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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Obiekt: 

Przedmiotem opracowania projektowego jest przebudowa pomieszczeń zaplecza 

kuchennego stołówki oraz budowa instalacji gazowej. 

 

2. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 

a/ wykonanie robót rozbiórkowych; 

b/ wykonywanie robót ziemnych 

c/ roboty murarskie  

d/ roboty tynkarskie 

e/ roboty posadzkarskie 

f/ roboty malarskie; 

g/ roboty w zakresie stolarki drzwiowej i okiennej; 

h/ roboty w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych; 

i/ roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych; 

j/ wyposażenie technologiczne obiektu. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- przyłącze wodociągowe 

- przyłącze gazowe 

- przyłącze elektroenergetyczne 

- sieć elektroenergetyczna nn. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji zadania: 

- roboty na wysokościach 

- uderzenia przez przedmioty spadające z wyższego poziomu 

- zagrożenia podczas cięcia i spawania elementów stalowych 

- skaleczenia ostrymi materiałami lub narzędziami 

- roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi 

- składowanie na budowie materiałów i substancji łatwopalnych, wybuchowych                   

i niebezpiecznych 

 



5. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robót 

stosownie do zagrożenia: 

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy 

- oznakowanie miejsc o szczególnym zagrożeniu tablicami ostrzegawczymi                 

i informującymi o charakterze zagrożenia 

- oznakowanie sprzętu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego 

podstawowych parametrach 

 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

Przed przystąpieniem do robót pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie 

podstawowym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

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

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401)  

Instruktażu należy dokonać: 

 - przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu budowy; 

 - przy zmianie stanowiska pracy; 

 - przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przeprowadzenie szkolenia należy odnotować w „Zeszycie szkolenia BHP na 

stanowisku roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzącego szkolenie                

i szkolonego. 

 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym          z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia: 

a/ wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót; 

b/ na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna z numerami 

telefonów alarmowych: pogotowia, policji i straży pożarnej; 

c/ na terenie budowy powinien znajdować się podręczny sprzęt gaśniczy 

d/ wydzielenie strefy niebezpiecznej przy pracach wykonywanych na wysokości 

oznaczonej tablicami ostrzegawczymi; 

e/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy 

f/ wszystkie roboty budowlano-montażowe winny być prowadzone w oparciu                   

o przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. D.U. Nr 

47 poz. 401; 



g/ pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiadać aktualne 

badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony 

przeciwpożarowej; 

h/ stanowiska robocze winny być wyposażone w odpowiednie instrukcje obsługi 

oraz zbiorowe środki ochrony; 

i/ wszystkie środki techniczne oraz środki zabezpieczające prace szczególnie 

niebezpieczne muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne badania                 

i atesty dopuszczające do stosowania i użytku; 

j/ budowa winna być wyposażona w kompletną apteczkę pierwszej pomocy             

z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz 

numerami alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia służb 

ratowniczych; 

k/ dla budowy należy opracować plan ewakuacji w wypadku zaistniałego 

zagrożenia; 

l/ kierownik budowy opracuje plan BIOZ stosując Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia /Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126/. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


