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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszczególnych robót.
Przedmiotem inwestycji jest Remont Budynku w Gdańsku przy ul Nowiny 2 B.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- Istniejący budynek Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej:
3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
- Na terenie objętym zagospodarowaniem nie znajdują się żadne elementy
zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. Wykazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
Należy zwrócić uwagę na prace roboty ziemne i fundamentowe — praca w wykopach z
użyciem sprzętu ciężkiego.
Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo prac na wysokościach przy których istnieje
ryzyko upadku z wysokości większej niż 5m.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu montażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
Przed przystąpieniem do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych pracodawca ma
obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami normującymi szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy i stosownie do rodzaju wykonywanych robót. Instruktaż pracowników
powinien zostać przeprowadzony przez osoby wykwalifikowane posiadające pełną wiedzę
co do wykonywanych prac budowlanych i zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami
prawa i normami branżowymi
Instruktaż powinien obejmować w szczególności:
•

określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

•

konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń,

•

zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia. zdrowia hub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i
innych zagrożeń.
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:
- wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych jest zobowiązany do
sporządzenia instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, jako sposobu zapobiegania
zagrożeniom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, przy których występuje
zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz sposobu postępowania w przypadku występowania
tych zagrożeń,
- w trakcie wykonywania w/w robót należy zastosować środki techniczne, zapobiegające
niebezpieczeństwom, które wynikają z przepisów szczegółowych, dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie dotyczącym rodzaju wykonywania robót
budowlanych
Prace budowlane należy wykonywać na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,poz. 401)
Pouczenie:
- przy pracach budowlanych szczególnie należy zachować wymagania bezpieczeństwa i
higieny pracy, a wszelkie prace wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia
budowlane;
- zabronione jest wbudowanie w obiekt materiałów i urządzeń nie dopuszczonych do
zastosowania. w budownictwie i nie posiadających stosownych atestów;
- dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstępstw od projektu oraz warunków określonych
w decyzji o pozwoleniu na budowę jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych,
prawa autorskiego i podlega konsekwencjom prawnym;
- niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwiek zmian
bez zgody autorów jest zabronione.
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