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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.0 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest remont dachu w budynku mieszkalnym przy
ul. Generaùa Józefa Zaj¹czka 4 w Gi¿ycku.
2.0 Stan istniej¹cy zagospodarowania terenu.
Dziaùka zabudowana budynkiem wielorodzinnym.
3.0 Projektowane zagospodarowanie dziaùki.
Bez zmian.
4.0 Dane informuj¹ce czy dziaùka lub teren na którym projektowany jest obiekt, s¹
wpisane do rejestru zabytków.
Uzyskano pozwolenie nr 8226/2019 z dnia 30.08.2019r na prowadzenie robót
budowlanych polegaj¹cych na wykonaniu remontu dachu wraz z nowym pokryciem
dachowym.
5.0 Dane okreœlaj¹ce wpùyw eksploatacji górniczej na dziaùkê.
Teren inwestycji nie le¿y w granicach wpùywów eksploatacji górniczej.
6.0 Warunki bezpieczeñstwa po¿arowego
Budynek w klasie ZL III.
Planowane prace nie zmieni¹ dotychczasowych warunków ochrony po¿arowej i ewakuacji.
7.0. Informacja o obszarze oddziaùywania obiektu
Obszar oddziaùywania obiektu dotyczy dziaùek nr geod.: 634/1, 635/1 , 638/3 w Gi¿ycku
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO
1.0 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont dachu w budynku mieszkalnym przy
ul. Generaùa Józefa Zaj¹czka 4 w Gi¿ycku.
Zakres prac do wykonania:
- rozbiórka rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich , pokrycia dachowego,
konstrukcji dachowej
- rozebranie kominów do poziomu strychu na poddaszu
- wykonanie nowej konstrukcji drewnianej
(murùaty , podwaliny , sùupki ,miecze , pùatwie, krokwie, wymiany dachowe , deskowanie
stropu nad pomieszczeniami strychowymi )
- wykonanie deskowania poùaci dachu , deskowanie 22 mm na styk
- wykonanie membrany dachowej Fel’X na deskowaniu
- monta¿ rynien dachowych 1500 mm, obróbek blacharskich z blachy powlekanej
gr 0,6 mm, rur spustowych 100 mm
- osadzenie wyùazów dachowych FW U2 66/98 z koùnierzem szt. 2, osadzenie
okna FTS U2 78/118 z koùnierzem szt. 1
- pokrycie dachu dachówk¹ ceramiczn¹ typu esówka w kolorze naturalna czerwieñ
- monta¿ obróbek blacharskich przy kominach , oknach dachowych
- osaczenie akcesoriów dachowych pùotki œniegowe , ùawa kominiarska ,stopnie
kominiarskie systemowe do dachówki
- wymurowanie kominów z cegùy peùnej na poziomie strychu otynkowane tynkiem
cementowo wapiennym , malowane farb¹ wapienna , ponad dachem z cegùy klinkierowej
peùnej z zakoñczeniem czapa betonowa lub z cegùy klinkierowej. Istniej¹ce wkùady
kominowe nale¿y wprowadziã w przewody kominowe i wyprowadziã ponad komin ,
zakoñczyã nasada kominowa – daszkiem
- gzymsy wokóù budynku na poziomie poddasza do naprawy , uzupeùnienie tynku i
malowanie
- udro¿nienie przewodów kominowych , sprawdzenie prawidùowoœci podù¹czeñ do
wszystkich lokali , wykonanie nowej inwentaryzacji kominów w caùym budynku i protokoùu
kominiarskiego.
2.0. Ekspertyza techniczna
Opracowanie wykonane w 2018 r przez mgr in¿. Tomasza Landsberga
Budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony z dachem czterospadowym, konstrukcja dachu
drewniana pokryta eternitem. Ukùad konstrukcyjny pùatwiowo kleszczowy ze stolcami.
Wiêêba dachowa posadowiona na podwalinach ¿elbetowych i œcianach zewnêtrznych
budynku .
Kominy murowane , czêœã przewodów nieprawidùowo wykonanych do poziomu okoùo 50 100 cm ponad strop poddasza i nie wyprowadzone ponad dach .
23.09.2019 r zostaùa wykonana inwentaryzacja kominiarska – szkic przewodów i
podù¹czeñ z wykazaniem dùugoœci przewodów i uwagami.
