INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTAWA
ZDROWIA

I OCHRONY

Temat opracowania:

Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego Ośrodka
Kultury

Obiekt:

Budynek kultury – kategoria IX

Adres:

Racławiczki, ul. Opolska 20, dz. nr 373, obręb 0008
Racławiczki, jednostka ewidencyjna 160503_2 Strzeleczki.

Inwestor:

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach, ul. Rynek 4, 47364 Strzeleczki

Projektant:

inż. Sławomir Babik, zam. Gogolin, ul. Ligonia 40.

1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony
Zdrowia sporządzona dla projektowanej rozbudowy z przebudową budynku
Gminnego Ośrodka Kultury.
Inwestycja prowadzona będzie w miejscowości Racławiczki, dz. nr 373.
2. Podstawa opracowania.
[1] Projekt architektoniczno-budowlany,
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 12, poz. 1126),
3. Zakres realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego.
Roboty związane z przygotowaniem oraz urządzeniem zaplecza i placu budowy ogrodzenie, oświetlenie, oznakowanie placu budowy, rozmieszczenie sprzętu
ratunkowego i pierwszej pomocy, miejsce składowania materiałów budowlanych
Roboty budowlane dot. budynku:
- Roboty ziemne,
- Roboty fundamentowe,
- Roboty murarskie,
- Wykonanie konstrukcji nośnej murowej i drewnianej,

- Prace wykończeniowe wewnętrzne (podłogi i posadzki, tynkowanie i
malowanie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz sufitów
podwieszanych),
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem
osoby uprawnionej.
4.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Przedmiotowa działka objęta inwestycją oznaczona nr ewidencyjnym gruntu 373
obecnie jest zabudowana.
5.Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi .
Nie dotyczy.
6.Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych .
1.
2.
3.
4.
5.

Zagrożenie upadkiem z wysokości,
Zagrożenie podczas użytkowania maszyn i urządzeń technicznych,
Zagrożenie podczas użytkowania rusztowań,
Zagrożenie podczas pionowego transportu materiałów budowlanych,
Zagrożenie porażeniem prądu przy uruchamianiu urządzeń.

7. Podstawowe zasady bhp podczas robót budowlanych.
Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić instruktaż ogólny przez instruktora
bhp, jednakże o potrzebie prowadzenia takiego szkolenia decyduje kierownik
budowy lub kierownik robót.
Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaże stanowiskowe.
Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym
zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację , umożliwiającą szybka
ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń .
Szczególnych zagrożeń zdrowia w trakcie budowy nie przewiduje się, jednakże
należy oznakować i przygotować drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii lub
innych zagrożeń.
Wykonać oznakowanie wszystkich stref i zabezpieczyć teren przed dostępem osób
postronnych.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na
celu:
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający
pracowników przed zagrożeniami wypadkami oraz oddziaływaniem czynników
szkodliwych i uciążliwych,
- zapewnić likwidację zagrożeń zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego
wstrzymania prac i podjęcia w celu usunięciu tego zagrożenia.

Prawo budowlane art. 21a ust2 pkt2:
•
•
•

Czas pracy powyżej 30 dni i osób powyżej 20
Zakres robót powyżej 500 osobodni
Należy opracować plan BIOZ
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