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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
 I OCHRONY ZDROWIA  

 
 
OBIEKT:  B u d yn e k  U r zęd u  G mi n y 
 
LOKALIZACJA:   N o w e  O s t r o w y  8 0  d z .  n r  3 1 / 2 
 
INWESTOR:  U r ząd  G mi n y  N o w e  O s t r o w y 
 
 
 I. 

1. Zgodnie z art.42. ust.2. pkt.2. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. kierownik 
budowy zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym 
miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 
2. Ogłoszenie to stosuje się do budowy o ile przewiduje się na niej 

prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych    
i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników albo na której 
planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 

 
3. Ogłoszenie o którym mowa należy umieścić na terenie budowy w sposób 

trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem, zawierać ono powinno: 

• Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych; 

• Maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie               
w poszczególnych okresach; 

• Informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
4. Należy ustanowić kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami. 
 
5. Na placu budowy należy przechowywać projekt i dziennik budowy          

w miejscu do tego przeznaczonym. 
 

6. Plac budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem na 
teren osób nieupoważnionych. 
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II. Roboty  należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra  Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.  
 
1. Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, 

który: 
• Posiada kwalifikacje dla danego stanowiska; 
• Uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 

 
2. Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników powinny być 

oznakowane widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa. 
 
3. Otwory i zagłębienia powinny być zamknięte odpowiednimi pokrywami, 

a jeśli jest to niemożliwe należy je właściwie oznakować. 
 

4. Dróg, dojść i dojazdów pożarowych nie wolno zastawiać materiałami, 
środkami transportu lub innymi przedmiotami. 

 
5. Należy utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i wyposażenia. 

 
6. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być tak eksploatowane, aby 

nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia 
atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz 
nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały 
innych szkodliwych skutków. 

 
7. Pochylnie występujące w przypadku różnic poziomów powinny 

umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny transport 
ładunków. 

 
8. Pracodawca obowiązany jest zapewnić organizację pracy i sposób 

zabezpieczający pracowników przed zagrożeniem wypadkowym oraz 
oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości. 
Jeśli ze względu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwości nie jest 
możliwa należy stosować odpowiednie rozwiązania organizacyjne             
i techniczne w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej 
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń. 
 

9. Odbioru poszczególnych etapów prac przy elementach konstrukcyjnych 
należy dokonywać pod nadzorem odpowiedniej osoby. 
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10. Jeżeli prace będą prowadzone na wysokości należy zapewnić urządzenia 
chroniące pracowników przed upadkiem z wysokości. 

 
11. Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik, 

który uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokości. 
 

12. Należy zapewnić stabilność rusztowań i ich odpowiednią wytrzymałość 
na przewidywane obciążenia, 

 
13. Przy wznoszeniu rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną             

i zabezpieczyć ją zgodnie z § 31. 
 

14. Podczas wykonywania prac na wysokościach  należy uwzględnić wpływ 
czynników atmosferycznych  na bezpieczeństwo pracowników,               
(w szczególności prędkość wiatru). 

 
15. Użytkowanie rusztowań dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru 

przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 
 

16. Rusztowanie powinno być sprawdzane okresowo a ponadto po silnym 
wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych, dłuższych niż 
10 dni. 

 
17. Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach 

do tego przeznaczonych. 
 

18. Rusztowania stalowe powinny mieć uziemienie. 
 

19. Pracownikom na budowie należy zapewnić zaplecze socjalne łącznie         
z szatnią, toaletą, łazienką i miejscem do spożywania posiłków. 

 
20. Jeśli prace budowlane będą prowadzone w okresie zimowym i nie tylko 

należy zapewnić pracownikom możliwość ogrzania się, schronienia przed 
opadami atmosferycznymi, zmianę odzieży oraz możliwość podgrzania     
i skonsumowania posiłków. 

 
21. Należy zapewnić wymagane odległości od linii niskiego i wysokiego 

napięcia. 
 

22. Należy zapewnić odpowiednie oświetlenie budowy umożliwiające 
bezpieczną pracę. 
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23. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu,    
a są eksploatowane, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 
eksploatacji oraz powinny być prowadzone pod w/w nadzorem 
technicznym. 

 
24. Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien być przed rozpoczęciem 

pracy i przed zmianą sprawdzony pod względem sprawności technicznej    
i bezpiecznego użytkowania. 

 
25. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone 

parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie                     
i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. 

 
26. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

należy przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie: 

• Określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 

• Konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń; 

• Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

 
27. Należy określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie  
budowy. 

 
28. W przypadku wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy wskazać środki 
techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania takich prac, oraz zapewnić bezpieczną          
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
29. Należy wskazać miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz 

dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych. Do dokumentacji budowy należy zaliczyć 
również projekt budowlany danej inwestycji. 

 
30. Na placu budowy powinien się znajdować przynajmniej skrócony 

harmonogram robót. 
 



 

 

5 

31. Na placu budowy należy wyznaczyć dojazdy przeciwpożarowe dla 
poprawy bezpieczeństwa. 

 
32.Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką 

budowlaną mając szczególnie na uwadze bezpieczeństwo pracowników 
oraz zgodnie z: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Tekst jednolity:    
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2018 z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003r.      
w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek 
oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Dz. U.        
z 2003 r .Nr 120, poz.1131. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.      
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2003 r .Nr 120, 
poz.1131. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.      
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120, 
poz.1126. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 
września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa          
i higieny pracy. Tekst jednolity: DZ. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.           
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Dz. U. .Nr 47, poz. 401. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001r.                
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. 

- Kodeks Pracy – Ustawa z dnia 23 czerwca 1974r. Dz. U. 1998r. Nr 
94 z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r.    
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji 
jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz. 
U.   z 2001r. Nr 138, poz. 1554. 
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- Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989r. w sprawie wprowadzenia 
środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników    
w miejscu pracy. 89/391/EWG. 

- Dyrektywa Rady z dnia 24 czerwca 1992r. w sprawie wdrożenia 
minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
tymczasowych lub ruchomych budowach. Ósma szczegółowa 
dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG. 
92/57/EWG. 

- Dyrektywa Rady z dnia 30 listopada 1989r. dotycząca minimalnych 
wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. 
Pierwsza szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG. 89/654/EWG. 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dnia 22 
czerwca 1998r. w sprawie zbliżania ustawodastw państw 
członkowskich dotyczących maszyn 

 

 
 
 
 
 

Wykonał: 
 
 
 
 

KUTNO, październik  2012r. 
 


