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Składa si ę z: 
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PRZY UL. BRUKOWEJ 26 W BIAŁYMSTOKU 
DZ. NR EW. GR. 1557/2, 1557/4, OBRĘB NR 11 ŚRÓDMIEŚCIE 
 

 
 

 

Imię i nazwisko Inwestora oraz jego adres: 
 
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomo ści 
przy UL.BRUKOWEJ 26 W BIAŁYMSTOKU 
 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta: 
 
mgr in ż. arch. Zenon Zabagło  
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CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI  

I.  Zakres robót i kolejno ść realizacji 

• BHP przy wykonywaniu robót ziemnych.  

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w terenie zwrócić uwagę czy nie 
znajdują się tam kable elektryczne lub inne przewody instalacyjne. Wykopy wąsko 
przestrzenne w gruncie zwartym me głębszym jak 100 cm można prowadzić bez 
zabezpieczenia deskowaniem, jeśli jest krótkotrwały (nie dłuższy niż 5 dni). 
Wzdłuż wykopu po obydwu stronach, należy pozostawić wolny pas szerokości 0,5m, na 
którym nie wolno składować ziemi z urobku lub materiałów budowlanych. 
 
Wykonanie robót ziemnych pod obiekt z zabezpieczeniem wykopów przed osunięciem 
się mas ziemnych w trakcie robót zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z 
opadów atmosferycznych, która może spłynąć z otaczającego terenu. 
Zabezpieczenie wykonać przez właściwe ukształtowanie skarpy wykopu i wykonanie 
ciągów /rowków/ dla doprowadzenia tych wód w kierunku wykopu do najbliższego 
odbiornika lub zgodnie ze spływem powierzchniowym.  
 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz 
warunkami prowadzenia robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 
lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robót 
ręcznych (budowlanych i transportowych) zachować ogólne, obowiązujące przepisy 
BHP. 
 
• BHP przy wykonywaniu robót konstrukcyjnych.  

Sprawdzać stan rusztowań (wytrzymałość i stabilność). 
Rusztowania winny być wykonane zgodnie z pkt. „BHP dotyczące rusztowań”. 



 
INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINN EGO 
PRZY UL. BRUKOWEJ 26 W BIAŁYMSTOKU 

3 

Roboty na wysokościach prowadzi się po założeniu pasów bezpieczeństwa, które 
umocowane muszą być do trwałych konstrukcji. 
Murarze i ich pomocnicy winni używać odpowiedniego sprzętu, odzieży i rękawic 
ochronnych. 
Otwory okienne i drzwiowe wznoszonego budynku zabezpieczyć barierkami. 
 
• BHP przy robotach dachowych.  

Pomosty, na których pracują pracownicy na wysokości powyżej 100 cm winny mieć 
barierki wysokości 110 cm i 60 cm oraz odbojnice. 
Podczas robót ciesielskich na wysokościach, należy zaopatrzyć się w odpowiednie linki 
i pasy bezpieczeństwa. 
Roboty dachowe można wykonywać na pomostach pełnych. 
Na pomostach nie wolno prowadzić takich prac jak: rąbanie siekierą, cięcie piłą. 
Prace na wysokościach mogą wykonywać pracownicy, posiadający odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia do tych prac. 
 
• BHP dotycz ące rusztowa ń. 

Rusztowania winny być wykonane starannie o odpowiedniej konstrukcji - rusztowania 
wysokie winny mieć dwa pomosty zasłane deskami (dolny i docelowy), posiadać 
poręcze na wysokości 1,10 cm oraz odbojnice z desek na pomoście od strony 
zewnętrznej rusztowania. 
Rusztowania winny być utrzymane w odpowiedniej czystości i być konserwowane. 
Rusztowania wewnętrzne- kozły ustawiać na równym i zwartym podłożu. Nogi winny 
opierać się całą powierzchnią. 
Na pomostach rusztowań należy przestrzegać instrukcji odnośnie nośności tj. nie 
składować materiałów budowlanych ponad dozwolone obciążenie pomostów; dla 
znormalizowanych rusztowań drewnianych do 150kg/m2. 
Powyżej 4m mogą pracować robotnicy posiadający odpowiednie uprawnienia. 
Stabilność rusztowań winna być sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa tygodnie i 
po dłuższej przerwie oraz po obfitych opadach. 
Deski pomostów mogą być łączone tylko na podporach (ryglach) i mieć zakład co 
najmniej 30cm. Każda deska winna opierać się co najmniej na trzech podporach 
(ryglach). 
Na rusztowaniach podeszwy butów nie mogą mieć śliskiej nawierzchni. 
 
