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I.  Informacje ogólne. 
 
Rodzaj  prowadzonych prac remontowych 
 
Zakres  robót     obejmuje remont i przebudowę wybranych pomieszczeń 
(ciągów komunikacyjnych) wraz z instalacją urządzeń oddymiających w 
budynku ZSP  Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju przy ul. PCK 1  (dz. nr 
370) . 
 
Lokalizacja:  38-480   Rymanów Zdrój, ul. PCK 1  
 

        Inwestor:    Gmina Rymanów  
38-480  Rymanów   ul. Mitkowskiego 14 

 
II.  Część opisowa. 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

� Roboty demontażowe – demontaż okien i drzwi  
� roboty wyburzeniowe -  wyburzenie części ścianek 

działowych 
� roboty murowe – wykonanie nowych ścianek działowych 
� montaż ścianek LT w sanitariatach 
� montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
� roboty  wykończeniowe. 
� wykonanie podsadzek 
� wykonanie instalacji wewnętrznych 

 
 
2.    Istniej ące  na działce  obiekty budowlane  podlegaj ące 

adaptacji lub rozbiórce  
 
Teren na którym zlokalizowany są przewidziane do rozbudowy budynek 
jest w pełni zagospodarowany. 
Na działce nie ma innych obiektów budowlanych podlegających adaptacji 
lub rozbiórce. 
 
3.     Elementy zagospodarowania terenu , które mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi  
 
W obrębie prowadzonych robót nie ma elementów zagospodarowania 
terenu stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .  
 
 
III. Zagro żenie dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi  wyst ępujące 

podczas budowy budynku 
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1.1. Roboty rozbiórkowe. 
 
Wszystkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z 
opracowanym wcześniej projektem rozbiórek przy zachowaniu 
obowiązujących przy wykonywaniu tego typu prac przepisów BHP . 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót  rozbiórkowych: 
� upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokości przy rozbiórce 

elementów znajdujących się powyżej 1m, 
�  zasypanie pracownika gruzem powstającym z rozbiórki (brak 

należytego zabezpieczenia i przestrzegania kolejności 
wykonywanych prac). 

 
 

1.2.  Roboty wykończeniowe: 
  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót 

wykończeniowych: 
 

�  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy 
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót 
związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z 
rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, 
montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być 
wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony 
tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie 
jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin 
rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu 
podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz 
zapewnić ich stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie 
roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i 
stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia 
prądem elektrycznym. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do 
wykonywania pracy. 
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IV.  Sposób prowadzenia  instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

 
� szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

� zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

� zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 

� zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego  

 
 
V. Wykaz środków  technicznych  i  organizacyjnych   

zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywania robót budowlanych. 

 
� Na pomieszczeniu  socjalnym oznaczonym na planie terenu  

budowy (plan sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz 
zawierający adresy i numery telefonów : 

 
- najbliższego punktu lekarskiego 
- straży pożarnej  
- posterunku Policji  

 
� W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieścić 

punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym 
zakresie pracowników; 

 
� Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym 

oznaczonym na planie j.w. 
 
� Kaski ochronne oraz pasy i linki  zabezpieczające przy pracach 

na wysokościach umieścić w pomieszczeniu socjalnym 
oznaczonym na planie j.w. 

 
� Wykonać ogrodzenie terenu budowy o wys. Min. 1,5 m i 

oznakować na planie j.w. 
 
� Barierki ochronne wykonane z desek  krawężnikowych  o szerokości 

15 cm.  Poręcz umieszczona na wysokości  min. 1,1 m oraz 
deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a  deską krawężnikową. 

 
� Na terenie budowy rozmieścić tablice ostrzegawcze. 

 
 
 



Remont i przebudowa pomieszczeń (ciągów komunikacyjnych) w budynku ZSP Szkoła Filialna w 
Rymanowie Zdroju 
Informacja BIOZ 
Inwestor : Gmina Rymanów 
Opracowanie PPU „Inwestprojekt” Krosno sp. z o.o. – kwiecień 2012 r 

 

5 

VI. Podstawa prawna opracowania: 
 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. 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 późn.zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 

122 poz.1321 z póź.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 poz.1256) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 
1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 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 poz. 288) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 
1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców  do spraw 
bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz 
trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny 
Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.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 ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie 
rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi 
technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

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