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PRZEDMIOT: Informacja BIOZ  

 
 
 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

 
 
Adres Inwestora: Brzozów ul. Ks. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów 
 
 
 
Lokalizacja :   Ul. Ks. J. Bielawskiego dz. nr.2472/10 , Brzozów 
 

Przedsięwzięcie:   Projekt przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej do 
kotła parowego o wydajności 2000 kg/h 

Inwestor:  Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny 
im. Ks. B. Markiewicza 

 

Wykonał: mgr inż. Jan Miśniakiewicz 

 
 
 

…………………….. 
Pieczęć i Podpis projektanta 
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Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1. ZAKRES ROBÓT: 
• zakup materiałów; 
• przygotowanie do prac spawalniczych - zabezpieczenie sprzętu; 
• przygotowanie do prac zgrzewalniczych - zabezpieczenie sprzętu; 
• wykonanie przebudowy instalacji gazowej do palnika kotła parowego. 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
�Hala kotłów z kotłami i całym oprzyrządowaniem; 
�Istniejąca instalacja wewnętrzna elektryczna, gazowa parowa, ciepłownicza, wody 
gorącej. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

�W budynku będzie istniała instalacja elektryczna, kanalizacyjna i wodociągowa, 
parowa i wodna w związku z powyższym należy zachować ostrożność przy 
przewiercaniu ścian i stropów pod rury instalacji gazowej. 

4. ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
WYSTĘPUJĄCE PODCZAS BUDOWY: 
W trakcie wykonywania robót montażowych instalacji mogą występować następu-

jące zagrożenia bezpieczeństwa ludzi: 
• wykonywanie prac zgrzewalniczych i spawalniczych, 
• wykonywanie prac na drabinach i rusztowaniach. 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH: 
Pracownicy wykonujący roboty montażowe przed przystąpieniem do wykonywania 

robót budowlanych zostaną przeszkoleni w zakresie: 
• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń; 
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi; 
• przestrzeganie przepisów BHP przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r, w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 
r. Nr 47, poz.401). 

Prace budowlano - instalacyjne w budynku mieszkalnym będą prowadzone pod 
nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 

6. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA WYBUCHEM: 
Do podstawowych środków zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych, należy bezwzględne stosowanie zasad BHP przy 
realizacji poszczególnych etapów budowy - instruowanie pracowników. W trakcie robót 
miejsce prac zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

 


