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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA – BRANŻA:  

KONSTRUKCJA: 

     

 w czasie wykonywania robót budowlano – montażowych.  Podstawa prawna –  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczeństwa 

 pracy przy wykonywaniu robót budowlanych na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia  

 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2). 
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Zakres robót oraz kolejność ich realizacji  

1. Roboty rozbiórkowe 

2. Wycięcie otworów drzwiowych lub poszerzenie istniejących otworów drzwiowych wraz 

z osadzeniem nadproży – zgodnie z opisem projektu konstrukcyjnego. 

 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Budynek poddawany przebudowie  

Teren inwestycji jest ogólnie dostępny. W przypadku konieczności korzystania z terenu 

zewnętrznego np. do transportu materiałów lub materiałów demontowanych obszar należy 

ogrodzić i oznakować. Obszar robót na piętrze należy wygrodzić, oznakować i wprowadzić 

kontrolę dostępu tylko dla osób upoważnionych. 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Nie stwierdzono. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót: 

 przy robotach rozbiórkowych możliwość osunięcia elementów rozbieranych konstrukcji 

oraz innych,  

 przy pracach na wysokościach możliwość upadku z wysokości; 

 przy pracach na rusztowaniach możliwość upadku z rusztowania; 

 przy obsłudze maszyn i urządzeń możliwość uszkodzenia ciała. 

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

 Roboty szczególnie niebezpieczne, wymagające szczególnego instruktażu: roboty 

rozbiórkowe , wycięcie otworów drzwiowych. 

 Pracownicy powinni być przeszkoleni ogólnie w zakresie BHP dla poszczególnych grup 

zawodowych oraz posiadać aktualne książeczki zdrowia. 

 Kierownik budowy lub robót powinien przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla 

pracowników przystępujących do kolejnych etapów robót. 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo. 

Roboty rozbiórkowe 

 W czasie wykonywania rozbiórkowych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. 

 W miejscu przebiegu instalacji prace prowadzić ręcznie, zasilania instalacji w budynku 

poddawanym rozbiórce odciąć. 

Podczas transportu elementów całą strefę zasięgu materiałów i urządzeń należy wyłączyć z 

ruchu.  

Roboty murowe 

 Roboty na wysokości powyżej 1,0 m wykonywać z rusztowań lub pomostów roboczych. 

 Stanowisko pracy winna być tak zorganizowane, by uniemożliwić upadek, potknięcie lub 

okaleczenie oraz zapewnić całkowitą swobodę ruchów. 

 Chodzenie po świeżo wykonanych murach jest zabronione. 

Roboty ciesielskie i montażowe 

 Roboty ciesielskie montażowe i montaż konstrukcji stalowych, może wykonywać zespół 

liczący co najmniej 2 osoby. 

 O kolejności montażu i demontażu elementów decyduje kierownik budowy. 

 Ręczne podawanie elementów długich dozwolone jest do wysokości 3,0 m. 

 Cieśle i monterzy powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, 

uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nieutrudniające ruchu. 

 Roboty impregnacyjne powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji producenta 

środków służących do wykonywania tych robót. 

Dla prac montażowych konstrukcji stalowej należy założyć dziennik montażu.  

Roboty na wysokości 

 do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko pracownicy, którzy mają na to 

zezwolenie lekarza; 

 rusztowania i pomosty robocze winny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta, 

ustawione na ustabilizowanym podłożu, w przypadku rusztowań stalowych uziemione; 

 zakotwienie i stabilność rusztowań kontrolować każdorazowo przed rozpoczęciem prac; 

 na rusztowaniach nie gromadzić materiałów w ilościach przekraczających dopuszczalne 

obciążenia; 

 pracownicy na wysokościach powinny być wyposażeni w pasy bezpieczeństwa; 

 należy bezwzględnie stosować zabezpieczenia przeciwdziałające spadaniu wszelkich 

przedmiotów, nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadów; 

 podczas gołoledzi i silnej mgły wykonywanie robót na wysokości musi być wstrzymane; 

 otwory w stropach, na których przewidziane są roboty, należy zabezpieczyć balustradą. 

Maszyny i urządzenia techniczne 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

 utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

 stosowane wyłącznie do prac, do których zastały przeznaczone; 

 obsługiwane przez osoby przeszklone; 

 Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny posiadać 

dokumenty upoważniające do ich stosowania. 
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Pierwsza pomoc 

 na budowie winien być urządzony punkt pierwszej pomocy, obsługiwany przez 

przeszkolonego w tym zakresie pracownika; 

 kierownictwo budowy winno zapewnić środki lokomocji dla szybkiego przewozu 

poszkodowanego, w przypadku braku takiej możliwości przez publiczne środki 

transportu służby zdrowia; 

 na budowie winien być wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 

telefony: 

 najbliższego punktu lekarskiego 

 straży pożarnej 

 posterunku policji. 

                                                                                                             
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 

 

• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11  

czerwca 2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811) 

• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku        

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401) 

• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) 

• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w   

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.1263) 

•  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 

1grudnia 1998 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych  Polskich 

Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974)  

 

    Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady      

    bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych  

    rodzajów robót. 

 
 
Opracował: 

 

 

 

 