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W wyniku ponownie przeprowadzonej wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego
budynku pod k¹tem remontu dachu. Dokonano szczegóùowych oglêdzin poszczególnych
elementów budynku:
2.1. Elementów konstrukcyjnych
Ogólny stan techniczny konstrukcji nie budzi zastrze¿eñ. Nie widaã pêkniêã, rozwarstwieñ
elementów noœnych w fundamentach i œcianach
2.1.1. Fundamenty
Ograniczony dostêp do fundamentów nie pozwoliù na bezpoœrednie oglêdziny
fundamentów, jednak brak rys i pêkniêã na œcianach fundamentowych i œcianach noœnych
wskazuj¹ na dobry stan techniczny fundamentu.
2.1.2. Úciany noœne
Úciany zewnêtrzne i wewnêtrzne noœne. Stan techniczny œcian nie budzi zastrze¿eñ.
Nale¿y wykonaã remont gzymsów wokóù budynku na poziomie poddasza.
2.1.3. Konstrukcja dachu i pokrycie dachowe.
Konstrukcja dachu w zùym stanie – do wymiany
2.1.4. Wieñce i nadpro¿a
Stan techniczny wieñca i nadpro¿y nie budzi zastrze¿eñ. Nie zaobserwowano istotnych
uszkodzeñ czy pêkniêã.
2.2. Ocena mo¿liwoœci remontu dachu.
Stan konstrukcji budynku w dobrym stanie.
Budynek nadaje siê do dalszego u¿ytkowania .
Zalecana wymiana konstrukcji dachu, pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi,
przemurowanie kominów z poziomu strych ponad dachem .
3.0 Planowany zakres robót remontowych
3.1 Dach czterospadowy .
Wbudowane elementy drewniane wiêêby dachowej nale¿y zabezpieczyã œrodkami
grzybobójczymi i ogniochronnymi typu FOBOS M 4:
krokwie przekrój 7,5 x16 cm , krokwie naro¿ne 10 x 17,5 cm , wymian 7,5 x 16 cm ,
murùata 14 x 14 cm , podwalina 14 x z14 cm, sùupy 14 x14 cm, miecze 14 x 14 cm ,
pùatew 16 x12,5 cm , kleszcze 7,5 x 16 cm , deskowanie gr 22 mm.
Stosowaã drewno klasy nim. C24.
Pokrycie dachowe dachówka ceramiczna typu esówka.
Membrana dachowa typu Fel’X na deskowaniu
Wyùaz kominiarski, okno dachowe „Fakro" komplet z koùnierzem .
Deskowanie stropu nad pomieszczeniami strychowymi deska gr 32 mm
3.2 Kominy ponad dachem.
Podmurowanie kominów z cegùy peùnej od poziomu stropu strychu ponad dach , z cegùy
klinkierowej ponad dachem , tynkowanie, malowanie na poziomie strychu, wykonanie
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czap kominowych betonowych gr 7 cm lub czap z cegùy klinkierowej . Wykonanie izolacji
przeciwwodnej czapek kominowych .
3.3 Gzymsy na poziomie drugiego piêtra .
Naprawa gzymsów w zakresie skucia luênych tynków , uzupeùnienie ubytków cegieù ,
naprawa spêkañ, wykonanie tynków cementowych zewnêtrznych , malowanie farb¹
silikatow¹ w kolorze biaùym .
3.4. Rynny , obróbki blacharskie
System rynnowy –blacha powlekana lub tytan cynk póùokr¹gùe fi 15 cm,
rury o œrednicy 10 cm
Obróbki blacharskie kominów, pas nadrynnowy itp., z blachy powlekanej gr 0,60 mm .
