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INFORMACJA BIOZ 

 

Zakres i cel  opracowania 

Opracowanie wykonano celem przedstawienia informacji  dotyczących bezpieczeństwa                 

i ochrony zdrowia przy realizacji inwestycji w oparciu o  Projekt budowlany przebudowy 

fragmentu budynku B Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, dz.  nr 262/2,  obr 14 

Podgórze,  przy ul. Lipowej w Krakowie 

 

 

 Podstawa opracowania 

Podstawę stanowią rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku oraz 

dotyczące BHP. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji  

 

Przewiduje się wykonanie następujących prac remontowo budowlanych: 

 wykonanie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniem Działu Organizacji 

Wystaw oraz pokojem gościnnym i ewentualny montaż drzwi aluminiowych 

 wykonanie otworu drzwiowego w ścianie Biblioteki w celu udostępnienia przejścia do 

toalety 

 montaż drzwi o odporności ogniowej min EI 30, wykończenie ściany przy otworze 

płytami kartonowo- gipsowymi 

 demontaż urządzeń sanitarnych oraz ścianek działowych w toalecie  

 wykonanie tynków,  uzupełnienie posadzki, malowanie ścian i sufitu podwieszonego 

 

Rodzaje prac budowlanych i sposób ich prowadzenia 

 wykonanie otworów drzwiowych – rozbiórka ścian z cegły i pustaków ceramicznych 

oraz płyt kartonowo - gipsowych; uwaga: zachować ostrożność w ścianie Biblioteki ze 

względu na prowadzone pod suchymi tynkami instalacje; 



2 

 

 demontaż urządzeń sanitarnych; uwaga: należy zamknąć i zabezpieczyć podłączenia 

do instalacji wod-kan przed wyciekiem wody; częściowo należy zdemontować 

wewnętrzną instalacje elektryczną; uwaga: utrzymanie istniejącej wentylacji 

mechanicznej 

 demontaż ścianek działowych wewnątrz toalety oraz pomiędzy pomieszczeniem 

biura/pracowni a toaletą;  

 wykonanie nadproży w oparciu o projekt konstrukcji 

 przygotowanie podłoża ścian oraz wykończenie ścian przy otworach drzwiowych; 

 osadzenie drzwi;  

 uzupełnienie tynków na ścianach i suficie w pracowni/biurze 

 uzupełnienie posadzki w pracowni biurze 

 

 

Zabezpieczenie placu i elementów budowy 

 

Wszystkie wymienione powyżej prace budowlane powinny być wykonywane przez 

wykonawców uprawnionych do wykonywania przedmiotowych prac budowlanych. 

Pracownicy wykonujący poszczególne prace winni posiadać odpowiednie do wykonywanej 

pracy kwalifikacje i posiadać potwierdzone aktualnymi dokumentami przeszkolenie 

dotyczące przepisów BHP. Kierownik budowy powinien ustalić i przestrzegać 

harmonogramu robót pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób 

postronnych, a w szczególności : 

 

1.  Odpowiednio oznakować i ogrodzić plac budowy zabezpieczając rejon 

wykonywanych prac  dla osób postronnych i zapewniając bezpieczne dojścia do 

pozostałych części  budynku.  

2. Prace przy wykonaniu  otworów drzwiowych, rozbiórce ścianek działowych w 

toalecie oraz demontażu urządzeń sanitarnych jak również transport elementów 

rozbieranych i nowych materiałów budowlanych winny być wykonywane zgodnie z 
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zasadami sztuki budowlanej i przy należytym zabezpieczeniu  przed niekontrolowanym 

upadkiem transportowanych materiałów i narzędzi. 

Materiały budowlane należy składować w wydzielonym i zabezpieczonym od osób 

postronnych  miejscu ustalonym z Inwestorem. 

6. Wszelkie materiały  urządzenia mechaniczne i narzędzia winny być 

wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

Uwagi  

 

Opracowanie zawiera ogólne zasady stosowania przepisów BHP i organizacji placu 

budowy. Wykonawca zależnie od opracowanego harmonogramu robót i stosowanego 

sprzętu budowlanego winien opracować i zadbać o przestrzeganie wszystkich 

szczegółowych przepisów związanych z określonymi pracami budowlanymi (w tym 

instalacyjnymi).  

Zasadniczo nie przewiduje się stosowania materiałów toksycznych i szkodliwych dla 

otoczeni. Z tego powodu nie wymaga się specjalistycznych zabezpieczeń placu budowy            

i pracowników.  


