
 
Dz.U.03.120.1126 

ROZPORZ�DZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia 

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, 
z pó�n. zm.2)) zarz�dza si�, co nast�puje: 

§ 1. Rozporz�dzenie okre�la zakres i form� informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, planu 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

§ 2. 1. Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informacj�", zawiera stron� tytułow� 
i cz��� opisow�. 

2. Strona tytułowa zawiera: 
 1) nazw� i adres obiektu budowlanego; 
 2) imi� i nazwisko lub nazw� inwestora oraz jego adres; 
 3) imi� i nazwisko oraz adres projektanta, sporz�dzaj�cego informacj�. 

3. Cz��� opisowa zawiera: 
 1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji poszczególnych obiektów; 
 2) wykaz istniej�cych obiektów budowlanych; 
 3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa i 

zdrowia ludzi; 
 4) wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót budowlanych, 

okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�pienia; 
 5) wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych; 
 6) wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym 
zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i 
innych zagro�e�. 

§ 3. 1. Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", zawiera: 
 1) stron� tytułow�; 
 2) cz��� opisow�; 
 3) cz��� rysunkow�, sporz�dzon� na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, je�eli jest wymagany 

zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. 
2. Strona tytułowa zawiera: 

 1) nazw� i adres obiektu budowlanego; 
 2) imi� i nazwisko lub nazw� inwestora oraz jego adres; 
 3) imi� i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporz�dzaj�cego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz 

sporz�dzany jest przez inn� osob� - równie� imi� i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazw� i adres podmiotu 
sporz�dzaj�cego plan bioz. 
3. Cz��� opisowa zawiera w szczególno�ci: 

 1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji poszczególnych obiektów; 
 2) wykaz istniej�cych obiektów budowlanych podlegaj�cych adaptacji lub rozbiórce; 
 3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa i 

zdrowia ludzi; 
 4) informacje dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót budowlanych, okre�laj�ce 

skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�pienia; 
 5) informacj� o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 



zagro�enia; 
 6) informacj� o sposobie prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych, w tym: 
a) okre�lenie zasad post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia, 
b) konieczno�� stosowania przez pracowników �rodków ochrony indywidualnej, zabezpieczaj�cych przed 

skutkami zagro�e�, 
c) zasady bezpo�redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby; 
 7) okre�lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy; 
 8) wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym 
zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i 
innych zagro�e�; 

 9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb�dnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i innych urz�dze� technicznych. 
4. Cz��� rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, je�eli jest wymagany 

zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, zawiera dane umo�liwiaj�ce łatwe odczytanie cz��ci opisowej, a w 
szczególno�ci: 
 1) czyteln� legend�; 
 2) oznaczenie czynników mog�cych stwarza� zagro�enie; 
 3) rozmieszczenie urz�dze� przeciwpo�arowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami czerpalnymi, 

zaworami odcinaj�cymi, drogami dojazdowymi; 
 4) rozmieszczenie sprz�tu ratunkowego (w tym pływaj�cego, je�eli jest to uzasadnione rodzajem robót), 

niezb�dnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 
 5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewn�trznych i zewn�trznych stref ochronnych, wynikaj�cych z 

przepisów odr�bnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprz�tu zmechanizowanego i pomocniczego; 

 6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak w�zły produkcji betonu cementowego i asfaltowego, 
prefabrykatów; 

 7) przedstawienie rozwi�za� układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu; 
 8) lokalizacj� pomieszcze� higieniczno-sanitarnych. 

§ 4. W planie bioz nie zamieszcza si� danych dotycz�cych obiektów lub cz��ci tych obiektów słu��cych 
obronno�ci lub bezpiecze�stwu, które mog� ujawni� charakter, przeznaczenie i nazw� tych obiektów. Zakres 
wył�czenia okre�la inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. 

§ 5. Kierownik budowy, wprowadzaj�c w cz��ci opisowej i w cz��ci rysunkowej planu bioz zmiany, zamieszcza 
adnotacj� okre�laj�c� przyczyny ich wprowadzenia. 

