INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa inwestycji: „ Zmiana sposobu użytkowania części budynku
mieszkalnego, na cele usługowo-turystyczne – Izba Pamięci Jaćwieskiej,
połączona z remontem elewacji i dachu (polegająca na wymianie więźby
dachowej i pokrycia dachowego), całości budynku oraz dostosowaniem
obiektu (części użyteczności publicznej) na potrzeby osób
niepełnosprawnych – budowa podjazdu; zagospodarowanie przyległego
terenu polegające na wymianie ogrodzenia, utworzenie miejsc
parkingowych (do 6 miejsc ) i terenów zielonych; budowa wiaty
śmietnikowej (do 15m2); budowa zbiornika na ścieki bytowe (do 10,0m3).”
Adres: miejscowość Szurpiły, gmina Jeleniewo, obręb Szurpiły,
nr ewid. dz. 253/1, 253/2, 253/3, 252/1;
Inwestor: Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

CZĘŚĆ OPISOWA:
Opis przedmiotu budowy:
„ Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego, na cele usługowo turystyczne –
Izba Pamięci Jaćwieskiej, połączona z remontem elewacji i dachu (polegająca na wymianie
więźby dachowej i pokrycia dachowego), całości budynku oraz dostosowaniem obiektu (części
użyteczności publicznej) na potrzeby osób niepełnosprawnych – budowa podjazdu;
zagospodarowanie przyległego terenu polegające na wymianie ogrodzenia, utworzenie miejsc
parkingowych (do 6 miejsc ) i terenów zielonych; budowa wiaty śmietnikowej (do 15m2);
budowa zbiornika na ścieki bytowe (do 10,0m3).”
Podstawa opracowania:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przewidziany zakres robót:
Roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu.
Rozbiórka pokrycia dachowego.
Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji i deskowania dachu
Pokrycie blachą na rąbek stojący
Ułożenie rynien i rur spustowych
Ułożenie instalacji odgromowej
Wymiana posadzki w części budynku
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na części budynku
Ocieplenie budynku
Wykonanie podjazdu oraz schodów zewnętrznych
Budowa wiaty śmietnikowej
Budowa zbiornika na ścieki bytowe
Wywiezienie odpadów na składowisko
Uporządkowanie terenu
Dojazd do budowy po istniejących drogach gminnych oraz drogach wewnętrznych
o nawierzchni utwardzonej.
Założenia ogólne:
– Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zostać sporządzony
przez kierownika budowy przed rozpoczęciem robót. Funkcję tę będzie pełnić
przedstawiciel wykonawcy wyłonionego w przetargu.
– Dokumentacja budowy oraz niezbędne instrukcje eksploatacyjne powinny być
przechowywane w biurze kierownika budowy.
– Prace remontowe powinny być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz.
401), szczególnie rozdziału 5 – wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych
w budynkach oraz obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie
– Do wykonania prac budowlanych przez wyłonionego w przetargu wykonawcę
powinni być zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujący pod nadzorem
technicznym uprawnionych do tego rodzaju robót osób.
PRACE NIEBEZPIECZNE:
Zagrożenie mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą do
typowych problemów wykonawczych. Realizacja remontu budynku nie powinna rodzić
sytuacji szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio
uczestniczących w procesie budowy, jak i osób postronnych.

