
























 

I N F O R M A C J A 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji budowy  

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszcze-

gólnych obiektów: 
- docieplenie budynku koszarowego, docieplenie budynku wielofunkcyjnego  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych, podlegających adaptacji lub rozbiórce: 
- dziełka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym 5 kondygnacyj-

nym. 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- nie występują 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas  ich wy-
stępowania: 
- ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m dotyczy pracach na rusztowaniach zewnętrz-

nych: 
5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do zagrożenia: 
- wydzielenie miejsca robót, oznakowanie tablicami „PRACE NA WYSOKOŚCI” 

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych: 
- każdorazowo, przed przystąpieniem do robót, zapoznanie pracowników z instrukcją 

BHP przy pracach na wysokości 
7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy: 
- nie występuje 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeń-
stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego za-
grożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii lub in-
nych zagrożeń: 
- środki techniczne i organizacyjne: 

a. montaż rusztowań zgodny z dokumentacją i wytycznymi producenta, a odbiór 
rusztowań potwierdzony wpisem do dziennika, 

b. na rusztowaniach powinny być wykonane balustrady na wysokości 1,1 m oraz za-
montowane deski krawężnikowe o wysokości 0,15 m. 

c. przemieszczalnie w pionie wyposażone powinny być w linki bezpieczeństwa, 
d. w obrębie transportu pionowego nie powinny przebywać osoby postronne 
e. drogi ewakuacyjne powinny odpowiadać warunkom technicznym i przepisom 

przeciwpożarowym 
9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów nie-

zbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych: 
- w biurze budowy. 

 






















































































