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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robót oraz kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów

Przedmiotem  opracowania  jest  wykonanie  projektu  budowlanego  przebudowy  części  Przedszkolnej  w  budynku 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Nierad 86 w Kryrach oraz przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej 

w celu dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, 

każdy wykonawca powinien przestrzegać przepisów BHP.  W przypadku, gdy przepisy nie dotyczą danego rodzaju 

robót,  powinny  być  przestrzegane  aktualnie  obowiązujące  przepisy  wydane  przez  jednostki  organizacyjne, 

a w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne. Podwykonawcy robót ogólnobudowlanych powinni przestrzegać 

wymagań generalnego wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawców w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zakres robót według opisu technicznego.

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.

Działka nr 2083/303 zabudowana jest budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Nierad 86 w Kryrach.

3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mog ą  stwarza ć  zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.

Na  terenie  działki  nie  przewiduje  się  powstania  elementów  zagospodarowania  mogących  stwarzać  zagrożenie 

bezpieczeństwa  ludzi.  Jedyne  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  mogą  powodować  prace związane 

z rozładunkiem materiałów budowlanych i wyrobów.

4.  Wskazanie  dotycz ące  przewidywanych  zagro żeń  wyst ępujących  podczas  realizacji  robót  budowlanych, 

określające skal ę i rodzaj zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to:

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

• praca z elektronarzędziami,

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających).

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.

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  należy  przeszkolić  pracowników,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót 

budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401), odnośnie pracy na wysokości oraz robót dekarskich.

5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  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 przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania 

pracy.  Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy,  w 

układach zbiorowych  pracy i  regulaminach pracy,  zasadami  bhp obowiązującymi  w danym  zakładzie  pracy oraz 

zasadami udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt  odbycia  przez  pracownika  szkolenia  wstępnego  ogólnego,  szkolenia  wstępnego  na  stanowisku  pracy  oraz 

zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być  potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 

aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp,  powinny być  przeprowadzone w 

okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia  okresowe w zakresie  bhp dla  pracowników zatrudnionych  na stanowiskach robotniczych,  powinny być 

przeprowadzane 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.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa 

i higieny pracy dotyczące:

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

• udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem 

i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują  odpowiednio  kierownik  budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególne go zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 

zapewniaj ących bezpieczn ą  i  sprawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą  ewakuacj ę  na wypadek po żaru, 

awarii i innych zagro żeń.

Teren robót budowlanych powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Strefa 

niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i 

oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 

niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje  rozdziału  energii  elektrycznej  na  terenie  budowy  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 wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 


