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ADRES
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dz. nr 247 obr. Lidzbark Warmiński
dr inż. Piotr Bogacz (upr. bud. WAM/0051/PWOK/17)
11-036 Sząbruk, ul. Poziomkowa 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1. Oświadczenie projektanta o zgodności dokumentacji projektowej z obowiązującymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień oraz zaświadczenie o przynależności do WarmińskoMazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3. Mapa zasadnicza – skala 1:500
4. Opis techniczny prac niezbędnych do wykonania.
5.

Informacja BIOZ.

Olsztyn, sierpień 2019r.
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Olsztyn, 08.2019r.

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20, ust. 1 pkt. 1b i 1c oraz ust. 4 Ustawy PRAWO BUDOWLANE
oświadczam, że projekt budowlany remontu połaci dachowej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Kresowej 2a w Lidzbarku Warmińskim (dz. nr 247, obr. Lidzbark
Warmiński 7) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

dr inż. Piotr Bogacz
ul. Poziomkowa 2, 11-036 Sząbruk
gm. Gietrzwałd
upr. bud. nr WAM/0051/PWOK/17
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Za zgodność z oryginałem: ..........................................................................................................................
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Za zgodność z oryginałem: ..........................................................................................................................
4

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POŁACI DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY UL. KRESOWEJ 2a

Za zgodność z oryginałem: ..........................................................................................................................
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obszar objęty opracowaniem
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POŁACI DACHOWEJ W BUDYNKU PRZY
UL. KRESOWEJ 2A W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
(DZ. NR 247 OBR. LIDZBARK 7)

1.0.

DANE OGÓLNE.
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest opis prac niezbędnych do wykonania w trakcie
remontu połaci dachowej oraz prac związanych w budynku przy ul. Kresowej 2a w Lidzbarku
Warm. (dz. nr 247 obr. Lidzbark 7).
Zakres opracowania obejmuje roboty remontowe związane z połacią dachową wraz z
pracami niezbędnymi do wykonania.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawę opracowania stanowią:


Zlecenie Inwestora,



Wizja lokalna przeprowadzona w lipcu 2019r.,



Ustalenia z Inwestorem,



Obowiązujące przepisy i normy,



Inwentaryzacja architektoniczna – S. Ruciński, 4.03.1970 (MZBM Lidzbark Warmiński),



Projekt techniczny – inż. J. Golakowski, 20.01.1971r. (MZBM Lidzbark Warmiński).

2.0.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Adres inwestycji: Lidzbark Warmiński, ul. Kresowa 2a, dz. nr 247 obr. Lidzbark 7
Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Kresowa 2a w
Lidzbarku Warmińskim

Obszar oddziaływania istniejącego budynku obejmuje działkę nr 247 obr. Lidzbark 7

Projektowane prace remontowe obejmować będą swoim zasięgiem tylko działkę 247
obr. Lidzbark 7 i nie będą wprowadzały utrudnień oraz zmiany użytkowania na działkach
sąsiednich.
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Podstawa prawna: art. 3 pkt. 20 oraz art. 20 pkt. 1c - Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U.
2018, poz. 1202, 1276, 1496, 1669).
3.0.

KATEGORIA BUDYNKU:

W oparciu o Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2018, poz. 1202, 1276,
1496, 1669) – budynek zakwalifikowano do kategorii XIII.
4.0.

STAN ISTNIEJĄCY.

Jest to budynek jednoklatkowy, III kondygnacyjny, podpiwniczony z częściowo użytkowym
poddaszem. Ściany murowane z cegły na zaprawie. Stropy nad piwnicą ceglane, stropy między
kondygnacyjne powyżej piwnicy – drewniane. Dach mansardowy o konstrukcji drewnianej.
Obiekt położony jako skrajny w pierzei przy ul. Kresowej i ul. Kopernika.