4.0 Uwagi koñcowe.
Wszystkie roboty budowlane winny byã prowadzone zgodnie z przepisami technicznobudowlanymi, obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy u¿yciu wyrobów
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowaù:
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1. Zakres robót dla caùego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoœã realizacji
poszczególnych obiektów
- rozbiórka rynien, rur spustowych , obróbek blacharskich , pokrycia dachowego ,
konstrukcji dachowej
-rozebranie kominów do poziomu strychu na poddaszu
- wykonanie nowej konstrukcji drewnianej
(murùaty , podwaliny , sùupki ,miecze , pùatwie, krokwie, wymiany dachowe , deskowanie
stropu nad pomieszczeniami strychowymi )
- wykonanie deskowania poùaci dachu , deskowanie 22 mm na styk
- wykonanie membrany dachowej Fel’X na deskowaniu
- monta¿ rynien dachowych 1500 mm, obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr 0,6
mm, rur spustowych 100 mm
-osadzenie wyùazów dachowych FW U2 66/98 z koùnierzem szt. 2, osadzenie okna FTS U2
78/118 z koùnierzem szt. 1
- pokrycie dachu dachówk¹ ceramiczn¹ typu esówka w kolorze naturalna czerwieñ blach¹
- monta¿ obróbek blacharskich przy kominach , oknach dachowych
- osaczenie akcesoriów dachowych pùotki œniegowe , ùawa kominiarska ,stopnie
kominiarskie systemowe do dachówki
- wymurowanie kominów z cegùy peùnej na poziomie strychu otynkowane tynkiem
cementowo wapiennym , malowane farb¹ wapienna , ponad dachem z cegùy klinkierowej
peùnej z zakoñczeniem czapa betonowa lub z cegùy klinkierowej. Istniej¹ce wkùady
kominowe nale¿y wprowadziã w przewody kominowe i wyprowadziã ponad komin ,
zakoñczyã nasada kominowa – daszkiem
- gzymsy wokóù budynku na poziomie poddasza do naprawy , uzupeùnienie tynku i
malowanie
- Udro¿nienie przewodów kominowych , sprawdzenie prawidùowoœci podù¹czeñ do
wszystkich lokali , wykonanie nowej inwentaryzacji kominów w caùym budynku i protokoùu
kominiarskiego.
- uporz¹dkowanie placu budowy , wywóz gruzu
2. Wykaz istniej¹cych obiektów budowlanych
Na placu budowy znajduje siê przedmiotowy budynek mieszkalny.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania dziaùki lub terenu, które mog¹ stwarzaã
zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje siê przed rozpoczêciem robót budowlanych,
co najmniej w zakresie:
a)
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b)
wykonania dróg, wyjœã i przejœã dla pieszych,
c)
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d)
odprowadzenia œcieków lub ich utylizacji,
e)
urz¹dzenia pomieszczeñ higieniczno -sanitarnych i socjalnych,
f)
zapewnienia oœwietlenia naturalnego i sztucznego,
g)
zapewnienia wùaœciwej wentylacji,
h)
zapewnienia ù¹cznoœci telefonicznej,
i)
urz¹dzenia skùadowisk materiaùów i wyrobów
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Teren budowy lub robót powinien byã w miarê potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokoœã ogrodzenia powinna wynosiã, co
najmniej 1,5 m.
Instalacje rozdziaùu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byã
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i u¿ytkowane w taki sposób, aby nie
stanowiùy zagro¿enia po¿arowego lub wybuchowego, lecz chroniùy pracowników przed
pora¿eniem pr¹dem elektrycznym.
Roboty zwi¹zane z podù¹czeniem, sprawdzaniem, konserwacj¹ i napraw¹ instalacji i
urz¹dzeñ elektrycznych mog¹ byã wykonywane wyù¹cznie przez osoby posiadaj¹ce
odpowiednie uprawnienia.
Na terenie budowy powinny byã wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do skùadania materiaùów i wyrobów.
Skùadowiska materiaùów, wyrobów i urz¹dzeñ technicznych nale¿y wykonaã w sposób
wykluczaj¹cy mo¿liwoœã wywrócenia, zsuniêcia, rozsuniêcia siê lub spadniêcia
skùadowanych wyrobów i urz¹dzeñ. Materiaùy drobnicowe powinny byã uùo¿one w stosy o
wysokoœci nie wiêkszej ni¿ 2,0 m, a stosy materiaùów workowanych uùo¿one w warstwach
krzy¿owo do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej 10 – warstw.
Odlegùoœã stosów przy skùadowaniu materiaùów nie powinna byã mniejsza ni¿:
a)
0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowañ,
b)
5,00 m - od staùego stanowiska pracy.
Opieranie skùadowanych materiaùów lub wyrobów o pùoty, sùupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub œciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Teren budowy powinien byã wyposa¿ony w sprzêt niezbêdny do gaszenia po¿arów, który
powinien byã regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupeùniany, zgodnie z
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpo¿arowych.
Iloœã i rozmieszczenie gaœnic przenoœnych powinno byã zgodne z wymaganiami przepisów
przeciwpo¿arowych.
W pomieszczeniach zamkniêtych nale¿y zapewniã wymianê powietrza, wynikaj¹c¹ z
potrzeb bezpieczeñstwa pracy.
Wentylacja powinna dziaùaã sprawnie i zapewniaã dopùyw œwie¿ego powietrza.
Nie mo¿e ona powodowaã przeci¹gów, wyziêbienia lub przegrzewania pomieszczeñ pracy.
