
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126). 
Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja, jest remont dachu i konstrukcji 
więźby dachowej budynku Gimnazjum nr 1. 
Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania robót w obrębie poddasza i dachu budynku. Inwestycja 
składa się z jednego obiektu budowlanego. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na działce nr ewidencyjny 339 objętej inwestycją, znajduje się główny budynek szkoły połączony łącznikiem z 
salą gimnastyczną i drugim budynkiem szkolnym. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Teren inwestycji posiada w części ogrodzenie zewnętrzne, zabezpieczające przed dostępem osób postronnych. 
Należy wykonać tymczasowe wygrodzenie obszaru robót i umieścić właściwe tablice ostrzegawcze informujące o 
zakazie wstępu na teren budowy. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia. 
  

a)    roboty rozbiórkowe  
Rozbiórka pokryć dachowych – przeprowadzić z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa i 
zgodnie z instrukcjami robót rozbiórkowych. 
b)    roboty murarskie i tynkarskie 
Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania 
do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego 
górnej krawędzi. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. 
Chodzenie po świeżo wykonanych murach, płytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się 
poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione. 
c)    rusztowania i ruchome podesty robocze 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo 
projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni  
posiadać wymagane uprawnienia. 
Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym  
odpływ  wód opadowych. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
d)    roboty na wysokości 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od podłogi lub ziemi 
powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości - balustradą o wysokości 1,1 m. 
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5m 



 

wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie powinna 
być większa niż 1,5 m. 
e)    roboty ciesielskie 
cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nie 
utrudniające swobody ruchu. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali 
jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3,0 m. 
Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej trzy osoby. 
f)    roboty dekarskie i izolacyjne 
Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte, oraz 
wypełnione nie więcej niż do 3/4 ich wysokości. Transport pionowy materiałów przy użyciu podnośników 
mechanicznych. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych.  
 

Prace rozbiórkowe pokryć dachowych wykonywać w oparciu o instrukcję robot niebezpiecznych w kontakcie z 
odpadami azbestowymi. 
Należy dokonać instruktażu pracowników na stanowisku pracy z przepisów BHP co do zakresu robót. 
Nakłada się na pracowników obowiązek: 
- używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – szelki i pasy bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji 
- odzieży i kasków ochronnych 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

-  wyznaczyć pomieszczenie socjalne w obrębie istniejących obiektów będące zapleczem remontu oraz umieścić 
wykaz zawierający adresy i numery telefonów alarmowych 
-  pomieszczenie socjalnym wyposażyć apteczkę, sprawny telefon, sprzęt i środki ochrony osobistej 
-  telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym j/w 
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