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1. DANE OGÓLNE 

Przedmiotem opracowania są dane dotyczące informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

realizacji zamierzenia budowlanego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku użyteczności 

publicznej na punkt przedszkolny. 
 

2. ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zakres rzeczowy robót można podzielić na następujące etapy: 

 - zbrojarskie, - ciesielskie, - betonowe, - murarskie, -dekarskie,- instalacyjne, 
  

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Działka zabudowana. Teren płaski częściowo utwardzony. Budynek istniejący. 
  

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU KTÓRE STWARZAJĄ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I  ZDROWIA LUDZI 

Na przedmiotowym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. 

Ze względu na zdrowie ludzi należy zapewnić dojazd pożarowy i dostępność środków gaśniczych zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 
 

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI  ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kierownik budowy pełni funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem                i  

higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie. 

 Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia 

 bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnianych przez nich pracowników. 

 Nadzór techniczny podwykonawców obowiązany jest w szczelności: 

 - przestrzegać wymagań B.H.P. na placu budowy i postanowień planu,  - organizować stanowiska 

 pracy zgodnie z przepisami i zasadami B.H.P.,  - zapewnić pracownikom środki ochrony 

 indywidualnej,  - organizować, przygotowywać i prowadzić pracę w sposób eliminujący możliwość 

 zaistnienia wypadku przy pracy czy też choroby zawodowej,  - dopuszczać do pracy osoby 

 posiadających ważne badania lek oraz szkolenie B.H.P.,   - rozpocząć pracę po uzgodnieniu z 

 kierownikiem budowy, bezpiecznych warunków  pracy i właściwej technologii prowadzonych robót, 

 - wykonać wszystkie polecenia koordynatora bhp - prowadzić dziennik budowy i rejestr szkoleń bhp. 
 

 

 



6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 

Każdy pracownik winien być zapoznany z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak 

 również posiadać aktualne badania lekarskie o zdolności do pracy, jak również posiadać 

 przeszkolenie okresowe i stanowiskowe w zakresie BHP. Każdy pracownik powinien posiadać 

 wyposażenie w środki ochrony indywidualnej tj.: kask ochronny, odzież, obuwie robocze,         

 rękawice ochronne. 

 Instruktaż pracowników należy przeprowadzić z uwzględnieniem następujących punktów: 

  - ochrona osobista,- narzędzia i sprzęt roboczy,- znaki ostrzegawcze i informacyjne, 

  - poruszanie się po terenie budowy,- ochrona środowiska,- roboty ziemne, 

  - rusztowania,- prace na wysokości,- roboty elewacyjne,- ochrona przeciwpożarowa 

  - ład i porządek,- spożywanie używek,- naruszanie przepisów bezpiecz. pożarowego. 
   

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 

STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJĄCYCH SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH 

ZAGROŻEŃ 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe oraz odbiór wykonać zgodnie 

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych wydanych przez Ministerstwo 

Infrastruktury a opracowanych przez I.T.B. 

 Wykonanie planu bezpieczeństwa jest obowiązkiem kierownika budowy. 

Niniejsze opracowanie zawiera informacje do sporządzenia planu. Celem planu bezpieczeństwa jest 

zapewnienie bezpiecznych warunków pracy chroniących ludzi, środowisko, majątek przed zdarzeniem 

wypadkowym, urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która może nastąpić podczas realizacji budowy. 

Działania kierownictwa budowy stwarzają system, który zapewnia, że zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko 

oraz sprawy socjalne każdego pracownika będą zabezpieczone w taki sposób, aby uniknąć chorób 

zawodowych, obrażeń oraz wypadków 

 

8. PODSTAWA PRAWNA 
 

• warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych   

• rozporządzenie M.P-.IP.S z dnia 26 wrzesień 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

• obowiązujące przepisy i normy budowlane 
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