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PODPIS

Niniejsza praca wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami
i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność
projektanta i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia lub zawartej umowy
w/w właścicieli z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.
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1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIE PODCZAS
PRAC WYBURZENIOWYCH I PODCZAS BUDOWY BUDYNKU.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana została zgodnie z
art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz.
1623). Na jej podstawie kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia
sporządzenia planu BIOZ przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem specyfiki obiektu
budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych.
Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona jest zgodnie
z postanowieniami Rozporządzenia 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).
Część opisowa
1. Zakres robót dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych obiektów
Przewiduje się, że w czasie trwania budowy będą prowadzone roboty w zakresie prac
związanych z budową wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, oraz budowy przyłączy w
tym prace związane z:
 prace przygotowawcze, w tym wytyczenie tras przewodów,
 montażem przedmiotowych instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze wszystkimi robotami
towarzyszącymi (montaż armatury, próby szczelności, …),
 uporządkowaniem terenu budowy,
Ewentualna etapowość lub jej brak (kolejność robót) zależeć będzie od Inwestora.
Czas trwania robót uzależniony od specyfiki umowy między Inwestorem a Wykonawca robót.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na terenie budowy będą prowadzone roboty adaptacyjne oraz roboty rozbiórkowe obiektów
budowlanych.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
W
celu zminimalizowania
zagrożeń wynikających
zagospodarowania terenu należy przede wszystkim:
 zabezpieczyć teren budowy,

z

konieczności

właściwego

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia;
Podczas realizacji robót budowlanych istnieje
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, związanych z:

możliwość

wystąpienia

zagrożeń

dla

(dotyczy rur łączonych przez spawanie, zgrzewanie, gwintowanie,…, zaprasowywanie)
- prace powinni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Na stanowisku pracy należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP przy w/w pracach.
Przed wykonaniem przebić przez przegrody budowlane, ustalić położenie innych instalacji
już ewentualnie wykonanych w budynku celem nie uszkodzenia ich.
pracą na wysokości (prace prowadzone z rusztowania, drabiny) – przestrzegać zasad BHP
przy pracach na wysokości, Właściciel spółki budowlanej / pracodawca zobowiązany jest
zapewnić, aby prace, wykonywane były przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji. Przy pracach wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m należy stosować
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środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Prace należy wykonywać
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy, podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47
poz. 401).
Kierownik budowy obowiązany jest ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy
pracach budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Każdy pracownik powinien posiadać umiejętności do wykonywania robót budowlanych oraz
dostateczną znajomość wymagań w dziedzinie bhp określonych w przepisach prawa.
Każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odbyć szkolenie wstępne. Szkolenie
wstępne powinno się składać z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny
powinien przeprowadzić inspektor bhp, a instruktaż stanowiskowy kierownik budowy, bądź z
jego upoważnienia brygadzista. Dokument o odbyciu szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp
powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika.
Kierownik budowy nie może dopuścić do pracy na budowie pracownika, który nie posiada
wymaganych kwalifikacji oraz umiejętności do wykonywania potrzebnych robót budowlanych.
6. Wskazanie
środków
technicznych
i
organizacyjnych,
zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych
zabezpieczeń przewidzianych prawem.
Środki ochrony indywidualnej
Zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami norm i posiadać
certyfikaty i oceny zgodności z normami.
Zasady bezpiecznej pracy
Należy zachowywać wszelkie procedury postępowania i komunikowania się zmierzające do
stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków wykonywania robót.
Telefony alarmowe do służb ratunkowych:
Pogotowie Gazowe .................................. 992
Pogotowie Ratunkowe ............................. 999
Straż Pożarna .......................................... 998
Policja ...................................................... 997
Europejski Numer Alarmowy ................... 112
Kierownik budowy obowiązany jest sporządzić / lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ
dla każdej budowy, gdy przewidywane roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i
jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub planowana
pracochłonność tych robot będzie przekraczać 500 osobodni. Obowiązek sporządzenia planu
BIOZ ciąży na kierowniku budowy i powinien być przygotowany zgodnie
z postanowieniami Rozporządzenia 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).
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