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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na  
terenie budowy w zakresie robót części architektoniczno-budowlanej. 

 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych na terenie planowanej inwestycji. 
 

Przebudowa i remont dotyczyć będzie istniejącego obiektu muszli koncertowej, szczegółowo 
opisanego w opisie technicznym i inwentaryzacji architektonicznej. 
Budynek znajduje się na terenie Parku im. Adama Mickiewicza w Łodzi. 

 
Zakres robót dla projektowanego zamierzenia budowlanego. 

 

 oczyszczenie miejsc odparzeń gładzi tynkowych, gipsowych i farb w różnych częściach 
obiektu, 

 roboty tynkarskie i wykonanie okładzin ceramicznych ścian wewnętrznych, 

 wykonanie wymalowań wewnętrznych, 

 demontaż instalacji wewnętrznych,  

 montaż osprzętu elektrycznego, sanitarnego, wentylacyjnego itp., 

 wykonanie podłączeń i sprawdzeń instalacji wewnętrznych, 

 wymiana stropów nad parterem budynku zaplecza z drewnianego na płytę żelbetową z betonu 
C20/25 grubości 14cm, 

 wykonanie nowych warstw podłogowych w pomieszczeniach piętra, 

 wymiana posadzki w pomieszczeniach parteru, 

 rozbiórka stropu pod sanitariatami i sąsiadującym przedsionkiem sceny, zasypanie przestrzeni 
między ścianami fundamentowymi, 

 rozebranie drewnianych ścianek działowych na piętrze, 

 budowa szkieletów ścianek działowych, 

 wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zmiana geometrii otworów, 

 wymiana stolarki okiennej i zewnętrznych krat okiennych, 

 wykonanie i obróbka zewnętrznych gipsowych detali okien (gzyms, parapet), 

 całkowite skucie zasolonych tynków cementowych i osłabionych resztek tynków wapienno-
piaskowych w przyziemiu, 

 osuszenie zawilgoconych ścian nagrzewnicami, 

 wykonanie izolacji poziomej przepony ścian fundamentowych, 

 wykonanie nowej izolacji pionowej ścian fundamentowych do wysokości terenu, 

 wykonanie dylatacji wieńca kolumnady estrady oraz zwieńczenia sceny po obu jej stronach, 

 naprawa pokrycia dachowego, 

 wymiana obróbek dekarskich, rynien, rur spustowych i udrożnienie rur odprowadzających 
wody opadowe na teren, 

 wykonanie opaski wokół budynku, 

 demontaż rusztowań, sprzątanie placu budowy, 
 
 
Niniejsza informacja dotyczy głównie robót budowlanych podając jednocześnie generalne zasady dla 
wszystkich robót budowlano – montażowych i instalacyjnych obejmujących całe zadanie. Dla robót 
instalacyjnych projekt przewiduje wykonanie branżowych informacji dotyczących bezpieczeństwa           

i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 
 
 
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
 

 Napotkane instalacje podziemne – podczas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych        
w pobliżu takich urządzeń należy zachować ostrożność a roboty wykonywać ręcznie. 

 Wykonywanie wykopów  należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, a ściany wykopu 
zabezpieczyć przed osunięciem. 
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Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia. 

 
- Prace wewnątrz pomieszczeń – należy prowadzić roboty w sposób, w wyniku którego nie ulegną 

osłabieniu lub zniszczeniu istniejące elementy konstrukcji budynku. 
- Wykopy - niebezpieczeństwo osunięcia się ziemi ze ścian wykopów.  
- Prace dekarskie – zabezpieczenia przy prowadzeniu robót na wysokości. 
- Zagrożenie porażeniem prądem podczas eksploatacji urządzeń na budowie. 
- Zagrożenie prądem w trakcie prac spawalniczych. 
- Należy zwrócić uwagę na zagrożenie wynikające z prac na wysokościach (remont dachu). 
- Zachować ostrożność i odpowiednie zabezpieczenia podczas prac z zastosowaniem 

preparatów zawierających lub emitujących szkodliwe związki. 
- Ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m – praca na rusztowaniach i na dachu. 
- Zagrożenia przy montażu i demontażu rusztowań. 
- Zagrożenie upadkiem narzędzi i materiałów. 

Określenie skali występujących zagrożeń.  

       Nie przewiduje się szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi na budowie. 
       Zagrożenia wystąpią w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa ogólnego. 
 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robot 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. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury             
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  
a w szczególności: 

- Pracownicy, a także wszystkie osoby przebywające na terenie budowy, powinny być wyposażone 
w wymagane środki ochrony indywidualnej tj.: kaski, okulary, maski przeciwpyłowe, rękawice, pasy 
bezpieczeństwa, ubrania robocze, maski spawalnicze, w zależności od wykonywanej pracy. 

