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OPIS  TECHNICZNY 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu budowa budynku 
komunalnego , usytuowanego na działce nr 1082,m.18, obręb Biała. 
 
1.0 Podstawa opracowania 
Umowa z Inwestorem o wykonaniu projektu. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
2.0  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
2.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Działka  jest zabudowana garażem i komunalnym, który przeznacza się do remontu. Remont 
budynku komunalnego nie będzie  miał wpływ na zmianę zagospodarowania działki. 
2.2.  Zakres robót  

1. Rozbiórka chodnika i pasa asfaltu 
2. Kotwienie i zszycie ścian  
3. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej  
4. Wykonanie  pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna) i założenie obróbki blacharskiej  
5. Osadzanie stolarki okiennej 
6. Wykonanie tynków zewnętrznych 
7. Naprawa kominów 
8. Konserwacja (rekonstrukcja) gzymsu międzykondygnacyjnego, gzymsu wieńczącego z  

kroksztynami, opasek okiennych i płycin 
9. Wykonanie  tynków  wewnętrznych 
10. Malowanie ścian wewnętrznych korytarza i klatki schodowej 
11. Malowanie schodów i balustrady 
12. Malowanie elewacji 

Opis robót budowlanych i wykończeniowych jest zawarty w projekcie. 
 
2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Nie dotyczy. 
 
2.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc i czas wystąpienia. 
Podczas prac budowlanych istnieje zagrożenie upadku z wysokości (budynek dwukondygnacyjny 
z poddaszem). 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca musi opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez 
nich prac. 
Wszystkich przebywających na terenie budowy obowiązuje nakaz stosowania niezbędnych 
środków ochrony indywidualnej.  
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Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować 
środki ochrony zbiorowej: 
Balustrady  
deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m i poręcz ochronna na wysokości 1,10m, przestrzeń 
pomiędzy wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem (dla rusztowań 
systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m). 
Siatki ochronne i bezpieczeństwa 
Stosowanie środków indywidualnych (np. szelek bezpieczeństwa) jest dopuszczalne, gdy nie ma 
możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej. 
Również pracujący w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, muszą 
mieć odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości,  
a wykonujący roboty na dachu nachylonym powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań 
ochronnych, muszą stosować środki ochrony indywidualnej. 
Wszystkie prace związane z budową wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych  
i rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych ustanowić kierownika budowy. 

a) Teren wokół budowy zabezpieczyć ogrodzeniem lub taśmami ostrzegawczymi. 
b) Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami 

producentów materiałów budowlanych. 
c) rusztowania i podesty zabezpieczyć. Stosować tylko rusztowania dopuszczone do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 
d) roboty budowlane na wysokości  prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu terenu wokół 

przewidywanych prac. 
e) roboty ciesielskie oraz dekarskie prowadzić przez osoby uprawnione pod nadzorem z 

zabezpieczeniami uniemożliwiającymi upadek pracownika. 
f) pracownicy prowadzący roboty budowlane powinni być uprzednio przeszkoleni pod 

względem BHP. 
g) wszelkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie ze 

sztuką budowlaną. 
 
2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
Nie dotyczy 
 
2.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikających z wykonywania robót budowlanych w  
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń.  
Nie dotyczy. 
 
3.0.Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych. 
Wszyscy uczestniczący w procesie budowlanym mają obowiązek współdziałania w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy i to zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji budowy. 



 

 
 

 Głogówek – 14 marzec 2015 

Bezpośredni nadzór nad BHP na poszczególnych stanowiskach sprawują kierownik robót oraz 
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
O zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych Inwestor powinien zawiadomić 
właściwego  inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki. Obowiązek ten 
dotyczy robót, gdzie; 

 przewidywany czas pracy jest dłuższy niż 30 dni roboczych przy  jednoczesnym 
zatrudnieniu 20 i więcej osób albo planowany zakres robót  przekracza 500 osobodni.  


