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Opis techniczny do informacji BIOZ
dla projektu termomodernizacji i kolorystyki elewacji 

budynku N.F.Z. z czᆐᖰciၐ mieszkalnၐ.

1.0 ZAKRES I KOLEJNOᖠၠ PROWADZONYCH ROBÓT

Zakres robót objᆐtych caᐠym zaᐠoៀeniem:

- demontaៀ i ponowny montaៀ krat w oknach 

(ze wzglᆐdu na kᐠadzionၐ izolacje na ᖰciany)

- demontaៀ i montaៀ balustrady tarasu (ze wzglᆐdu na kᐠadzionၐ izolacje)

- ocieplenie budynku styropianem gr. 14 cm wodoodpornym – cokóᐠ i ᖰciany 

.fundamentowe na gᐠᆐbokoᖰၰ do ᐠaw fundamentowych.

- ocieplenie budynku styropianem gr. 14 cm – ᖰciany nadziemia.

- instalacja nowych okien PVC.

- instalacja deskowania na ᖰciance lukarny.

- instalacja nowych parapetów zewnᆐtrznych z PVC.

- instalacja nowego deskowania okapu dachu.

- instalacja nowych rynien oraz rur spustowych.

- poᐠoៀenie tynków zewnᆐtrznych.

- wykonanie nowych obróbek blacharskich.

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG၀CE STWARZAၠ ZAGROឰENIE 

BEZPIECZEᐰSTWA I ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objᆐtego niniejszym projektem nie wystᆐpujၐ zagroៀenia 

bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi ze strony elementów zagospodarowania terenu. 

Skᐠadowisko materiaᐠów, zaplecze robót i plan bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia 

uzgodniၰ i sporzၐdziၰ z uwzglᆐdnieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROឰENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-

MONTAឰOWYCH

Przy organizowaniu prac naleៀy uwzglᆐdniၰ specyfikᆐ robót budowlanych wystᆐpujၐcych 

przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, których charakter, organizacja 

i miejsce prowadzenia stwarzajၐ szczególne ryzyko powstania zagroៀenia 

bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie robót w zakresie niniejszego opracowania stwarza 

nastᆐpujၐce zagroៀenia:

- moៀliwoᖰၰ upadku moៀliwoᖰၰ wysokoᖰci powyៀej 5 m
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- moៀliwoᖰၰ odniesienia urazów mechanicznych

- moៀliwoᖰၰ poraៀenia prၐdem

4.0 INSTRUKTAឰ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST၀PIENIEM DO ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystၐpieniem do robót wszyscy pracownicy powinni zostaၰ zapoznani z Planem 

Bezpieczeᑀstwa i Ochrony Zdrowia, co poᖰwiadczajၐ pisemnie na liᖰcie zaᐠၐczonej do 

planu BiOZ. Kierownik robót jest zobowiၐzany zapewniၰ przeszkolenie pracowników 

zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami oraz rodzajem wystᆐpujၐcych robót, z okreᖰleniem 

podczas szkolenia:

- rodzajów moៀliwych wystᆐpujၐcych zagroៀeᑀ

- zasad postᆐpowania w przypadku wystၐpienia zagroៀenia

- koniecznoᖰci i zasad stosowania przez pracowników ᖰrodków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczajၐcych przed skutkami zagroៀeᑀ

- zasad bezpoᖰredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewniၰ organizacjᆐ pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczajၐcy pracowników 

przed zagroៀeniami wypadkowymi oraz oddziaᐠywaniem czynników szkodliwych lub 

uciၐៀliwych dla zdrowia.

- zapewniၰ pracownikom informacjᆐ o istniejၐcych zagroៀeniach, przed którymi chroniၰ 

ich bᆐdၐ ᖰrodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych ᖰrodkach i zasadach ich 

stosowania

- poinformowaၰ pracowników o rodzajach rᆐcznych i sᐠownych sygnaᐠów bezpieczeᑀstwa

5.0 ᖠRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ၀CE WYSTᆀPUJ၀CYM 

ZAGROឰENIOM

Uzgodniၰ z inwestorem obszar terenu niezbᆐdny do prowadzenia robót oraz skᐠadowania 

materiaᐠów niezbᆐdnych do realizacji prac w sposób umoៀliwiajၐcy prowadzenie 

pozostaᐠych robót. Zorganizowaၰ drogᆐ ewakuacyjnၐ i miejsce ewakuacji z terenu 

budowy. Wydzielony teren budowy ogrodziၰ i oznakowaၰ tablicami ostrzegawczymi oraz 

zakazem wstᆐpu osób nieupowaៀnionych. 

Zaopatrzyၰ pracowników w odzieៀ roboczၐ i ochronnၐ zgodnie z wymogami przepisów 

bhp. Prace budowlane i instalacyjne prowadziၰ wyᐠၐcznie pod nadzorem 

wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy 

jest zobowiၐzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy 

i harmonogramu robót budowlano- montaៀowych.
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Podczas wykonywania robót naleៀy przestrzegaၰ obowiၐzujၐcych przepisów bhp, 

a w szczególnoᖰci:

- Rozporzၐdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, 

poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzၐdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie 

szczegóᐠowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 

62, poz. 285 z 1996 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagaᑀ dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny pracy w zakresie uៀytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa 

i higieny pracy przy urzၐdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912, 

z 08.10.99 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzၐdzeᑀ technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

- Rozporzၐdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie 

bezpieczeᑀstwa i higieny pracy przy rᆐcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 

313, z 2000 r.) (zmiana Dz.U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzၐdzenie Rady Ministrów z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac 

wzbronionych mᐠodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992, 

Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

Opracowanie: arch. T. Rostkowski


