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INFORMACJA W/S PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA  „BIOZ” 

       
 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Opis do planu BiOZ opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 23.06.2003 r.  ( Dz. U. Nr 120,poz.1126 z 2003 r.) w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia. Opis sporządzono również w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
( Dz.U. z dnia 19.03.2003 r.) 
 
 
2.ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ZAMÓWIENIEM 
 
Remont pokrycia dachów dwóch budynków Instytutu Włókiennictwa w Łodzi: 

1. Budynek biurowy przy Brzezińskiej 5/15 – budynek czterokondygnacyjny 
- renowacja pokrycia będzie realizowana w technologii powłoki  mem-
branowej 

a. renowacja kominów murowanych będzie realizowana w technologii 
wypraw elewacyjnych 

2. Budynek produkcyjno-magazynowy przy Brzezińskiej 1/3 – budynek 
dwukondygnacyjny – renowacja pokrycia będzie realizowana w techno-
logii pap zgrzewalnych 

a. renowacja kominów murowanych będzie realizowana w technologii 
wypraw elewacyjnych 

 
 
3.OPIS ZAGROŻEŃ 
 
  Podczas realizacji robót budowlanych, związanych z wykonywaniem całego 
przedsięwzięcia należy przestrzegać wszystkich przepisów BHP, a szczegółowy 
plan BiOZ opracuje wyznaczony kierownik budowy, który opisze sposób 
oznakowania miejsca robót, przeszkolenia pracowników oraz określi sposób po-
stępowania w przypadku zagrożenia. 
 



Roboty związane z wykonywaniem robót dekarskich, w tym prace na wysoko-
ści, muszą być wykonane przez osoby, posiadające odpowiednie przygotowanie 
zawodowe i doświadczenie w prowadzeniu takich robót oraz przeszkolenie w 
zakresie przepisów BHP Wyposażenie w osobiste urządzenia ochrony przed 
upadkiem z wysokości obowiązkowe. 
 
  Przed przystąpieniem do robót pracownicy będą dodatkowo przeszkoleni przez 
służby BHP Instytutu Włókiennictwa. 
 
  Z uwagi na czynny zakład produkcji doświadczalnej i czynny biurowiec  usy-
tuowanie stanowisk pracy i składowanie  materiałów oraz narzędzi pracy musi 
ograniczać do minimum możliwość zakłócania warunków pracy pracownikom 
Instytutu Włókiennictwa. 
 
  Transport pionowy materiałów budowlanych może się odbywać jedynie za 
pomocą urządzeń zewnętrznych. 
 
  Przy  pracach z papą termozgrzewalną należy zachować środki ostrożności 
oraz zabezpieczyć, na czas robót, zestawy gaśnicze – po jednym na każdy pracu-
jący palnik. 
 
Przed rozpoczęciem robót należy sposób wykonania prac każdorazowo uzgod-
nić z użytkownikiem i właścicielem posesji.  
 
 


