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1.

Informacja BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).
2.

Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedsięwzięcie pod nazwą „ Projekt remontu boiska do piłki nożnej i placu zabaw na terenie Szkoły
Podstawowej nr 236 przy ul.Elekcyjnej 21/23 w Warszawie , obejmuje:

3.



roboty przygotowawcze



rozbiórkę istniejących nawierzchni



wykonanie nowych nawierzchni wraz z podbudową lub uzupełnieniem podbudowy



montaż urządzeń placu zabaw



założenie trawników i nasadzenia zieleni

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są:

4.



Sieci uzbrojenia terenu:



Kable energetyczne i teletechniczne,



Wodociągi,



Kanalizacja sanitarna i deszczowa,



sieć ciepłowicza



Budynek Liceum Ogólnokształcącego nr 86

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.

Zagrożenie mogą powodować nie zabezpieczone elementy konstrukcji oraz instalacji znajdujące się w obszarze
opracowania. Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest także nie przestrzeganie przepisów BHP.
5.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych.

Zagrożenia:
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ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym zapewnieniu dojazdu do
posesji;



praca koparki przy wykonywaniu korytowania i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,



praca maszyn drogowych – zagęszczarki, samochody samowyładowcze dowożące kruszywo – podczas
wykonywania podbudowy



wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych;



odsłonięte sieci uzbrojenia terenu podczas robót ziemnych;



przenoszenie ciężkich materiałów;

Wskazania:


zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,



wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,



Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, według której obowiązywać będą przepisy ruchu
drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać
plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność
prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

6.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez
osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia.
Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im
przekazana w trakcie szkolenia.
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co
do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami
kategorii wymienionych w punkcie 4.
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do
pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo
zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią.
Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania
się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania
takich zdarzeń przełożonym.
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Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 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.
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa
robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;


prawidłowe oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym



wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,



informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz
sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,



harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły
możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak
pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,



zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków
ochrony,



zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego



wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,



zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np.
głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed
uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),



budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia szybkiej ewakuacji
podczas pożaru lub innego zagrożenia



zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,



zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Opracowali:
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Paulina Suchenek-Descours Nr upr. MA/074/10
4|S t r o n a

DFF PROJEKT – JACEK FIUK 01-171 Warszawa ul. Młynarska 48 ; e mail Jacek.fiuk@dffprojekt.pl ; www.dffprojekt.pl