4.1. OPINIA STANU TECHNICZNEGO:
Konstrukcja więźby dachowej – dach mansardowy, o konstrukcji drewnianej. Wg
posiadanej dokumentacji w roku 70 XX wieku budynek przechodził remont, podczas którego
została wymieniona część elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. W chwili obecnej po
przeprowadzeniu oceny stanu technicznego w miejscach dostępnych określa się go jako
dobry. Zaleca się przeprowadzenie ponownej oceny stanu technicznego w trakcie
prowadzonych prac. Konstrukcję więźby zachować, przeprowadzić zabiegi konserwacyjne.

Deskowanie konstrukcji – w trakcie dokonywania oględzin dach był zaizolowany wełną
mineralną i folią, w związku z tym nie było możliwości dokładnej i wnikliwej oceny jego stanu
technicznego. W oparciu o informacje od mieszkańców oraz liczne ślady przeciekania wody
opadowej w części górnej dachu zakłada się do wymiany około 25% powierzchni deskowania.

Łacenie -

w trakcie prowadzonych prac, w związku z planowaną wymianą pokrycia

dachowego na nowe zakłada się całkowitą wymianę łacenia na nowe.

Pokrycie dachowe – w chwili dokonywania oględzin pokrycie dachowe wykonane było z
dachówki esówki holenderki w kolorze ceglastym w części górnej dachu, natomiast mansarda
była pokryta blachą na rąbek. Wg. dokumentacji fotograficznej z lat 70 XX wieku (Fot. 1)
mansarda była pokryta dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę.
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W trakcie prowadzonych prac zaleca się wymianę pokrycia w części głównej na nowe z
dachówki ceramicznej, esówki, holenderki, w kolorze ceglastym. Zaleca się przywrócić na
mansardzie pokrycie pierwotne – dachówkę karpiówkę w koronkę.

Obróbki blacharskie – w złym stanie; w związku z prowadzonymi pracami remontowymi
zaleca się wymianę wszystkich obróbek blacharskich na nowe.

Rynny i rury spustowe – w złym stanie technicznym, zaleca się wymianę w całości na nowe.

Wyłaz dachowy (WD)– ze względu na brak wykorzystania wyłazu oznaczonego w
dokumentacji rysunkowej jako W1 zaleca się jego likwidację i uzupełnienie deskowania,
natomiast wyłazy oznaczone WD2 i WD3 – wymienić na nowe, prefabrykowane, szkolen.

Komunikacja dachowa (ŁK) – elementy komunikacji dachowej zdemontować i wykonać
nowe, wg. dalszej części opracowania.

Kominy – wszystkie – K1-K7 – stan zły, spękane, z licznymi ubytkami tynków, przeznaczyć od
przemurowania minimum do wysokości stropu pod strychem.

Lukarny – wymienić pokrycie wg. poniższych warunków dla całej połaci dachowej.

Wróblówka – przeznaczyć do zachowania, poddać zabiegom konserwacyjnym.
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4.2. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU TECHNICZNEGO POŁACI DACHOWEJ.

Fot. 1. Widok elewacji tylnej – pokrycie dachu (rok 70 XX wieku, fot. z dokumentacji inż. J.
Golakowskiego)

Fot. 2. Widok połaci dachowej i elewacji tylnej – rok 2019.
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Fot. 3. Widok uszkodzonego komina.

Fot. 4. Stan komunikacji dachowej, w tle uszkodzenia komina.
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Fot. 5. Widok konstrukcji więźby dachowej.

5.0.

