
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

UWAGA! Zmiany w stosunku do projektu budowlanego – naniesiono kolorem niebieskim! 
 
 
Zmiany ujęte w projekcie budowlanym zamiennym: 
Część biurowa: 
- rezygnacja z klatki schodowej 
- rezygnacja z zagospodarowania poddasza 
- zmiana układu funkcjonalnego w części parterowej 
Część mieszkalna: 
- rezygnacja z 2 pomieszczeń sypialnych (1 piętro) 
- projektuje się dodatkowe WC (1 piętro) 
Zmiana układu i powierzchni stref pożarowych. 
 
 
 

1/ Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania 
zbiorowego - placówki opiekuńczo - wychowawczej w miejscowości Mochów 
 
Głogówek; Mochów 4a; działka nr 334/2 , k.m. 1 
 

2/ Imię i  nazwisko / nazwa Inwestora / adres 
 
Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76; 48-200 Prudnik 
 

3/ Imię i nazwisko/adres projektanta sporządzającego informację 
 

mgr inż. arch.  

Klaudia GOŁĘBIOWSKI 

upr. nr 03/OPOKK/2013 
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Grzegorz GOŁĘBIOWSKI 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1/ ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
 

W ramach realizacji przedsięwzięcia związanego z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku 
mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego - placówki opiekuńczo - wychowawczej w miejscowości 
Mochów, przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 
-Przygotowanie placu budowy, 
-Właściwe prace budowlane, 
- Roboty ziemne,  
- Roboty fundamentowe, 
- Roboty związane z murowaniem ścian konstrukcyjnych oraz działowych, 
- Roboty związane z wykonaniem stropów, 
-Roboty związane z wykonaniem więźby dachowej, 
-Roboty ogólnobudowlane związane z wykończeniem wnętrz, 
-Roboty elewacyjne, 
-Roboty instalacyjne, 
-Roboty elektryczne, 
- Roboty dekarskie, 
-Uprzątnięcie placu budowy. 
 
Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na 
budynek zamieszkania zbiorowego - placówki opiekuńczo - wychowawczej w miejscowości Mochów.  
 
Zakres inwestycji obejmuje: 
 
Na parterze budynku w strefie mieszkalnej zaprojektowano:  
- dwa pokoje dla wychowanków jeden z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, drugi pokój 
stanowić będzie salon (miejsce wypoczynku dla wychowanków placówki),  
- łazienka z miską ustępową, umywalką oraz prysznicem dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo,  
- Wc z miską ustępową oraz umywalką, 
- komunikację  z przebudową istniejących schodów oraz połączenie jej z istniejącym gankiem, 
- jadalnię, 
- kuchnię wraz ze zmywalnią, 
- pralnio suszarnię oraz pomieszczenie porządkowe, 
- kotłownia dostępna z zewnątrz, 
- pochylnię dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
 
Na parterze budynku w strefie biurowej zaprojektowano:  
- Wc  - składające się z dwóch pomieszczeń w jednym miska ustępowa natomiast w drugim umywalka, 
- komunikacja  
- dwa pomieszczenia biurowe, 
- pomieszczenie socjalne 
- pomieszczenie porządkowe 
 
Na pierwszym piętrze w strefie mieszkalnej zaprojektowano:  
- trzy pokoje dla wychowanków, wszystkie 4 osobowe 
- dwie łazienki z czego jedna wyposażona w miskę ustępową, pisuar, umywalkę i prysznic natomiast druga 
wyposażona w miskę ustępową, umywalkę oraz prysznic, 
- wc wyposażone w ustęp oraz umywalkę 
- strefę buforową wc 



- komunikację z przebudowaną klatką schodową, demontażem schodów na strych w zamian montaż schodów 
składanych w istniejącym otworze po zdemontowanych schodach oraz montażem nowych schodów łączących 
budynek wyższy z niższym, 
- taras - istniejący bez zmian powierzchniowych. 
 
Na pierwszym piętrze w strefie biurowej nie projektuje się pomieszczeń użytkowych. 
 
WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I POD NADZOREM 
OSOBY UPRAWNIONEJ. 
 

2/ WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW: 
 
Obecnie działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno-gospodarczym oraz gospodarczym. 
 

3/ WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.  
Nie przewiduje się. 

4/ WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I 
CZAS ICH WYSTĄPIENIA. 
 
A\ W trakcie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
-prace związane z konstrukcją więźby dachowej oraz konstrukcją ścian i stropów, prace dekarskiej oraz  prace 
związane z szalowaniem i zbrojeniem fundamentów i wieńców, 
 - od strony zewnętrznej różnica wysokości do 8m - niebezpieczeństwo upadku, 
-prace związane z realizacja elewacji - niebezpieczeństwo upadku z wysokości. 
 
