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W celu zapobieżenia powstania przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych 
wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. 
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na: 
 

• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób 
przebywających na terenie 

• Zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy 

 
Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie placu budowy poprzez 

• Doprowadzenie energii elektrycznej i wody 
 
W czasie wykonywania robót budowlanych szczególna uwagę zwrócić należy na właściwe 
zabezpieczenie następujących faz prac budowlanych: 

 
• Wykopy fundamentowe – zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem i wpadnięciem 

pracownika 
• Montaż  pokrycia dachu po uprzednim ociepleniu stropu–  zabezpieczenie strefy 

rozładunku elementów i montażu konstrukcji,  zabezpieczenie przed upadkiem 
poprzez balustrady 

• Roboty dekarskie  i przy ociepleniu styropianem budynku– zabezpieczenie strefy 
rozładunku ochrona przed upadkiem poprzez balustrady i pasy zabezpieczające. 

 

Wszystkie prace prowadzone muszą być zgodnie z przepisami BHP – w szczególności 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz ustaw 2003 nr 47 poz. 41 dnia 6 lutego 2003 
r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
instrukcjami monta żu i innymi przepisami. 
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INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

zgodnie z  DZ. U. Nr 120  z dnia 23 czerwca 2003 r 
 
 

OBIEKT  : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIĘ  MAMMOGRAFI 
 
INWESTOR  : SPZOZ KOŚCIAN, UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN 
 
PROJEKTANT  : MGR. INŻ. IZABELA WRZEŚNIEWSKA Nr upr. 585/LO 
                              UL. SIERAKOWSKIEGO 16/4  64-000 KOŚCIAN  
 
1.0 OGÓLNY OPIS INWESTYCJI: 
 
Celem opracowania jest projekt adaptacji części pomieszczeń parteru na Pracownię 
mammografi. Pracownia ta połączona jest funkcjonalnie z oddziałem wewnętrznym szpitala 
oraz z oddziałem ratownictwa. 

 
 

2.0 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Zakres robót zamierzonej inwestycji obejmuje wykonanie adaptacji pomieszczeń w 
pomieszczeniach szpitalnych (nie użytkowych będących w stanie surowym zamkniętym),   
murowanego w technologii tradycyjnej, pięciokondygnacyjny z dachem płaskim. 
 

W pierwszej kolejności zostaną wykonane następujące prace: 
• Prace murarskie – nowe ścianki działowe 
• Przebudowa wewnątrz budynku 
• Wykonanie posadzek   
• Montaż stolarki okiennej  
• Roboty wykończeniowe  
• Prace przy wykonaniu instalacji wod.-kan, c.o, wentylacji, instalacji elektrycznej 
• Montaż urządzeń rtg 

 
3.0  ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE 
 
Działka stanowiąca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana i uzbrojona. Teren jest 
płaski częściowo utwardzony. Wjazd na teren działki od strony ulicy Szpitalnej. 
 
                                                            
4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
 
W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenie zdrowia stanowić mogą następujące etapy 
prac: 

• Roboty murarskie powyżej 2,0 m 
• Prace przy wykonywaniu instalacji – budynek w stanie surowym zamkniętym 

pięciokondygnacyjny 
 
5.0 ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 