OPIS PRZEWIDZIANYCH PRAC REMONTOWYCH

Konstrukcja więźby dachowej – w związku z zadowalającym stanem technicznym więźby
dachowej przeznaczono ją do zachowania. W trakcie prowadzonych prac, po ponownych
dokładnych oględzinach należy dokładnie oczyścić elementy konstrukcyjne szczotkami
stalowymi, a następnie zaimpregnować min. 2 razy ogólnie dostępnymi środkami ochrony
drewna, np.: Fobos lub Drewnochron. Elementy, w których widoczna jest powierzchniowa
korozja biologiczna należy dokonać wzmocnienia poprzez nabicie obustronne desek
impregnowanych o gr. 32mm (klasa C27 wg. PN-EN-338).
Deskowanie konstrukcji – zakłada się 25% deskowania do wymiany na nowe,
impregnowane, klasy min. C27 wg. PN-EN 338, pozostała cześć – oczyścić szczotkami
stalowymi i zaimpregnować min. 2 razy ogólnie dostępnymi środkami ochrony drewna, np.:
Fobos lub Drewnochron. Wymiary elementów wymienianych - przed zamówieniem
materiałów potwierdzić wymiar z natury. Deskowanie pokryć wiatroizolacją.

Łacenie - na deskowaniu w całości ułożyć nowe impregnowane kontrłaty 24x48mm i łaty
60x40mm (drewno C27, wg. PN-EN 338).
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Pokrycie dachowe – wykonać jako nowe – część główna – dachówka esówka, holenderka w
kolorze celgastym. Mansardy - pokryć dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę. Pod
pokrycie karpiówką zaleca się wykonać 1 warstwę pokrycia z papy.

Obróbki blacharskie – wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać jako nowe z blachy
ocynkowanej o min. gr. 0,55mm.

Rynny i rury spustowe – w całości wykonać jako nowe, z blachy ocynkowanej o gr. 0,55mm.

Wyłaz dachowy – WD1 – do likwidacji, wyłazy WD2-WD3 – wymienić na nowe,
prefabrykowane, szklone.

Komunikacja dachowa – elementy komunikacji dachowej w całości wymienić na nowe,
systemowe (ława kominiarska i stopnie kominiarskie) w kolorze pokrycia dachowego – wg
propozycji w dokumentacji rysunkowej.

Kominy – wszystkie kominy przemurować do wysokości stropu pod strychem. Nowe kominy
murować z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na pełną spoinę, na wysokości strychu – tynkować i
malować w kolorze białym. Powyżej połaci dachowej kominy murować na cegłę ceramiczną
pełną, na pełną spoinę, tynkować. Pozostawić w kolorze naturalnym zaprawy. Kominy
wieńczyć czapką kominową, betonową (C12/15).

Akcesoria dachowe – połać dachową należy wyposażyć obustronnie przy okapach w płotki
śniegowe.
Wróblówka – ze względu na dobry stan techniczny – przeznaczyć do zachowania – oczyścić i
zaimpregnować min. 2 x ogólnie dostępnym środkiem ochrony drewna np.: Fobos lub
Drewnochron.

6.0.

UWAGI KOŃCOWE.

Podczas wykonywania prac na placu budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów
BHP.
PRECE PRZEPROWADZAĆ
ATMOSFERYCZNYCH.

TYLKO

W

CIEPŁYCH

I

SUCHYCH

WARUNKACH
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Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z kartami technicznymi używanych
produktów. Do użycia dopuszcza się tylko wyroby posiadające certyfikat zgodności oraz atest
ITB.

PRACE WYKONYWAĆ ŚCIŚCLE WEDŁUG ZALECEŃ PRODUCENTA!!!

Projektował:

dr inż. Piotr Bogacz
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INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY REMONTU DACHU W BUDYNKU PRZY
UL. KRESOWEJ 2A W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Ul. Kresowa 2a, 11-100 Lidzbark Warmiński
dz. nr 247, obr. Lidzbark 7

INWESTOR:
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Ul. Kresowa 2a, 11-100 Lidzbark Warmiński
INFORMACJĘ BIOZ OPRACOWAŁ:
dr inż. Piotr Bogacz
ul. Poziomkowa 2, 11-036 Sząbruk
upr. bud. WAM/0051/PWOK/17
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
1. Zakres robót
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót budowlanych.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY
1.