- Strefy niebezpieczne i przejścia powinny być wyznaczone i oznakowane i w miarę potrzeby 
zabezpieczone. 

- Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów. Opieranie składowanych elementów i materiałów o płoty, słupy linii 
napowietrznych, itp. jest zabronione. 

- Należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości wymienione w rozporządzeniu.  
- Należy wyznaczyć, ogrodzić i w miarę możliwości zabezpieczyć strefy zagrożone upadkiem 

przedmiotów z wysokości. 
- Drogi i wyjścia ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych 

oraz przepisów pożarowych i powinny posiadać oświetlenie awaryjne. 
- Teren budowy powinien być zaopatrzony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz w system 

sygnalizacji pożarowej. 
- Należy zapewnić wentylację w miejscu pracy zgodnie z przepisami rozporządzenia. 
- Należy zastosować niezbędne środki ostrożności podczas prac z materiałami palnymi. 
- Parametry stosowanych urządzeń transportowych powinny odpowiadać przewożonym ładunkom. 
- Należy stosować zalecenia rozporządzenia w zakresie bezpiecznej obsługi maszyn, 

bezpieczeństwa robót na wysokości, robót ziemnych, murarskich, tynkarskich, zbrojarskich, 
betoniarskich, montażowych, spawalniczych, dekarskich i izolacyjnych. 

- Konstrukcje rusztowań powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Należy 
stosować się do zaleceń rozporządzenia w zakresie bezpiecznego użytkowania rusztowań. 

- Na budowie należy urządzić punkty pierwszej pomocy, a jeśli taki punkt zorganizowano dalej niż 
500 m, na budowie winna się znajdować przenośna apteczka. W razie wypadku, jeżeli powstanie 
problem z dojazdem publicznych środków transportowych służby zdrowia, kierownictwo budowy 
musi dostarczyć dostępne mu środki lokomocji. 

- Na budowie w widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz adresów i telefonów 
najbliższego punktu lekarskiego, staży pożarnej i najbliższego posterunku policji, a także 
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informacja o najbliższym punkcie telefonicznym. W/w adresy i telefony powinny być znane 
każdemu pracownikowi dozoru technicznego. 

- Miejsca pracy, drogi na placu, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami (przy niedostatkach światła dziennego, w nocy i o 
zmroku – oświetlenie sztuczne). Punkty świetlne na terenie powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych i sygnalizacyjnych. 

- Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia np. przez 
spadające z góry przedmioty lub materiały, należy oznakować i ogrodzić. Strefa niebezpieczna nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały, ale nie 
mniej niż 6 m. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości min. 2,4 m od terenu i ze 

spadkiem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie powinno być odporne na przebicie przez 
spadające przedmioty. Wymagany wysięg daszku – 0,5 m poza szerokość przejścia lub przejazdu. 
Używanie daszków jako rusztowań lub miejsc składowania materiałów jest zabronione.       
Przejścia i miejsca niebezpieczne winny być odpowiednio oznakowane i oświetlone. 

- W przypadku stosowania rusztowań, niezależnie od ich rodzaju, należy zapewnić konstrukcję 
dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, o odpowiednich płaszczyznach roboczych, 
zapewnić bezpieczną komunikację pionową i poziomą, swobodny dostęp do miejsc pracy, a także 
wygodny sposób prowadzenia prac. 

- Zabezpieczenie sprzętu mechanicznego przed dostępem do niego przez osoby nieuprawnione 
oraz oznakowanie go, w sposób trwały i wyraźny, określające jego bezpieczną eksploatację. 

- Montaż i demontaż powierzyć osobom odpowiednio przeszkolonym, pracownicy powinni być 
odpowiednio zabezpieczeni pasami ustalającymi pozycję podczas pracy wraz z liną, umocowaną 
na elementach nie stwarzających możliwości oderwania się (np. stałych elementach rusztowania). 
Montaż rusztowań przy odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy dobrym oświetleniu, przy 
wyznaczeniu i zabezpieczeniu strefy zagrożenia. 

- Rusztowania odpowiednio sprawdzać, stojaki w miejscach narażonych na uderzenia zabezpieczyć 
odbojnicami, w miejscach przejść i przejazdów wykonać daszki ochronne. Elementy metalowe 
uziemić. 

- Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony bhp z uwzględnieniem postępowania podczas 
wypadku  i katastrofy budowlanej. 

- Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony ppoż. 

Nie prowadzić robót w czasie burzy i przy wietrze przekraczającym 10m/sek.                               
Na czas złej pogody zabezpieczyć maszyny, urządzenia i rozbierane konstrukcje, usunąć ludzi    
i sprzęt ze stref zagrożonych. 

 Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć poręczą, barierką lub taśmą ostrzegawczą 
wokół wykopów – w zależności od etapowania prac, na odległość nie mniejszą niż 3,0 m. Na 
barierce powinna być umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejącym zagrożeniu w 
przypadku przebywania w pobliżu prowadzonych prac. 

 

 Drogi dojazdowe i ciągi piesze przy  budynku powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym, nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Nie wolno na nich składować 
materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

 

 Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny być wyznaczone tylko dla 
pojazdów używanych w trakcie wykonywanych robót budowlanych, pozostałe nie związane 
bezpośrednio z procesem technologicznym powinny znajdować się poza terenem prac 
budowlanych. 

 

 Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia, na przykład z powodu możliwości: 
osunięcia się ziemi, spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i 
wygrodzić jak opisano w części „teren robót”. Rusztowania ustawione przy elewacji z 
wejściem do budynku, przy ciągach pieszych, należy osiatkować i zabezpieczyć daszkami 
ochronnymi. Dla zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości 
należy stosować siatki ochronne, siatki bezpieczeństwa oraz balustrady z desek i poręcze 
ochronne umieszczone na wysokości 1,1 m. 
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 Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane 
na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, a osoby je 
obsługujące powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. 

 

 Wyposażenie placu budowy w sprzęt  p.poż., - budowę zaopatrzyć w podręczny sprzęt 
gaśniczy. 

 

 Prace montażowe i demontażowe - przy ustawianiu rusztowań powinny być prowadzone 
przez uprawnionych monterów, zgodnie z instrukcją producenta. Użytkowanie rusztowań 
może być dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 
osobę. Rusztowania winny być wyposażone w pomosty robocze, poręcze ochronne, piony 
komunikacyjne, urządzenia do transportu materiałów. Rusztowania powinny być uziemione i 
posiadać instalację piorunochronną. 

 

 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne - winny być zapewnione dla wszystkich pracowników 
i dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajów pracy oraz 
warunków w jakich jest ona wykonywana. 
 
 

 
*** 

Wszyscy zatrudnieni przy pracach wykonawczych pracownicy powinni posiadać aktualne 
badania lekarskie wstępne i okresowe. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonawczych powinni zostać przygotowani w zakresie 
szkoleń wstępnych i okresowych BHP. Pracownicy wykonujące niektóre prace, jak np. 
spawacze, pracownicy obsługujący maszyny budowlane, powinni posiadać dodatkowe 
zaświadczenia uprawniające ich do wykonywania tych prac. 

Pracownicy powinni zostać szczegółowo poinformowani o kolejności, sposobie i rodzaju 
planowanych do wykonania robót oraz o możliwości wystąpienia zagrożeń i wskazania o ich 
zapobieganiu przy wykonywaniu robót, co powinno być ujęte w opracowanym przez 
kierownika robót planie BiOZ. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach w miejscach szczególnie niebezpiecznych 
powinni mieć szkolenia stanowiskowe w zakresie BHP przed przystąpieniem do robót. 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach montażowych muszą być przed rozpoczęciem pracy 
zapoznani z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym montażu, eksploatacji i 
demontażu rusztowań oraz zaznajomieni z kolejnością robót. 

 
Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w obiekcie powinny spełniać wymogi dotyczące 
aprobat  technicznych, deklaracji zgodności z aprobatą i certyfikacją, w zależności od typu 
materiałów bądź  urządzeń. Należy zwrócić uwagę na zachowanie ostrożności przy 
prowadzonych robotach budowlanych, tak aby elementy istniejącego obiektu nie uległy 
uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

 
W trakcie wykonywania prac istnieje konieczność wygrodzenia i zabezpieczenia placu budowy 
przed dostępem osób postronnych. Miejsce prowadzonych robót wydzielić. 
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Uwagi końcowe. 
 
Do wykonania robót Inwestor zatrudni wyłącznie wyspecjalizowane firmy, a roboty 
wykonywane będą pod nadzorem pracowników uprawnionych w swoich branżach. Podstawą 
do rozpoczęcia robót budowlanych - poza warunkami powyższymi – jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę, po wykonaniu projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczęcia 
robót budowlanych. 
Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, sporządzonym przez Kierownika budowy. 

 
 
Podstawy prawne. 
 

 Ustawa z dn. 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Z. 1998 roku Nr 21. poz. 
94 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 
późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie 
poszczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, 
poz. 285 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr  118 poz.1263 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 roku, z 
późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa  i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze 
zmianami Dz. U nr 91 poz. 811  z 2002 r. z późniejszymi zmianami). 
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