Informacja BIOZ

1. Zakres robót
Zakres robót obejmuje wyposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie
filia w Branicach w dwufunkcyjny węzeł cieplny.

2. Istniejące obiekty budowlane
Teren budowy stanowi pomieszczenie węzła cieplnego w budynku Domu Pomocy
Społecznej w Klisinie filia w Branicach.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie
Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnątrz projektowanego budynku.

4. Przewidywane zagrożenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy
· nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
· niewłaściwe polecenia przełożonych,
· brak nadzoru,
· brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
· tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
· brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii,
· dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
· niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
· nieodpowiednie przejścia i dojścia,
· brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:
· wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
· niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

· brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
· brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
· brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
· niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
· zastosowanie materiałów zastępczych,
· niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
c) wady materiałowe czynnika materialnego:
· ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
· nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
· niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
· niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

5. Instruktaż pracowników
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy
muszą zostać przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postępowania w przypadku
wystąpienia zagrożenia, zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez
pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
obsługi urządzeń mechanicznych. Przed przystąpieniem do robót spawalniczych
pracownicy muszą zostać zapoznani z zasadami korzystania z butli do gazów
technicznych.
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pracownicy muszą zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obsługi zgrzewarek.
Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza się jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów
szkoleń. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie
pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”)
powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami
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Pracownicy

przed

przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym
z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w
zakresie BHP, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy
od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a
na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Na placu budowy
powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje
BHP dotyczące wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub
zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania
pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania
przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub
zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych
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wielorodzinnego. Z tego względu przed rozpoczęciem prac należy:
•

poinformować wszystkich mieszkańców o planowanych robotach, związanych
z nimi niebezpieczeństwach, ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i
utrudnieniach,

•

wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne, do których zabroniony jest
wstęp mieszkańcom – miejsca, w których aktualnie prowadzone są roboty
demontażowe lub montażowe rurociągów, miejsca składowania materiałów,

•

zapewnić dostęp do energii elektrycznej oraz wody,

•

zapewnić możliwość odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

•

urządzić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne,

•

zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne,

•

zapewnić właściwą wentylację,

•

zapewnić łączność telefoniczną,

•

urządzić składowiska materiałów i wyrobów i zabezpieczyć je przed dostępem
osób niepowołanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny być użytkowane w taki sposób,
aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego i chroniły pracowników
przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem,
sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być
wykonywane
Przewody

wyłącznie

przez

elektryczne

zabezpieczone

przed

osoby

zasilające

posiadające odpowiednie

urządzenia

uszkodzeniami

mechaniczne

mechanicznymi,

a

ich

uprawnienia.
powinny
połączenia

być
z

urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo
pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych
urządzeń

elektrycznych
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przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, a ponadto przed uruchomieniem
urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,
przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad
miesiąc, przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach
zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce
konserwacji urządzeń.
Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i
przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na
każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 120
litrów – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub

zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku
korzystania z natrysków, 90 litrów - przy pracach brudzących, wykonywanych w
wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów
technologicznych, w tym 60 litrów w przypadku korzystania z natrysków, 30 litrów –
przy pracach wyżej nie wymienionych.
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną),
umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z
istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych
inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której
roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. W takim
przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach
higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli
są one trwale przytwierdzone do podłoża. Jadalnia powinna składać się z dwóch
części: jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni
na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, pomieszczeń do
przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. W
przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach
dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska
materiałów,

wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób

wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia
składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w
stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone
w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 0,75 m
– od ogrodzenia lub zabudowań, 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. Opieranie
składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze

składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub
schodów.
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia
pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany,
zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i
rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów
przeciwpożarowych.
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wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i
zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów,
wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.
Przed przystąpieniem do robót demontażowych pracownicy powinni być
zapoznani z programem prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodować
nieprzewidzianego opadania innych materiałów. Gromadzenie gruzu na stropach,
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest
zabronione. Roboty demontażowe instalacji grzewczych należy przeprowadzać poza
sezonem grzewczym.
W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną. Malowanie farbami zawierającymi
trujące składniki jest dozwolone tylko pędzlem.
Przy wykonywaniu prac spawalniczych jest dozwolone używanie wyłącznie butli
do gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego.
Ręczne przemieszczanie butli o pojemności wodnej powyżej 10 l powinno być
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Przewożenie napełnionych lub
opróżnionych butli bez nałożonych kołpaków ochronnych jest zabronione. Przy
przewożeniu butli pojazdami nie przystosowanymi do tego celu butle powinny być
zabezpieczone pierścieniami gumowymi lub przełożone sznurem w dwóch miejscach
na swojej długości bądź w inny, podobny sposób. Jednoczesne przewożenie ludzi i
butli w skrzyni pojazdu jest zabronione. Butle na budowie i w czasie transportu
należy

chronić

przed

zanieczyszczeniem

tłuszczem,

działaniem

promieni

słonecznych, deszczu i śniegu. Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli
z tlenem i materiałów lub gazów tworzących w połączeniu z nim mieszaninę
wybuchowa jest zabronione. W czasie pobierania gazów technicznych butle powinny
być ustawione w pozycji pionowej lub pod kątem nie mniejszym niż 45° od poziomu.

Odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m. Butlę, która
nagrzewa się od wewnątrz, należy usunąć poza miejsce pracy, otworzyć zawór oraz
polewać ją silnym strumieniem wody lub środkiem gaśniczym. Węże do tlenu i
acetylenu powinny różnic się między sobą barwą lub inna łatwo dostrzegalna cechą,
a długość ich powinna wynosić co najmniej 5m. Nie wolno zmieniać przeznaczenia
węży używanych uprzednio do innych gazów. Miejsca uszkodzone w wężach
powinny być wycięte. Łączenie końców dwóch węży należy wykonywać za pomocą
specjalnych łączników metalowych, o przekroju wewnętrznym odpowiadającym
prześwitowi łączonego węża. Zamocowanie węzy na nasadkach reduktorów,
bezpieczników wodnych, palników i łączników powinno być dokonane wyłącznie za
pomocą płaskich zacisków. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodów igielitowych
lub z innych tworzyw sztucznych o podobnych właściwościach jest zabronione. W
razie zamarznięcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego
odmrażanie tych urządzeń powinno być dokonywane za pomocą gorącej wody lub
pary wodnej. Odmrażanie za pomocą płomienia jest zabronione.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez
pracodawcę.
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bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą
ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie
głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach
pracy sprawują odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane
przez wyszkolonych z tym zakresie pracowników. Na budowie powinien być
wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku Policji,
najbliższego punktu telefonicznego (urząd pocztowy, mieszkanie prywatne, budka
telefoniczna, itp.). Wymienione wyżej adresy i numery telefonów powinny być znane
każdemu z pracowników nadzoru technicznego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
- zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym
stanowisku pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik
budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników
szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników
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kierująca,
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jest

do

niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego
zagrożenia.
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