
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego, kolejność realizacji poszczególnych 
elementów. 

Zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym, w budynkach Rodziny Stangów 5, Sportowa 2 w Kisielicach 

, planuje się remont klatek  schodowych 

Zakłada się, że kolejność realizacji będzie następująca: 

Wykonanie robót rozbiórkowych: budowlanych i instalacyjnych 
  - demontaż drzwi i ościeżnic wewnętrznych prowadzących na klatkę 
     schodową oraz do piwnicy, 
  - zbicie tynków spękanych na powierzchni ze ścian i sufitów. 
  - zeskrobanie i oczyszczenie z farb w pozostałych powierzchni ze ścian i sufitów z 
     przetarciem tynków (na ścianach do wysokości 160 cm znajduje się lamperia z farby 
     olejnej). 
  - Demontaż instalacji oświetleniowej, 
   

Wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych i instalacyjnych: 
  - Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej 
  - wykonanie i montaż drewnianych drzwi i ościeżnic o odporności pożarowej na wzór 
     istniejących 
  - wykonanie naprawy oraz uzupełnień skutych tynków na ścianach i sufitach, tynk cem.- 
     wap. kat III, 



 

1. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 

Na terenie planowanej inwestycji nie występują żadne elementy zagospodarowania działki 
mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

          2,Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót. 

- możliwość spadnięcia z rusztowania przy robotach na wysokości, 
- możliwość porażenia prądem. 
- możliwość zranienia przy wykonywaniu prac budowlanych 

           3. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy jest 
zobowiązany udzielić pracownikom szczegółowych informacji co do sposobu wykonania 
poszczególnych prac, omówić zagrożenia, poinformować o sposobie uniknięcia zagrożeń oraz 
pouczyć o sposobie informowania o ewentualnych zaistniałych wypadkach. Pracownicy 
powinni posiadać dokumenty potwierdzające przeszkolenie ich w zakresie BHP. 

4. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

Dla uniknięcia niebezpieczeństw w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
przewidzieć następujące środki: 

-oznakować i zabezpieczyć obszar prowadzenia robót, 
-pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, 
-pracownicy powinni posiadać odzież ochronną, 
-na budowie powinna znajdować się apteczka wyposażona w artykuły pierwszej pomocy, 
-rusztowania powinny być wykonane zgodnie z przepisami BHP (stabilne, zabezpieczone 
barierkami) 
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