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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach pole-
gających na remoncie sali pracowni konserwatorskiej w  budynku Zamku 
Piastów Śląskich w Brzegu 

 
 
1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia  
 Zakres rzeczowy opracowania obejmuje remont :  posadzki , powłok malar-
skich , okładziny z płytek ceramicznych oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej. 
 
2.0 Wykaz  istniejących obiektów budowlanych 
 Projektowany remont zostanie wykonanie na terenie pracowni 
konserwatorskiej. 
 
3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu  , które mogą  

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
 Przedmiotowy budynek będzie użytkowany w trakcie przeprowadzania 
remontu.  Pomieszczenia podlegające remontowi nie będą udostępnione osobom 
postronnym  w związku z czym nie stanowi dla nich zagrożenia. 
 
 
4.0 Wskazanie  przewidywanych zagrożeń  występujących podczas realizacji robót. 
 
Do najczęściej występujących zagrożeń podczas wykonywania robót tynkarskich można 
zaliczyć : 
– podrażnienia oczu zaprawą tynkarską, 

– upadek z wysokości. 
 
Główne źródła zagrożeń przy pracach remontowych to : 
 stosowanie substancji mogących powodować alergie, 
 stosowanie szkodliwych substancji chemicznych, 
 praca na wysokości, 
 używanie niesprawnych elektronarzędzi.  
   używanie narzędzi z ostrymi krawędziami, 
   zatrucie pyłem oraz oparami szkodliwych substancji wydzielającymi się w trakcie szlifo-   

  wania podłoża. 
 

5.0 Wskazanie sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników. 
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót  instruktaż  pracowników  
przeprowadzić instruktaż pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania  robót  budowlanych /Dz.U. 2003r. Nr 47 , poz. 401/. 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne,  
-   szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
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ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 
lata,  a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 
 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi , 
 udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia 
dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wyma-ganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
 
6.0 Wskazanie  środków  technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebez-
pieczeństwom wynikającym z wykonywania  robót  budowlanych w strefach szczegól-
nego  zagrożenia  zdrowia  lub w ich sąsiedztwie , w tym zapewniających  bezpieczną 
i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii  
i innych zagrożeń. 
 

W celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budo-
wlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie zaleca się podjęcie 
następujących  środków organizacyjnych i technicznych: 
• wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych winien opracować 
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników 
• wykonawca powinien dysponować planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w tym 
rozmieszczenia punktów newralgicznych takich jak węzły energetyczne, wodne, które 
mogą być udostępniane w chwili zagrożenia na zadanie kierującego akcja pomocowa; 
• należy zapewnić dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych; 
• bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych; 
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosując wszystkie 
wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp 
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podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz Rozpo-
rządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650); 
• do pracy dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne szkolenia bhp w tym stano-
wiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania danej pracy, 
zapewnić i egzekwować używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zbio-
rowej zabezpieczających przed wypadkiem, upadkiem z wysokości, dbać o bezpieczny i hi-
+gieniczny stan pomieszczeń pracy; 
• tworzyć dobra atmosferę wśród pracowników; 
• na terenie budowy należy rozmieścić znaki ewakuacyjne oraz sprzęt pożarowy, 
• w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych powinna się znajdować kompletnie 
wyposażona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej; 
• wskazać osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 
• pracownicy winni informować osoby kierownictwa i dozoru o bezpośrednim zagrożeniu życia 
i zdrowia; 
• dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego           
i o ryzyku tym poinformować pracowników; 
• należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transporto-
wych (Dz.U. nr 26 z 2000r. poz. 313 z późn. zm.); 
• teren budowy powinien być ogrodzony, wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 
1,5m lub oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby 
zapewnić stały nadzór. 
• w ogrodzeniu powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 
mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych. 
• szerokość ciągu pieszego powinna wynosić min. 1.2 m, natomiast szerokość dróg należy 
dostosować do używanych środków transportowych. 
• drogi i ciągi piesze powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno 
na nich składować materiałów ani sprzętu. 
• drogi komunikacyjne dla taczek nie powinny mieć spadków większych niż 10 %. 
• przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy poprzecznie umoco-
wane w odstępach nie mniejszych niż 40 cm oraz w balustrady jednostronne o wysokości 110 
cm. 
• strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania przedmiotów powinna być wygro-
dzona i oznakowana. Przejścia i przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczo-
ne daszkami ochronnymi o wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem  w najniższym 
miejscu i być nachylone pod katem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
• na placu budowy stosuje się rozdzielnice budowlane typu RB - przeznaczone do rozdziału 
energii elektrycznej i zasilania urządzeń, elektronarzędzi i oświetlenia. Przy wyborze odpo-
wiednio dobranej rozdzielnicy nie należy kierować się tylko napięciem i prądem znamiono-
wym, liczba gniazd wtykowych czy cena, ale też bezpieczeństwem użytkownika. Musza one 
być skutecznie zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób, wpływami atmo-
sferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 
• wyznaczyć pracownika lub pracowników o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedzialnych za 
eksploatacje urządzeń elektroenergetycznych. 
• Instalacje energii elektrycznej powinny być wykonane i użytkowane w sposób nie stwarza-
jący zagrożenia pożarem lub wybuchem. 
• roboty związane z montażem i konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych mogą wy-
konywać tylko osoby posiadające uprawnienia. 
• przewody elektrycznezasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami wykonane w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo. 
• stacjonarne urządzenia elektryczne należy okresowo kontrolować (min. 1 raz w miesiącu), a 
także kontrolować po dokonaniu napraw i remontów, po przemieszczeniu urządzenia lub 
przed uruchomieniem, jeżeli były nie użytkowane co najmniej 1 miesiąc. 
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• na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sani-
tarne i socjalne. W przypadku urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontene-
rach lub barakowozach ich wysokość nie może być niższa niż 2,2m. 
• na terenie budowy powinny być urządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami składo-
wiska materiałów i wyrobów, wykonane w sposób uniemożliwiający zsuniecie lub spadniecie 
wyrobu. Materiały drobnicowe mogą być ułożone w stosy nie przekraczające wysokości 2,0m, 
natomiast materiały workowane do 10 warstw. Odległość stosów od stanowiska pracy nie 
może być mniejsza niż 5,0m. 
• opieranie składowych materiałów o ogrodzenie lub ściany budynków jest nie dozwolone. 
• wchodzenie i schodzenie ze stosu są dopuszczalne tylko przy użyciu drabiny. 
• miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, 
a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze. 
• ściany wykopów należy zabezpieczyć przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym 
kacie nachylenia. 
• rusztowanie może być dopuszczone do użytkowania dopiero po przeprowadzeniu odbioru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. 
• montaż rusztowań może być prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifika-
cje. Osoby te w trakcie montażu (demontażu) powinny stosować środki ochrony indywidualnej 
przed upadkiem z wysokości. 
• w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia zżycia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia zagrożenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy) 
• wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
sztuka budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, 
to winien być ustanowiony koordynator ds. bhp. 
Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynika z Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2002r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 
późn. zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 
z pózn. zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 późn.1321 z późn. 
zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 
Nr 151 późn.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szcze-
gólnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 późn.285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz U. N r 62 późn. 287) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 późn.288) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 późn. 844 z późn.zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziem-
nych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 późn. 1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń techni-
cznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 późn. 1021)  
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- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 późn. 401) z uwagi na 
utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo-
wlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano – monta-
żowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13 późn. 93) z dniem 19 września 2003 r. 
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