B\ Nieprzestrzegania przepisów obowiązujących wykonawcę robót budowlano montażowych: 
- lekceważenia przepisów BHP przez wykonawcę, 
- braku badań lekarskich i szkoleń okresowych pracowników, 
- brak sprzętu ochrony osobistej podczas pracy na wysokości, 
- nie zachowywania elementarnego porządku w czasie składowania, transportu materiałów budowlanych, 
- nie zachowania ostrożności przez osoby spoza ekipy wykonawcy oraz niewłaściwego zabezpieczenia terenu 
prac, 
C\ oprócz zagrożeń życia i zdrowia mogą wystąpić czasowe uciążliwości, jak: 
- wzrost zapylenia w czasie rozbiórki elementów murowych, 
- hałas pochodzący od używanych maszyn, 
 

5/ WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
- Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia, 
- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzież roboczą  
i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne. Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 
-W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż stanowiskowy, 
w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz 
sposoby zabezpieczeń. 
- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów 
najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń 
przeciwpożarowych. 
- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, 
koce gaśnicze), 
- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd  wozu straży pożarnej lub 
karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele 
składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne. 
 



 

6/ 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 SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 
POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 
 
6.1. Ogrodzenie terenu 
Teren należy ogrodzić i odpowiednio oznakować, umieszczając w miejscach tego wymagających odpowiednie 
tablice ostrzegawcze. Należy zapewnić niezależne wejście oraz drogę dla pieszych od bramy wjazdowej do 
zaplecza socjalnego budowy. 
 
6.2. Miejsca składowania materiałów 
Miejsce składowania materiałów należy tak wyznaczyć, aby zapewnić przejścia zapewniające swobodny dostęp 
do materiałów. Materiały chemiczne należy składować w osobnym, zadaszonym magazynku dobrze 
wentylowanym. Składowane materiały nie mogą kolidować z drogami i przejściami. 
 
6.3. Zaplecze socjalne 
Dla osób zatrudnionych na budowie należy przewidzieć szatnie, jadalnie, suszarnie odzieży, umywalnie  
z ubikacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
6.4. Punkt pierwszej pomocy 
W pobliżu pomieszczenia majstrów należy wyznaczyć punkt pierwszej pomocy przed medycznej. Należy 
wyposażyć go w apteczkę z pełnym zestawem środków opatrunkowych i leków, instrukcję udzielania pierwszej 
pomocy oraz wykaz telefonów alarmowych i instrukcje alarmowania. 
 
6.5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budowy 
W pobliżu pomieszczenia majstrów należy zlokalizować gablotę ze sprzętem gaśniczym, instrukcja alarmowania  
i wykazem telefonów alarmowych 
 
6.6. Oświetlenie placu budowy 
Należy zapewnić oświetlenie placu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy. 
 
6.7. Zasilanie placu budowy 
Przewody elektryczne należy rozprowadzać w sposób chroniący je przed możliwością mechanicznego 
uszkodzenia a złącza i wtyki - przed wilgocią. Rozdzielnie elektryczne oznakowane zgodnie z przepisami należy 
usytuować w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników. Zabronione jest ich zastawianie materiałami  
w sposób utrudniający szybki dostęp do wyłączników prądu. Sprawdzenie ochrony przeciwpożarowej 
odbiorników mocy ciąży na kierowniku budowy. Pomiary sprawdzające powinny znajdować się w dokumentacji 
technicznej budowy. 
 
6.8. Urządzenia elektryczne 
Wszystkie stacjonarne urządzenia o napędzie elektrycznym (betoniarki, agregaty tynkarskie, pilarki stołowe, itp.) 
należy chronić daszkami. 
 
 

7/ ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE 
PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 
Roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości 
-prace związane z konstrukcją stanu surowego - szalowanie i zbrojenie, 
-prace związane z wykonaniem pokrycia dachowego, 
-prace związane z realizacja elewacji prowadzone rusztowań budowlanych, 
-różne prace prowadzone z drabin i pomostów roboczych, 

     
Wytyczne prowadzenia w/w prac: 



-pracownicy wykonujący w/w prace powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony indywidualnej, 
-w rejonach prowadzenia prac na wysokości należy wyznaczyć strefy niebezpieczne, właściwie je oznaczając  
a przejścia prowadzące przez te strefy należy zabezpieczyć daszkami, 
-należy zapewnić sprzęt pomocniczy niezbędny do realizacji zadań, taki jak drabiny o dostosowanej wysokości, 
rusztowania wewnętrzne oraz materiały do wykonania zabezpieczeń. 
 
Realizacja inwestycji prowadzić zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych.  
Prace budowlane wykonywane w sąsiedztwie sieci prowadzić za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci.
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