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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rewaloryzacja budowlano-konserwatorska Kamienia Pamięci „Antka Rozpylacza” w Warszawie ul.
Bracka 5, dz. nr ew. 102 obręb 50502 w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:
mgr inż. Andrzej Czajkowski, zam. 04-417 Warszawa, ul. Pielgrzymów 17
inż. Piotr Czajkowski, zam. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Lipowa 26
Inwestor:
Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

1. Zakres robót remontowych
Niniejsza informacja dotyczy opracowania projektowego remontu
Zakres robót obejmuje:
-roboty rozbiórkowo-demontażowe
-roboty budowlano-montażowe
-roboty wykończeniowe
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi
Teren znajduje się we władaniu Inwestora.
Organizując plac budowy należy zwrócić szczególną uwagę na poszczególne elementy jego
zagospodarowania, a w szczególności:
- wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania dróg komunikacyjnych, wyjść i przejść dla użytkowników
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
- zapewnienia łączności telefonicznej;
- urządzenia składowisk materiałów po rozbiórce i do wykonania remontu
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. Skala i rodzaje
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Roboty przygotowawcze
- brak
Roboty ziemne
- brak
Roboty budowlano – demontażowe (rozbiórkowe)
- zranienie pracownika demontowanym elementem podczas wykonywania robót rozbiórkowych i
demontażach
- nieostrożność przy posługiwaniu się elektronarzędziami
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Praca urządzeń
- uszkodzenie kończyny górnej lub dolnej przez ruchome części narzędzi(brak pełnej osłony )
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)
-upadek z wysokości

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:
- szkolenie wstępne;
- szkolenie okresowe.
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy tzw.
„Instruktaż stanowiskowy”, powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP
powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na
określonym stanowisku.
Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny być przeprowadzone 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.
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 wykonania
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym
zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba
kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania robót i podjęcia działań w
celu usunięcia tego zagrożenia.
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.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np.
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu , wdychanie pyłu eternitowego).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi
środkami.
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Środki techniczne i organizacyjne
Zagospodarowanie placu budowy:
- Teren prac remontu powinien być wygrodzony.
- Instalacje energii elektrycznej na terenie remontu powinny być zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty
związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją
i naprawą instalacji i urządzeń
elektrycznych mogą być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
- Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
- Na terenie remontu powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i
socjalne. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących pomieszczeń i urządzeń higieniczno –
sanitarnych Inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.
- Teren remontu 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.
Roboty ziemne
- brak
Roboty budowlano – montażowe
Roboty budowlano-montażowe mogą być wykonywane na podstawie projektu demontażu oraz
planu BIOZ przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji rozbiórek -demontaży oraz
rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. . Należy zwrócić uwagę na
zminimalizowanie przekazywania się drgań i wibracji na ist. zabudowę i infrastrukturę.
Ponadto należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu asekuracji ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub
życia ludzkiego.
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów betonowych, drewnianych i stalowych
pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przyłbice ochronne;
- hełmy ochronne;
- rękawice wzmocnione skórą;
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu remontu
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne
podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli
wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca użytkujący maszyny i inne
urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom
kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.
Osoby posługujące się urządzeniami technicznymi winne posiadać wymagane kwalifikacje.
Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

GRUDZIEŃ 2019

4

Przyczyny powstawania wypadków:
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:
Niewłaściwa ogólna organizacja pracy:
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań;
- niewłaściwe polecenie przełożonych;
- brak nadzoru;
- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym;
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy;
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii;
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich.
Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przejścia lub dojścia;
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:
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;
Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiałów zastępczych;
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;
Wady materiałowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego
Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana:
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodni 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 sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Kierownik wymiany zbiorników na podstawie
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych;
- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;
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- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 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.

TOM/FUNKCJA
TOM : BIOZ
PROJEKTANT:

OPRACOWAŁ:

IMIĘ, NAZWISKO, NR I SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ
PROJEKTOWYCH

PODPIS

mgr inż. Andrzej Czajkowski, upr. bud. KL-272/87 do
wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz
kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
inż. Piotr Czajkowski
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