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 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 Obiekt: 1. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
2. budowa pomieszczeń gospodarczych przy ww. budynku, 
3. zmiana lokalizacji słupa energetycznego, 
4. budowie niezbędnej infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, przyłącza 
wodociągowego, przyłącza energetycznego), 
5. wykonaniu otworu drzwiowego w zewnętrznej (południowej) ścianie budynku nr 73d 
zlokalizowanego na dz. nr 350/12 w Jarnołtówku, 
w miejscowości Jarnołtówek, na działkach nr ewid. 350/10, 350/12 

 Lokalizacja: Jarnołtówek 73d, dz. nr ewid.  350/10, 350/12   
(Jednostka ewidencyjna: 160701_5 Głuchołazy - Wieś; Obręb: 0006 Jarnołtówek). 

 Inwestor: Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy 

 Projektant mgr inż. arch. Grzegorz Skopek, upr. 12/OPOKK/2015 
 

   

1. Wstęp 

 Zakres informacji dot. BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 
poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa              
i ochrony zdrowia. 
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego z 7 lipca 1994 oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 
1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa             
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych              
w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

 Zamierzenie budowlane polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania na cele garażowe OSP, wykonaniu otworu drzwiowego w ścianie remizy OSP, 
budowie pomieszczeń gospodarczych przy garażu, budowie infrastruktury technicznej. Szczegółowy zakres 
robót znajduje się w części opisowej projektu budowlanego. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 Na przedmiotowej działce od strony południowej i zachodniej istnieje budynek mieszkalny oraz budynki 
gospodarcze.  

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

 Zbiornik szczelny bezwzględnie do rozbiórki i zasypania. Demontaż więźby dachowej, stropu oraz części 
północnej ściany szczytowej przy zachowaniu szczególnej ostrożności.  

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

5.1. Roboty budowlano-montażowe 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów), 
- przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym podczas wykonywania robót 
montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze 
równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 

5.2. Roboty wykończeniowe 
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 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak 
stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem 
lub demontażem rusztowania), 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy 
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

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

 - szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania 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. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia 
lub zdrowia pracowników. 
 
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, 
 
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 osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 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). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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Teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach składowania 
materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt przeciwpożarowy. W czasie prowadzenia robót stosować się do 
ogólnych warunków wynikających z przepisów BHP. Miejsce składowania materiałów zawierających azbest 
oznakować tablicą „UWAGA. ZAWIERA AZBEST” 

 

Dotyczy szczególnie prac z materiałami zawierającymi azbest: 
Do prac niebezpiecznych występujących na budowie należy zaliczyć: 
➢ prace przy demontażu elementów zawierających azbest (płyty eternitowe), wymagające zatrudnienia 
wyspecjalizowanej firmy. Przy pracach tych muszą być uwzględnione wszystkie warunki określone                      
w rozporządzeniach Ministra Gospodarki: z dnia 2.04.2004r. „w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest” i z dnia 14.10.2005r „w sprawie zasad bezpieczeństwa   
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia             
w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów” z póź. zmianami. 
 
1. Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu albo usuwaniu wyrobów i (lub) innych 
materiałów zawierających azbest jest obowiązany stosować środki ochrony pracowników przed szkodliwym 
działaniem pyłu zawierającego azbest zwanego dalej „pyłem azbestu”, w tym w szczególności: 
– podejmować działania zapobiegające powstawaniu pyłu azbestu i ograniczać jego stężenie    w powietrzu 
– kontrolować stopień narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu w sposób określony w odrębnych 
przepisach, 
– oceniać ryzyko zawodowe związane z narażeniem pracowników na działanie pyłu azbestu.  
 
2. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych lub innych prac związanych z usuwaniem wyrobów i (lub) innych 
materiałów zawierających azbest pracodawca jest obowiązany sporządzić plan prac, w szczególności 
obejmujący: 
– ustalenie rodzaju azbestu w wyrobach i (lub) innych materiałach przeznaczonych do usunięcia oraz ocenę 
stanu technicznego tych materiałów, 
– ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów i (lub) innych materiałów zawierających azbest, 
– określenie rodzajów i metod pracy, z uwzględnieniem technicznych środków, 
– określenie sposobów wyeliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza, 
– zapewnienie pracownikom niezbędnej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, 
– poinformowanie pracowników, którzy mogą być narażeni na działanie pyłu azbestu, o sposobach 
postępowania i niezbędnych środkach ochronnych. 
 
3. Pracodawca jest obowiązany aby: 
– liczba osób przydzielonych do prac, przy których wykonywaniu występuje narażenie na działanie azbestu          
i czas tego narażenia były ograniczone do niezbędnego minimum, 
– maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu prac eliminowały lub ograniczały do minimum 
powstawanie pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do środowiska pracy i )lub) środowiska naturalnego, 
– strefy pracy, w których występuje narażenie na działanie pyłu azbestu były: 
a) wydzielone – w celu uniknięcia narażenia innych osób na działanie pyłu azbestu 
b) niedostępne dla osób nie zatrudnionych przy pracach, 
c) oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz napisami: „UWAGA – ZAGROŻENIE AZBESTEM” 
– przy pracach narażających na działanie pyłu azbestu stosowana była odzież ochronna i sprzęt ochronny 
układu oddechowego. 
 