4. Wskazanie dotycz¹ce przewidywanych zagro¿eñ wystêpuj¹cych podczas
realizacji robót budowlanych, obejmuj¹cych skalê i rodzaje zagro¿eñ oraz miejsce i
czas ich wystêpowania
4.1. Zagro¿enia wystêpuj¹ce przy wykonywaniu robót budowlano – monta¿owych:
- upadek pracownika z wysokoœci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia
otworów prowadz¹cych na pùyty balkonowe);
Osoby przebywaj¹ce na stanowiskach pracy, znajduj¹ce siê na wysokoœci co najmniej 1,0
m od poziomu podùogi lub ziemi, powinny byã zabezpieczone balustrad¹ przed upadkiem z
wysokoœci.
Balustradami powinny byã zabezpieczone:
- krawêdzie stropów nieobudowanych œcianami zewnêtrznymi,
- pozostawione otwory w œcianach
Osoby korzystaj¹ce z urz¹dzeñ krzeseùkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów
roboczych powinny byã dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokoœci za
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pomoc¹ prowadnicy pionowej, zamocowanej niezale¿nie od lin noœnych drabiny, krzeseùka
lub podestu.
Ponadto, nale¿y ustaliã rodzaje prac, które powinny byã wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglêdu na mo¿liwoœã wyst¹pienia
szczególnego zagro¿enia dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokoœci powy¿ej 2,0 m w przypadkach, w których
wymagane jest zastosowanie œrodków ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokoœci.
4.2. Zagro¿enia wystêpuj¹ce przy wykonywaniu robót wykoñczeniowych:
- upadek pracownika z wysokoœci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci przy
wykonywaniu robót zwi¹zanych z monta¿em lub demonta¿em rusztowania),
- uderzenie spadaj¹cym przedmiotem osoby postronnej korzystaj¹cej z ci¹gu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykoñczeniowe zewnêtrzne (elewacja budynku) mog¹ byã wykonywane przy
u¿yciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowañ np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”,
„BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”.
Monta¿ rusztowañ, ich eksploatacja i demonta¿ powinny byã wykonane zgodnie z
instrukcj¹ producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione, przy monta¿u i demonta¿u rusztowañ oraz monterzy podestów
roboczych powinien posiadaã wymagane uprawnienia.
Osoby dokonuj¹ce monta¿u i demonta¿u rusztowañ obowi¹zane s¹ do stosowania
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed upadkiem z wysokoœci.
Przed monta¿em i demonta¿em rusztowañ nale¿y wyznaczyã i wygrodziã strefê
niebezpieczn¹.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byã wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.
Odbiór rusztowania dokonuje siê wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
W przypadku rusztowañ systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porêczy ochronnej
na wysokoœci 1,00 m.
Rusztowania z elementów metalowych powinny byã uziemione i posiadaã instalacjê
piorunochronn¹.
Rusztowania usytuowane bezpoœrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdów i przejœã dla pieszych, powinny posiadaã daszki ochronne i osùonê z siatek
ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowi¹zku stosowania balustrad.
Roboty wykoñczeniowe wewnêtrzne mog¹ byã wykonywane z rusztowañ skùadanych typu
„Warszawa” (roboty tynkarskie, monta¿owe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).
Monta¿ rusztowañ, ich eksploatacja i demonta¿ powinny byã wykonane zgodnie z
instrukcj¹ producenta.
Monta¿ i demonta¿ tego typu rusztowañ mo¿e byã przeprowadzony tylko i wyù¹cznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, monta¿u i demonta¿u.
Rusztowania tego typu powinny byã wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza siê wykonywanie robót malarskich przy u¿yciu drabin rozstawnych tylko do
wysokoœci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podùogi.
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Drabiny nale¿y zabezpieczyã przed poœlizgiem i rozsuniêciem siê oraz zapewniã ich
stabilnoœã.
W pomieszczeniach, w których bêd¹ prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nale¿y wyù¹czyã instalacjê elektryczn¹ i stosowaã zasilanie, które nie bêdzie mogùo
spowodowaã zagro¿enia pr¹dem elektrycznym.
Przy rêcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni
u¿ywaã œrodków ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przyùbice ochronne, heùmy ochronne, rêkawice wzmocnione skór¹, obuwie z
wkùadkami stalowymi chroni¹cymi palce stóp.
Stanowiska pracy powinny umo¿liwiã swobodê ruchu, niezbêdn¹ do wykonywania pracy.
