ciągów komunikacyjnych 
- wykopy przy głębokościach powyŜej 1,2m 
- praca w pobliŜu i pod siecią trakcji tramwajowej 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest 
obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 