4. Techniczne środki mające na celu wyeliminowanie albo ograniczenie emisji pyłu azbestu powinny obejmować 
w szczególności: 
– mechanizację prac, 
– stosowanie w miarę możliwych metod mokrych, 
– stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, 
– spajanie włókien azbestowych przy użyciu środków wiążących, 
– wydzielanie z pomieszczeń miejsc pracy i procesów stwarzających zagrożenie lub izolowanie całych 
pomieszczeń, 
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– stosowanie wentylacji miejscowej z zapewnieniem podciśnienia w wydzielonym obszarze pracy, 
– utrzymywanie podciśnienia w pomieszczeniach lub w wydzielonych uszczelnionych miejscach pracy, w których 
występuje emisja pyłu azbestu. 
 
5. Pracodawca jest obowiązany tak organizować stanowiska pracy, na których występuje narażenie na 
wdychanie pyłu azbestu, aby pracownik nie musiał wykonywać czynności wymagających dużego wysiłku 
fizycznego oraz nie był narażony na działanie innych czynników o działaniu rakotwórczym lub                              
o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym. 
 
6. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby dostarczane pracownikom narażonym na działanie pyłu azbestu 
odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej były właściwe do poziomu narażenia oraz 
zapobiegały odpowiednio stykaniu się ciała z pyłami azbestu i ich wdychaniu. 
Odzież używana przez pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie pyłu azbestu powinna 
być wykonana z materiału uniemożliwiającego przenikanie włókien azbestu oraz umożliwiającego łatwe 
czyszczenie. Rękawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny szczelnie przylegać do ciała. 
 
7. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby po zakończeniu pracy w warunkach narażenia na działanie pyłu 
azbestu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej były: 
– oczyszczone z pyłu azbestu wysoko skutecznymi urządzeniami filtracyjnowentylacyjnymi lub na mokro,           
w sposób uniemożliwiający uwalnianie się pyłu do środowiska pracy i (lub) środowiska naturalnego, 
– przechowywane wyłącznie w wyznaczonym miejscu w taki sposób, aby wykluczyć kontakt     z własną odzieżą 
pracowników. 
Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej nie mogą być używane poza miejscem pracy. 
Odzież zanieczyszczona pyłem azbestu przeznaczona do prania powinna być zapakowana i odpowiednio 
oznakowana. 
 
8. W miejscach wykonywania prac, w których występuje narażenie na działanie pyłu azbestu, niedopuszczalne 
jest spożywanie posiłków, picie napojów, palenie tytoniu, przechowywanie rzeczy osobistych oraz przebywanie 
bez wyraźnej potrzeby. 
 
9. - Po zakończeniu prac związanych z zabezpieczeniem wyrobów albo usuwaniem wyrobów i (lub) innych 
materiałów zawierających azbest, pracodawca jest obowiązany zapewnić uprzątnięcie terenu wykonywania prac 
z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję do 
środowiska, 
– Sprzątanie powinno być wykonywane z maksymalną starannością, z wykorzystaniem podciśnieniowego 
sprzętu odkurzającego zaopatrzonego w wysoko skuteczne filtry lub metodą czyszczenia na mokro. 
Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho albo czyszczenie pomieszczeń oraz środków i narzędzi pracy 
przy użyciu sprężonego powietrza. 
– Stanowisko pracy, drogi komunikacyjne oraz maszyny i urządzenia powinny być czyszczone pod koniec 
każdej zmiany roboczej. 
– Pył azbestu gromadzony w urządzeniach filtracyjnych należy regularnie usuwać z zachowaniem niezbędnych 
środków ostrożności. Filtry włókninowe należy wymieniać po wzroście oporów do wartości określonej w instrukcji 
użytkowania. Zużyte filtry należy usuwać, pakując je do szczelnych worków i postępując z nimi tak, jak z innymi 
odpadami zawierającymi azbest. Regenerowanie filtrów jest niedopuszczalne. Worki do gromadzenia pyłu 
azbestu, zamontowane w urządzeniach odpylających, powinny być przeznaczone do jednorazowego użytku. 
 
10. - Podczas prac związanych z zabezpieczaniem wyrobów albo usuwaniem wyrobów i (lub) innych materiałów 
zawierających azbest należy ograniczać do minimum powstawanie odpadów, szczególnie drobnych i słabo 
związanych. Odpadów zawierających azbest nie należy mieszać    z innymi rodzajami odpadów. 
– Usunięte wyroby i inne materiały z zawartością azbestu należy pakować w worki z folii polietylenowej lub inne 
szczelne i oznakowane opakowania. 
Opakowania powinny posiadać wystarczającą wytrzymałość na uszkodzenie oraz nie mogą być podatne na 
oddziaływanie warunków atmosferycznych. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do pakowania worków papierowych. 
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– Pakowanie usuniętych wyrobów i innych materiałów zawartością azbestu powinno odbywać się wyłącznie do 
opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania. 
– Opakowania powinny być szczelnie zamykane bezpośrednio po ich napełnieniu i po każdorazowym ich 
dopełnieniu przez zgrzewanie lub zalepianie taśmą samoprzylepną o wytrzymałości uniemożliwiającej ich 
przypadkowe otwarcie. 
 
11. Oznakowania 
– Wszystkie usunięte wyroby i inne materiały zawierające azbest powinny być trwale i wyraźnie oznakowane. 
– Oznakowanie opakowań powinno mieć formę etykiety, trwale przytwierdzonej do opakowania, lub 
bezpośredniego nadruku na opakowaniu 
– Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe (nie ulegające zniszczeniu, zwłaszcza pod 
wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych) 

  Projektant 
wiodący: 

 