• BHP przy stosowaniu sprz ętu mechanicznego.  

Przy prowadzeniu robót przy użyciu sprzętu mechanicznego zachować wymagania 
zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
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Należy zwrócić uwagę podczas transportu materiałów budowlanych, użytkowanie 
maszyn i urządzeń na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczające 
przed wejściem osób postronnych. 
 
• BHP przy stosowaniu urz ądzeń prądowych i instalacji elektrycznych na terenie 

budowy.  

Zwrócić uwagę na biegnącą w pobliżu budowy linie energetyczne, aby nie dotknąć 
wysięgnikiem lub elementem budowlanym np. pręt metalowy lub element konstrukcyjny 
dachu. 
Przewód elektryczny zasilający maszyny np. betoniarka, nie może leżeć bezpośrednio 
na ziemi prowadzić przewód elektryczny górą. 
Przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki 
bezpieczeństwa oraz kaski ochronne. 
Prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu 
tych urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia. 
Urządzenia stosowane na placu budowy muszą być zasilane z obwodów posiadających 
zabezpieczenia różnicowoprądowe, oraz muszą być zabezpieczone przed dostępem do 
nich dzieci i osób postronnych. 
Techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być 
bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Występuje zagrożenie przy pracach na wysokości związane z wykonywaniem instalacji 
odgromowej. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas załączeń napięcia.  
 

II.  Wykaz obiektów istniej ących.  

Na działce występuje zagospodarowanie w zabudowę kubaturową budynku, który 
podlega termomodernizacji przy ulicy Brukowej 26 w Białymstoku. 
Jest to obiekt jednoklatkowy o wysokości 5 kondygnacji, przybudowany do istniejącego 
obiektu, styk obu budynków stanowi dylatacja. 
Obiekt jest całkowicie podpiwniczony przez parter przechodzi brama do centralnej 
części kwartału. W budynku zlokalizowanych jest 25 lokali mieszkalnych i 2 lokale 
usługowe. 
Występuje zagospodarowanie w infrastrukturę techniczną w postaci przyłączy do 
budynku; wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, gazowego, energetycznego, 
telekomunikacyjnego. 
 

III.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, stwarz ających lub mog ących 
spowodowa ć zagro żenia  

Na terenie brak elementów mogących spowodować zagrożenie. 
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IV.  Wskazanie przewidywalnych zagro żeń podczas realizacji robót z okre śleniem 
ich skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wyst ąpienia .  

Podczas prowadzenia robót budowlanych należy umożliwić dostęp mieszkańcom ze 
szczególnym uwzględnieniem zminimalizowania uciążliwości pochodzącego od hałasu 
powstającego podczas robót budowlanych. Dodatkowo należy szczelnie zaizolować 
przed pyłem od funkcjonującego budynku.  
Należy zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi ( w tym zabezpieczenie przed 
utratą ciepła) funkcjonujące części obiektu, które będą odsłaniane. 

V.  Wskazanie sposobu instrukta żu przed przyst ąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych  

Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na 
budowie w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Kierownik budowy powinien pouczyć pracowników budowlanych i inwestora o 
zagrożeniach, jakie mogą się pojawić w trakcie wykonywania robót. Przed 
przystąpieniem do prac udzielić niezbędnego instruktażu każdemu zatrudnionemu na 
budowie robotnikowi. 

VI.  Wskazanie środków zapobiegawczych- technicznych i organizacyjn ych, w tym 
zakresie komunikacji i ewakuacji.  

Części obiektu podlegające przebudowie wygrodzić ścianami tymczasowymi od 
użytkowanych pomieszczeń zabezpieczające przed wejściem osób postronnych. 
 

Uwagi ko ńcowe 

 
Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracowując plan BIOZ 
zobowiązany jest uwzględnić wymogi przepisów: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 
Nr 47, poz. 401 ) 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ) 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2009 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. 
U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009 r. ) 
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Jeżeli na terenie budowy jednocześnie wykonują prace pracownicy przez różnych 
pracodawców należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy według 
zasad art. 208 Kodeksu Pracy. 
Warunki zabezpieczenia terenu (miejsca) wykonywania robót i ochronę osób 
postronnych należy uzgodnić z administratorem budynku. 
 
 
 
 
 
 
 
Białystok, 20.04.2018 r.            Opracował : 
 


