
























































 

 

Uwaga 
Dopuszcza się zastosowanie systemu 
równoważnego o parametrach nie gorszych niż 
przyjęte w projekcie. 
 



 

 

 

1 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ELEWACJI ŚCIAN 

FRONTOWYCH PARTERÓW 

BUDYNKÓW  NR 7 I 9/11  OD STRONY ULICY WARSZAWSKIEJ I OD STRONY 

AL. IX WIEKÓW KIELC W KIELCACH 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

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

. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Inwentaryzacja elewacji  parterów budynku nr 7 i 9/11 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. nr 47 poz.401). 

 

2.0. 

Projekt budowlany obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie 

parterów budynku sześciokondygnacyjnego nr 7 i 9/11 przy ul Warszawskiej w Kielcach 

ZAKRES ROBÓT 

W ramach robót rozbiórkowych przewiduje się: 

- rozbiórkę i demontaż witryn sklepowych, orynnowania, istniejących reklam 

na stelażach ,części ścian podokiennych, części posadzek wewnętrznych i 

chodników przy ścianach zewnętrznych. 

W ramach przebudowy i modernizacji parterów budynku przewiduje się: 

- wykonanie nowej konstrukcji witryn sklepowych z nowym zadaszeniem, 

- montaż  nowej ślusarki okiennej i drzwiowej ( ściany kurtynowe przeszklone 

i z systemem HPL) , 

- montaż nowego systemu odprowadzenia wód deszczowych z daszków  

- termoizolację zewnętrznych ścian budynku,parteru 

- hydroizolacje zewnętrzne budynku, 

- okładziny zewnętrzne budynku, 

- zamurowanie naświetli okiennych w sklepach i okien piwnicznych, 

W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót: 
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1. Przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

2. Stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym. 

3. Prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych. 

4. Stwarzających ryzyko utonięcia pracowników. 

5. Prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach. 

6. Wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych. 

7. Wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 

powietrza. 

8. Wymagających użycia materiałów wybuchowych. 

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA W CZASIE 

REALIZACJI ROBÓT ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTĘPOWANIA. 

3.1.Roboty rozbiórkowe . 

- Potrącenie, przygniecenie pracownika spadającym przedmiotem, 

- zapylenie podczas wyburzania, załadunku i rozładunku gruzu. 

- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej    

     ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między    

innymi; 

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu  

b/ środki ochrony osobistej 

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu  

3.2. Roboty na terenie: 

- przygniecenie pracowników przy prowadzeniu robót montażowych przy      

     pomocy dźwigów, żurawi. 

- potrącenie pracowników przez samochody przy robotach wykonywanych w 

pobliżu i w pasie drogowym 

- przebywanie i praca w pobliżu sprzętu zmechanizowanego, 

3.3. Roboty na wysokości: 

- upadek pracownika z wysokości, 

- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem. 

3.4. Prace transportowe elementów drobnowymiarowych: 

Transport materiałów budowlanych na pomosty robocze,  
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Zagrożenie: 

- potrącenie przez szalę wyciągu w trakcie jej jazdy, 

- potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości, 

3.5. Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych 

Uwaga: Przed rozpoczęciem robót należy przełożyć istniejącą podziemną sieć 

elektryczną i istniejące złącze. 

Zagrożenie: 

- porażenie prądem elektrycznym, 

- urazy powodowane uderzeniem o części robocze maszyn i urządzeń, 

- nadmierny hałas i wibracje – piły, szlifierki. 

3.6. Komunikacja na placu budowy 

Zagrożenia: 

- upadek, potrącenie pracownika podczas przejścia po placu budowy, 

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na 

wysokości. 

4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia: 

4.1 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do 

zagrożenia. 

4.2. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy 

wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, 

ustawienie tablic ostrzegawczych, wzmocnienie części budynku zagrażających 

runięciem itp. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć 

od wszystkich mediów. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem 

maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa 

pracy. Przede wszystkim należy usunąć wszystkie elementy zagrażające 

bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części murów itp. Gruz i 

materiały drobnicowe należy usuwać przez specjalne kryte zsypy. W żadnym 

wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucać  na zewnątrz. 

Należy przestrzegać szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy zawartych w Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Rozdział 18 Roboty 

rozbiórkowe. 
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4.3. W przypadku porażenia prądem elektrycznym – postępować zgodnie z 

wytycznymi w sprawie zasad postępowania przy ratowaniu osób porażonych 

prądem elektrycznym. W każdym przypadku wezwać lekarza. 

O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypały i 

niewybuchy) należy miejsce ogrodzić i powiadomić właściwy organ samorządu 

lokalnego oraz policję. 