4 . 3 . Zagro¿enia wystêpuj¹ce przy wykonywaniu robót budowlanych przy u¿yciu maszyn i
urz¹dzeñ technicznych:
- pochwycenie koñczyny górnej lub koñczyny dolnej przez napêd (brak peùnej osùony
napêdu),
- potr¹cenie pracownika lub osoby postronnej ùy¿k¹ koparki przy wykonywaniu robót na
placu budowy lub w miejscu dostêpnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
- pora¿enie pr¹dem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilaj¹cych
urz¹dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urz¹dzenia techniczne oraz narzêdzia zmechanizowane powinny byã
montowane, eksploatowane i obsùugiwane zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz speùniaã
wymagania okreœlone w przepisach dotycz¹cych systemu oceny zgodnoœci.
Maszyny i inne urz¹dzenia techniczne, podlegaj¹ce dozorowi technicznemu, mog¹ byã
u¿ywane na terenie budowy tylko wówczas, je¿eli wystawiono dokumenty uprawniaj¹ce do
ich eksploatacji.
Wykonawca, u¿ytkuj¹cy maszyny i inne urz¹dzenia techniczne, niepodlegaj¹ce dozorowi
technicznemu, powinien udostêpniã organom kontroli dokumentacjê techniczno – ruchow¹
lub instrukcjê obsùugi tych maszyn lub urz¹dzeñ.
Operatorzy lub maszyniœci ¿urawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych
maszyn o napêdzie silnikowym powinni posiadaã wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz¹dzeñ technicznych, które nie
posiadaj¹ kabin, powinny byã:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadaj¹cymi przedmiotami,
- osùoniête w okresie zimowym.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta¿u pracowników przed przyst¹pieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
-szkolenie pracowników w zakresie bhp,
-zasady postêpowania w przypadku wyst¹pienia zagro¿enia
-zasady bezpoœredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
-zasady stosowania przez pracowników œrodków ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i
obuwia roboczego
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza siê jako:
szkolenie wstêpne, szkolenie
okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s¹ w oparciu o programy poszczególnych rodzajów
szkolenia.
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6. Wskazanie œrodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj¹cych
niebezpieczeñstwom wynikaj¹cym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagro¿enia zdrowia lub w ich s¹siedztwie, w tym zapewniaj¹cych
bezpieczn¹ i sprawn¹ komunikacjê, umo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ ewakuacjê na wypadek
po¿aru, awarii i innych zagro¿eñ.
Bezpoœredni nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹ pracy na stanowiskach pracy
sprawuj¹ odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowi¹zków.
Osoba kieruj¹ca pracownikami jest obowi¹zana:
- organizowaã stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeñstwa i higieny
pracy,
- dbaã o sprawnoœã œrodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
- organizowaã, przygotowywaã i prowadziã prace, uwzglêdniaj¹c zabezpieczenie
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwi¹zanymi z warunkami œrodowiska pracy,
- dbaã o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeñ pracy i wyposa¿enia technicznego, a
tak¿e o sprawnoœã œrodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
kierownik budowy powinien podj¹ã stosowne œrodki profilaktyczne maj¹ce na celu:
- zapewniã organizacjê pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj¹cy pracowników
przed zagro¿eniami wypadkowymi oraz oddziaùywaniem czynników szkodliwych i
uci¹¿liwych,
- zapewniã likwidacjê zagro¿eñ dla zdrowia i ¿ycia pracowników gùównie przez stosowanie
technologii, materiaùów i substancji nie powoduj¹cych takich zagro¿eñ.
W razie stwierdzenia bezpoœredniego zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia pracowników
osoba kieruj¹ca, pracownikami obowi¹zana jest do niezwùocznego wstrzymania prac i
podjêcia dziaùañ w celu usuniêcia tego zagro¿enia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byã wyposa¿eni w œrodki ochrony
indywidualnej oraz odzie¿ i obuwie robocze, zgodnie z tabel¹ norm przydziaùu œrodków
ochrony indywidualnej oraz odzie¿y i obuwia roboczego opracowan¹ przez pracodawcê.
Úrodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa u¿ytkowników
tych œrodków powinny zapewniaã wystarczaj¹c¹ ochronê przed wystêpuj¹cymi
zagro¿eniami (np. upadek z wysokoœci, uszkodzenie gùowy, twarzy, wzroku, sùuchu).
Kierownik budowy obowi¹zany jest informowaã pracowników o sposobach posùugiwania
siê tymi œrodkami.

Opracowaù:

Janusz Ejsmont