W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujące przepisy
bhp. Powinno się zapewnić i utrzymywać w dobrym stanie wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie jak i osób postronnych. Każdy pracownik powinien znać
przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać
się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne
badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia do pracy. Powinni być wyposażeni
w odpowiedni do charakteru pracy sprzęt ochronny.
Do prac niebezpiecznych występujących na budowie należy zaliczyć:
➢ prace na wysokościach występujące przy remoncie dachu, kominów i wysokich
ścian. Występują w tym przypadku zagrożenia upadku z wysokości poniżej 5,0 m i
uderzenia spadającymi materiałami, czy narzędziami z takiej wysokości.
Prace te należy wykonywać przy odpowiednich zabezpieczeniach i asekuracji
osobistej; pasy, szelki bezpieczeństwa i inne zabezpieczenia.
Teren budowy winien być zabezpieczony przed wejściem osób postronnych
I wyposażony w tablice ostrzegawcze informujące o pracach na wysokości i
wynikających z tego zagrożeniach.
Należy każdorazowo, przed przystąpieniem do prac, dokonywać przeglądu
zabezpieczeń. Do prac dopuszczać wyłącznie pracowników posiadających
zaświadczenia lekarskie zezwalające na podejmowanie prac na wysokości. Można
korzystać wyłącznie ze sprawnych maszyn i urządzeń, w sposób określony DTR
urządzenia i instrukcją obsługi.
➢ Wykonywanie prac na rusztowaniach
➢ Wjazd i wejście na teren budowy powinien gwarantować bezpieczeństwo wszystkich
użytkowników drogi dojazdowej. Należy przestrzegać stref ochronnych w rejonie
pracy sprzętu i rusztowań.
Do prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni pracownicy, którzy
oprócz wymogów regulowanych ogólnymi przepisami bhp, będą dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych
warunków na budowie. Nadzór nad tymi pracami sprawuje bezpośrednio kierownik
robót, który udzieli pracownikom odpowiedniego instruktażu, ustali imienny podział
pracy, kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu
poszczególnych czynności.
ZAKRES SZKOLENIA:
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (prace na
wysokości) winny być przeprowadzone szkolenia, niezależnie od ich wcześniejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach
powinni zostać przeszkoleni w zakresie:
– zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
– konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (kaski, rękawice, odzież
i obuwie ochronne, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy
pracach na wysokości),
– obowiązków pracownika i konieczności wykonywania prac pod nadzorem
brygadzisty.
Uwaga: jeden brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistów wyznacza
kierownik budowy.
– postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Pracownicy nie stosujący się do przepisów bioz będą usuwani z budowy.
Kierownik budowy winien zapoznać się z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych.

ZAKRES KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY:
Podczas przebywania pracowników na terenie budowy, należy zapewnić łączność
telefoniczną z kierownictwem budowy. Przynajmniej jeden z pracowników powinien być
wyposażony w telefon komórkowy lub podobny rodzaj łączności. Odpowiedzialność za
łączność spoczywa na właścicielu firmy wykonującej prace.
Wypadek na budowie musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecność
przedstawicielowi generalnego wykonawcy.
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdować się u majstra budowy.
Telefony alarmowe:
– ogólny telefon alarmowy: 112
– pogotowie ratunkowe: 999
– straż pożarna: 998
– policja: 997
Powyższe telefony i adresy winny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto
znane każdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na
budowie.
ZAKRES MONITORINGU:
Kierownik budowy przeprowadza kontrolę warunków bioz na budowie. Na podstawie
tych kontroli kierownik budowy może wprowadzić korektę planu bioz na warunkach jak
w rozporządzeniu. Powyższe kontrole będą przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa
i przepisami generalnego wykonawcy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac, organizuje pracę w taki sposób aby
były zapewnione wymogi bezpieczeństwa. Kopia uprawnień i szczegółowy zakres
obowiązków winien znajdować się w biurze wykonawcy. Kierownik budowy uprawniony
jest również do kontaktów na szczeblu osób odpowiedzialnych za BIOZ
w poszczególnych firmach podwykonawczych, jeśli takie w procesie budowlanym
zaistnieją.
Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się
z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami:
1. działania na wypadek zagrożenia życia, awarii, pożaru.
2. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
3. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
PRZEPISY ZWIĄZANE
– Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.106/2000, poz.
1126 wraz z późniejszymi zmianami)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika
budowy i tablicy informacyjnej (Dz.U. 108/2002, poz. 953)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.48/2003, poz. 401)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz. 1126)
– Kodeks Pracy, art. 207 i 212.
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz.
1263)
– norma PN-81/N-8010 o zasadach organizowania robót w sposób bezpieczny,
– norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników.