Zakres robót

Planowana

inwestycja

polega

na

remoncie

dachu

w

budynku

mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Kresowej 2a w Lidzbarku Warmińskim (dz. nr 247 obr. Lidzbark
7).
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Teren planowanej inwestycji sąsiaduje z innymi budynkami mieszkalno - usługowymi.
Dojazd do działki z istniejącej drogi utwardzonej.
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, w terenie bardzo uczęszczanym przez
osoby postronne. W sąsiedztwie remontowanego budynku przebiegają ulice i ciągi piesze.
Budynek jest częścią pierzei, styka się bezpośrednio z innymi.
4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych


podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych –
konieczność zorganizowania placu budowy - wygrodzenie terenu budowy, urządzenie
składowisk materiałów i wyrobów, utrzymywanie porządku na placu budowy,
urządzenie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego i socjalnego dla pracowników;



przy robotach budowlanych – wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych
oraz

napisy

ostrzegawcze,

zabezpieczenie

przed

upadkiem

z

wysokości,

zabezpieczenie przed upadkiem narzędzi z wysokości, drabiny zabezpieczyć przed
poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny
umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy, maszyny i inne
urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.
4.1.

Zabezpieczenie placu budowy:



teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem;



ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia
dla ludzi;
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przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone; na placu budowy powinny być
wyznaczone miejsca do składowania materiałów;



strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia – na przykład możliwość
spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami
bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie może wynosić
mniej niż 1/10, wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały – jednak nie
mniej niż 6m;



daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m od
terenu i ze spadkiem 45˚ w kierunku źródła zagrożenia, pokrycie daszków powinno
być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty.
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsca składowania narzędzi,
sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W miejscach przejść i przejazdów szerokość
daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej o 1m więcej niż szerokość przejścia i
przejazdu. Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

4.2.


Prace na wysokości.
rusztowania powinny posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla
zatrudnionych, składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, posiadać
konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, zapewnić bezpieczną
komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, stwarzać możliwość
wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;



rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, rusztowania
inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien
być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta;



pracownicy zatrudnienie przy ustawianiu i rozbiórce rusztować powinni być
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań;



przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinny być zabezpieczeni pasami
ochronnymi i linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowań;



pry wznoszeniu lub rozbiórce rusztować należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i
zabezpieczyć ją;
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użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy;



wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego
przeznaczonych;



pozostawienie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione;



rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową.

4.2.


Zalecenia ogólne:
przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: posiada
kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, nie wolno zatrudniać
pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez
wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;



użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją
producenta;



urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami;



podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być
wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te
urządzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;



w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia
budowlanego należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła
zasilania, wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest
zabronione;



przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia
należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m, wolną przestrzeń pomiędzy
deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób
zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości;



pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do
przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia;



stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną
zaprawę murarską należy niezwłocznie usuwać;
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materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom
pełną swobodę ruchu;



przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w
odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;



sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje
określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania;



wodę do picia i celów higieniczno – sanitarnych należy dostarczać w ilości nie
mniejszej niż 20litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;



na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracowników, jeżeli roboty są wykonywane w
odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna
znajdować się apteczka;



na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający
adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży
pożarnej, posterunku policji.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
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.

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
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Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych
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. Środki

techniczne

i

organizacyjne

zapobiegające

niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych.
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:


organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i
higieny pracy;



dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;



organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie
pracowników przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;



dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:


oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym
stanowisku pracy;



wykazu prac szczególnie niebezpiecznych;



określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych;



wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;



wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,



kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
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zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników
przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i
uciążliwych;



koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia;



zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez
stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników,
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i
podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawcę.
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed
występującymi zagrożeniami np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku,
słuchu. Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach
posługiwania się tymi środkami.
Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i
numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej,
posterunku policji.
Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić
lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia dla danej inwestycji.

Opracował:
dr inż. Piotr Bogacz
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