4.4  Wokół budynku wydzielone zostaną strefy niebezpieczne (oporęczownie i 

tablice ostrzegawcze) przez cały okres zagrożenia upadkiem przedmiotu z 

wysokości. 

4.5 Zabezpieczone będą otwory w ścianach zewnętrznych budynku. 

4.6 Wydzielone i oznakowane będą rejony zagrożone rozpryskiem podczas 

prac tynkarskich przy narzucie mechanicznym zaprawy. 

4.7 Wydzieleniu i oznakowaniu podlegać będą miejsca składowania materiałów 

łatwopalnych i miejsca w których będzie zakaz używania otwartego ognia. 

4.8 Zatrudnieni na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed 

upadkiem (oporęczowanie), a w przypadku braku możliwości ich 

zastosowania używają indywidualnego sprzętu ochrony przed upadkiem. 

Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą 

pracownicy nadzoru budowy. 

4.9 W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami 

drobnowymiarowymi należy między innymi: - wokół budynku wydzielić strefę 

niebezpieczną o szer. 6,0m taśmą BHP na słupkach i rozmieścić tablice 

ostrzegawcze 

- strefy niebezpieczne wyznaczyć w w/w sposób wokół urządzeń transportu 

pionowego, 

- w strefie upadku i rozprysku gruzu nie podejmować żadnych prac, wydzielić 

teren przez oporęczowanie. 

4.10 Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich 

może być podejmowana po ich prawidłowym zamontowaniu i dokonanym 

odbiorze przez nadzór budowlany. W czasie eksploatacji należy zapewnić 

ich pełna sprawność i kompletność oraz obciążenie pomostów w granicach 

dopuszczalnych. Zabrania się podejmowania pracy na różnych pomostach 

w jednym pionie. Pomosty powinny być utrzymane w odpowiednim ładzie i 

porządku. 
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4.11 Przy pracach transportowych materiałów drobnowymiarowych z daszków 

należy opuszczać je sukcesywnie i na bieżąco na linkach (zakaz zrzucania) 

o miejsca ich opuszczania należy wydzielić oporęczeniami. Strefy 

niebezpieczne należy wydzielić również w miejscach pracy sprzętu do 

transportu pionowego. 

4.12 Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się powinna przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i 

urządzeń zlokalizować poza rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów z 

wysokości. Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności 

technicznej i zapewniać bieżącą ich konserwację. 

4.13 Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich 

mechaniczne uszkodzenie i na bieżąco dokonywać pomiarów zerowania 

instalacji. Na bieżąco wykonywać badania kontrolne urządzeń zasilanych 

prądem elektrycznym. 

4.14 Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z 

zapewnieniem odpowiedniego oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić 

dogodne dojścia do stanowisk pracy, wejścia do budynku w strefie 

zagrożonej upadkiem materiałów z wysokości należy zabezpieczyć 

daszkami ochronnymi. Doraźnie do komunikacji pionowej stosować drabiny 

przystawne w pełni sprawne i posiadające certyfikaty o wysokości 0,75m 

ponad poziom na który prowadzą.  

4.15 Budowa będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w 

oznakowanych miejscach wg potrzeb budowy. Roboty niebezpieczne pod 

względem pożarowym powinny być prowadzone w odpowiedniej odległości 

od materiałów palnych lub ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach 

niebezpiecznych pod względem pożarowym przygotować podręczny sprzęt 

p.poż. 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną 

oraz przestrzegając warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. 

nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót  

5 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH. 
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5.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie 

niebezpiecznych pracownicy będą uczestniczyli w instruktażach BHP na 

temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów 

postępowania, zakresy wymaganych osłon osobistych. 

5.2 Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż 

związany z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. 

5.3 Instruktaże prowadzone będą przez osobę upoważnioną (kierownika lub 

mistrza budowy) 

6 PRZECHOWYWANIE I PRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓW, WYROBÓW 

ORAZ SUBSTANCJI. 

6.1. Przechowywanie na dłuższy okres tzw. materiałów masowych (cegła, 

cement, stal itp.) nie przewiduje się. Po sukcesywnym dostarczeniu na 

budowę będą one rozładowywane i w zależności od potrzeb złożone na 

wydzielonym miejscu na placu budowy. 

6.2 Transport pionowy drobnych materiałów budowlanych odbywać się będzie 

przy pomocy wyciągu przyściennego.  

6.3 Wyroby gotowe, przeznaczone do bezpośredniej zabudowy będą 

przechowywane w magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnątrz 

budynku. 

6.4 Materiały niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki itp.) będą przechowywane 

w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrębie zaplecza 

budowy. 

 

Opracowała: 

mgr inż.arch Danuta Ziach 
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