
INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA  DO  PLANU
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Charakter inwestycji  :
PROJEKT PRZEBUDOWY SALI NR 23 – POMIESZCZENIA WYKŁADOWCÓW NA I
PIĘTRZE  W  BUDYNKU  DYDAKTYCZNYM   PRZY  PL.  KOŚCIELECKICH  8  W
BYDGOSZCZY , na działce nr 1/1 obr. 166,  inwestor: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30,   85-064 Bydgoszcz 
wymaga sporządzenia  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót
budowlanych, ponieważ w trakcie budowy będą wykonywane niektóre z rodzajów robót budowlanych,  których
charakter,  organizacja  lub  miejsce  prowadzenia  stwarza  szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przygniecenia   upadku z wysokości ponad 5,0m,  

1. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych
W okresie prowadzenia prac wystąpią następujące roboty budowlane stwarzające zagrożenie dla ludzi:
· przy pracach na rusztowaniach,
· przy używaniu elektronarzędzi,
· przy robotach murarsko-tynkarskich,
· przy robotach dachowych i dekarskich,
· przy robotach malarskich,
· przy robotach impregnacyjnych.

1.1.  Zagrożenia przy pracach na rusztowaniach:  
- uszkodzone elementy rusztowań,
- przeciążenia pomostów rusztowań,
- upadki pracowników z wysokości,
- uszkodzenia od spadających zsuniętych materiałów czy narzędzi;

1.2. Zagrożenia przy używaniu elektronarzędzi:  
 porażenie prądem,
 oparzenie łukiem elektrycznym,
 powstanie pożaru,
 skaleczenia;

1.3  .   Zagrożenia przy robotach murarsko-tynkarskich:  
 zmiana położenia betoniarki lub agregatu tynkarskiego postawionego na nierównym podłożu lub 
brak zabezpieczeń przed ich przesunięciem,
 obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione,
 nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu,
 możliwość urazów przy obsłudze sprzętu nie posiadającego zabezpieczeń części ruchomych,
 zachlapania oczy rozpryskami wyładowywanej lub przeładowywanej zaprawy,
 zachlapania oczy zaprawą przy murowaniu lub tynkowaniu,
 nieprawidłowo wykonane rusztowania,
 samowolna likwidacja istniejących zabezpieczeń ochronnych (odkrywanie otworów w stropach, 
demontaż barierek),
 wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nieprzystosowanych,
 upadek z wysokości spowodowany nieprawidłowo wykonanymi zabezpieczeniami otworów w 
stropach i ścianach,
 wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich zabezpieczeń przy przejmowaniu 
materiałów z pojemników,
 podwyższanie pomostów roboczych w sposób przypadkowy niezgodny z przepisami,
 możliwość poślizgnięć i urazów spowodowanych brakiem porządku na stanowisku pracy,
 urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości;

1.4.Zagrożenia przy robotach dachowych i dekarskich  
 wykonywanie pracy na znacznych wysokościach,
 wykonywanie części robót na skraju dachu (obróbki blacharskie),
 poruszanie się po powierzchniach o nachyleniu przekraczającym dopuszczalne,



 używanie materiałów z ostrymi i wystającym krawędziami,
 używanie prostych, często prymitywnych urządzeń transportowych do podawania materiałów na 

dach,
 stosowanie materiałów szkodliwych i gorących,
 używanie otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich, mas bitumicznych,
 wydzielanie się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas bitumicznych,
 olśnienie spowodowane odbiciem światła od powierzchni blach;

1.5.Zagrożenia przy robotach malarskich  
 stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
 stosowanie substancji mogących powodować alergie,
 wykonywanie prac na wysokości,
 posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami pracującymi pod ciśnieniem,
 niebezpieczeństwo pożaru;

1.6.Zagrożenia przy robotach impregnacyjnych  
 zatrucia organizmu nagłe, przewlekłe i ostre,
 możliwość oparzenia,
 podrażnienia i alergie;

2.   Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 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:
2.1. Wydzielenie i oznakowanie budowy, dojazd, urządzenie i wyposażenie terenu
Zaplecze budowy należy wykonać w uzgodnieniu z inwestorem. 
Teren budowy należy oznakować wg obowiązujących przepisów. Teren budowy należy ogrodzić i 
zorganizować w sposób umożliwiający swobodne opuszczenie - ewakuację w przypadku zagrożenia 
pożarem, wypadkiem, awarii sprzętu.
Przed rozpoczęciem robót wyznaczyć strefy niebezpieczne, przejścia i dojścia i odpowiednio je oznakować.
Zaplecze biurowo – socjalne i magazynowe należy urządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2.2.   Przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze.  Wykonawcy przedmiotu 
projektu zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 
(Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r, z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, póz. 844, z 1997 r., z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót, każdy pracownik musi odbyć szkolenie BHP na
stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
Pracownicy prowadzący roboty specjalistyczne i wysokościowe powinni mieć odpowiednie uprawnienia i badania 
zdrowotne. 
Do prac wykonywanych z urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznym. 

Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności:
- imienny podział pracy,
- kolejność wykonywania robót,
- wymagania co do pracowników przy poszczególnych czynnościach,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,
- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

2.3.   Sposób przechowywania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów   niebezpiecznych
Do artykułów o pewnym stopniu niebezpieczeństwa używanych w trakcie budowy w określonych 
technologią ilościach można zaliczyć rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, masy bitumiczne. Należy
je przechowywać w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.
Nie wolno dopuszczać do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiałami chemicznymi jak



farby, paliwo, smary itp.
2.4.   Środki techniczne i organizacyjne bezpośrednio zapobiegające niebezpieczeństwom
- Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi
służbami.
- wyposażyć pracowników w odpowiednią odzież roboczą, sprzęt ochronny osobisty
- ubrania robocze
- rękawice ochronne
- kaski ochronne
- okulary ochronne
- wykorzystywać urządzenia sprawne 
- wykorzystywać rusztowania atestowane i montować je zgodnie z instrukcją
-  na budowie urządzić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego pracownika
- Wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, normami i sztuką budowlana. 
2.5.   Dokumentacja budowy
Proces budowy i jego poszczególne etapy w całości podlegać będą dokumentowaniu, w szczególności w
dzienniku  budowy.  Dziennik  budowy  przechowywany  będzie  u  kierownika  budowy,  a  następnie  u
Inwestora.
Każdorazowe  wprowadzenie  zmian  należy  uzgodnić  z  projektantem  i  nanieść  zmiany  w  wykonanym
projekcie architektoniczne - budowlanym znajdującym się na budowie.
Dopuszcza się stosowanie materiałów oraz technologii zamiennych gwarantujące założone w projekcie
parametry.
· W realizacji należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia
w budownictwie i lokalach służby zdrowia i opieki medycznej ze szczególnym uwzględnieniem materiałów służących
ochronie przeciwpożarowej

Podczas wykonywania robót stosować się obowiązkowo i bezwzględnie do następujących 
przepisów:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)
- art.21 „a" ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r, -Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126 z
późn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz. 1321 z póź.zm.]
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy planu bezpieczeństwa   i   ochrony zdrowia   oraz   szczegółowego  zakresu   rodzajów  robót
budowlanych,   stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 póz. 285)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr62 póz. 287)
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 póz. 288)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków j napojów
(Dz.U Nr 60 poz. 278)
- rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej z dnia 26 września 1997  r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i
drogowych (Dz.U.Nr 118 póz.1263)
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r.  w sprawie rodzajów urządzeń technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U Nr 120 póz 1021)
 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401).

Opracowanie: 
mgr inż. arch. Joanna Gołata