§ 6. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane, obejmuje w przypadku: 
 1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi, a w szczególno�ci przysypania ziemi� lub upadku z 
wysoko�ci: 
a) wykonywanie wykopów o �cianach pionowych bez rozparcia o gł�boko�ci wi�kszej ni� 1,5 m oraz wykopów o 

bezpiecznym nachyleniu �cian o gł�boko�ci wi�kszej ni� 3,0 m, 
b) roboty, przy których wykonywaniu wyst�puje ryzyko upadku z wysoko�ci ponad 5,0 m, 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysoko�ci powy�ej 8 m, 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
e) monta�, demonta� i konserwacja rusztowa� przy budynkach wysokich i wysoko�ciowych, 
f) roboty wykonywane przy u�yciu d�wigów lub �migłowców, 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metod� nasuwania konstrukcji na podpory, 
h) monta� elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
k) roboty wykonywane pod lub w pobli�u przewodów linii elektroenergetycznych, w odległo�ci liczonej poziomo od 

skrajnych przewodów, mniejszej ni�: 
– 3,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym nieprzekraczaj�cym 1 kV, 
– 5,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym powy�ej 1 kV, lecz nieprzekraczaj�cym 15 kV, 
– 10,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym powy�ej 15 kV, lecz nieprzekraczaj�cym 30 kV, 



– 15,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym powy�ej 30 kV, lecz nieprzekraczaj�cym 110 kV, 
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 
m) roboty prowadzone przy budowlach pi�trz�cych wod�, przy wysoko�ci pi�trzenia powy�ej 1 m, 
n) roboty wykonywane w pobli�u linii kolejowych; 

 2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których wyst�puj� działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagra�aj�cych bezpiecze�stwu i zdrowiu ludzi: 
a) roboty prowadzone w temperaturze poni�ej -10°C, 
b) roboty polegaj�ce na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawieraj�cych azbest; 

 3) robót budowlanych stwarzaj�cych zagro�enie promieniowaniem jonizuj�cym: 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z u�yciem 

izotopów; 
 4) robót budowlanych prowadzonych w pobli�u linii wysokiego napi�cia lub czynnych linii komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległo�ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej ni� 15,0 m - dla linii o 
napi�ciu znamionowym 110 kV, 

b) roboty wykonywane w odległo�ci liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej ni� 30,0 m - dla linii o 
napi�ciu znamionowym powy�ej 110 kV, 

c) budowa i remont: 
– linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), 
– sieci trakcyjnej i linii zasilaj�cej sie� trakcyjn� i urz�dzenia elektroenergetyczne, 
– linii i urz�dze� sterowania ruchem kolejowym, 
– sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, 
zwi�zane z prowadzeniem ruchu kolejowego, 

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 
kolejowego; 

 5) robót budowlanych stwarzaj�cych ryzyko utoni�cia pracowników: 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wod�, 
b) monta� elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
d) roboty prowadzone przy budowlach pi�trz�cych wod�, przy wysoko�ci pi�trzenia powy�ej 1 m; 

 6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemi� i w tunelach: 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wn�trzach urz�dze� technicznych i w innych niebezpiecznych 

przestrzeniach zamkni�tych, 
b) roboty zwi�zane z wykonywaniem przej�� ruroci�gów pod przeszkodami metodami: tunelow�, przecisku lub 

podobnymi; 
 7) robót budowlanych wykonywanych przez kieruj�cych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy 

budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
 8) robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfer� wytwarzan� ze spr��onego powietrza - roboty przy 

budowie i remoncie nabrze�y portowych i przepraw mostowych; 
 9) robót budowlanych wymagaj�cych u�ycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne zwi�zane z przemieszczaniem lub zag�szczaniem gruntu, 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniej�cych elementach konstrukcyjnych obiektów; 

10) robót budowlanych prowadzonych przy monta�u i demonta�u ci��kich elementów prefabrykowanych - roboty, 
których masa przekracza 1,0 t. 

§ 7. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem 11 lipca 2003 r.3) 

_____ 
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rz�dowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i 

mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 
165). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, 
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i 
Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718. 

3) Niniejsze rozporz�dzenie było poprzedzone rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 
1256), które utraci moc z dniem wej�cia w �ycie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo 
budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), tj. z dniem 11 lipca 2003 r.  

 


