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Tarnowskie Góry, dn. 08.07.2016r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW
( i osób sprawdzających projekt budowlany )

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2016 poz. 290) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

Pt: Termomodernizacja budynku administracji Wielospecjalistycznego Szpitala
Powiatowego w Tarnowskich Górach

zlokalizowany: Działka nr: 1241/2
ul. Pyskowicka 47-51
42-612 Tarnowskie Góry

sporządzony w: lipiec 2016 r. 

dla Inwestora: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr Hagera
ul. Pyskowicka 47-51
42-612 Tarnowskie Góry

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Bartosz Pindur

mgr inż. arch. Aleksandra Pałczak-Czajkowska
nr upr: 39/10/SLKK/II
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OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI

1. Podstawa opracowania

- umowa pomiędzy Jednostką Projektową a Inwestorem,
– wytyczne programowe Inwestora,
– audyt  energetyczny  budynku  z  dnia  listopad  2016  opracowany  przez  

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych, Projektowych i Edukacyjnych Korterm  
Zbigniew Korek, 40-087 Katowice, ul. Sokolska 74/7

– wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana budynku istniejącego, 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422),

– ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290),
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz.462),
– Instrukcja  ITB  nr  334/02  –  Systemy  bezspoinowego  ocieplenia  ścian

zewnętrznych budynków (BSO),
– Zestawienie systemów firmowych docieplenia ścian zewnętrznych dopuszczonych

przez ITB po 1996r.do stosowania w budownictwie. „Materiały budowlane” nr
1/97,

– Instrukcja ITB nr 334/96 – Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą
„lekką”,

– Instrukcje, atesty materiałowe ATLAS,
– Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2349/96 – Łączniki tworzywowe typu ŁI-

AZIS do mocowania termoizolacji,
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
– materiały techniczne do projektowania systemu ocieplenia metodą BSO :ATLAS

STOPTER”,
– obowiązujące  normy  i  przepisy  związane  z  wykonaniem  zamierzenia

inwestycyjnego.
    

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  architektoniczno-budowlany
termomodernizacji  budynku administracji  Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
im. dr Hagera przy ulicy Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Górach. 

Zakres opracowania obejmuje:
• roboty  budowlane związane z częściowym zamurowaniem otworów okiennych

w ścianach i likwidacją schodów, spocznika na wysokości parteru na elewacji
wschodniej oraz likwidacją tarasu na elewacji południowej,

• wymianę okien,
• wymianę drzwi i ścianki wejściowej do budynku,
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie stropodachu i dachu,
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• kolorystykę elewacji,
• wytyczne planu BIOZ,
• Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót,
• przedmiary robót i kosztorys inwestorski.  

W projekcie przedstawiono rozwiązania projektowe pozwalające na wykonanie 
wszelkich prac budowlanych będących przedmiotem Zamówienia.

3. Ocena stanu technicznego 

Ocenę  stanu  technicznego  i  energetycznego  przedstawiono  w  audycie  
energetycznym,  który  stanowi  integralną  część  dokumentacji  dotyczącej  
termomodernizację budynku administracji.

Budynek znajduje się w ogólnym dobrym stanie technicznym. Elewacje budynku 
są jednorodne, proste w formie, bez elementów wystroju architektonicznego. 

Tynki  zewnętrzne wykonane jako tradycyjne  cementowo-wapienne,  drapane.  
Kolorystyka utrzymywana w jasnej tonacji, w naturalnych barwach miodowo-beżowych. 
Stan techniczny tynków ocenia się jako zadowalający, co nie zwalnia Wykonawcę od 
kontroli stanu tynków, jako warstwy nośnej, bezpośrednio z rusztowania.

Ze względy na stan techniczny i zmianę mocowania rynien i rur spustowych, 
przeznacza się je do wymiany.

Część istniejących okien jest okratowana kratami stalowymi, zatem do robót 
elewacyjnych kraty należy zdemontować. Nie zakłada się ponownego ich montażu.

Istniejący  stan  elewacji  budynku  przedstawiono  na  rysunkach  oraz  
zarchiwizowano na zdjęciach.

4. Istniejące zagospodarowanie i stan budynku

Budynek administracji mieści się na terenie kompleksu szpitalnego składającego
się  z  dwóch podstawowych  wielosegmentowych  budynków z oddziałami  lecznictwa  
zamkniętego  i  dziewięciu  budynków  pomocniczych,  zlokalizowanego  przy  ulicy  
Pyskowickiej w Tarnowskich Górach. 

Budynek  pierwotnie  funkcjonował  jako  hotel  pracowniczy  dla  pielęgniarek,  
obecnie pełni funkcję biurową dla Administracji Szpitala.

Wszystkie  budynki  wzniesiono  metodą  tradycyjną  w  latach  70-tych  na  
podstawie dokumentacji typowej opracowanej przez Biuro Projektów Służby Zdrowia.

Parametry techniczne budynku:
• kubatura budynku: 3540m³
• powierzchnia zabudowy: 387m²
• wysokość budynku: ~~11,90m
• liczba kondygnacji: 3

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422) budynek kwalifikuje się do budynków niskich (N).
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Obiekt  jest  budynkiem  o  trzech  kondygnacjach,  murowany  z  poprzecznym  
układem ścian nośnych, częściowo podpiwniczony. W budynku mieści się wewnętrzna  
klatka schodowa z doświetleniem górnym w formie przegród z pustaków szklanych  
zlokalizowanych w ścianach zewnętrznych nadbudówki.

Rozwiązanie konstrukcyjne i materiałowe budynku:
• ściany fundamentowe – cegła pełna,
• ściany szczytowe nadziemia – cegła kratówka,
• ściany podłużne nadziemia – bloczki gazobetonowe,
• strop – DZ-3,
• stropodach – płyty korytkowe na ściankach ażurowych
• stropodach (klatka schodowa) – DZ-3,
• okna – drewniane typu zespolonego; w holu i dawnej świetlicy okna i drzwi

stalowe szklone pojedynczo; miejscowo przegrody z pustaków szklanych.

5. Zakres prac termomodernizacyjnych

      Zakres prac termomodernizacyjnych oparto w szczególności na wymaganiach
stawianych w Audycie Energetycznym. 

Prace podstawowe:
• ocieplenie ścian zewnętrznych,
• ocieplenie stropodachu,
• ocieplenie stropodachu klatki schodowej,
• wymiana stolarki otworowej.

Prace towarzyszące: 
• częściowe zamurowania otworów okiennych i drzwiowych, roboty rozbiórkowe,
• montaż parapetów,
• demontaż/montaż obróbek blacharskich,
• demontaż/montaż rynien i rur spustowych
• demontaż i odtworzenie instalacji odgromowej.

5.1. Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ocieplenie  elewacji  zaprojektowano  z zastosowaniem systemu ATLAS HOTER
z wykończeniem tynkiem silikatowym ATLAS SILKAT N, będącego firmową odmianą  
metody objętej  instrukcją  ITB nr  334/2002.  System polega na mocowaniu  izolacji  
termicznej  z  płyt  styropianowych  do  zewnętrznej  powierzchni  ścian  budynku
i wykonaniu n a niej warstwy zbrojącej oraz wyprawy tynkarskiej.

Dla ustalenia ogólnych zasad i wymogów projektowanego ocieplenia przyjęto  
system ATLAS HOTER z wykończeniem elewacji tynkiem ATLAS SILKAT N, cokołów  
żywicą wodorozcieńczalną ATLAS DEKO M.
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Dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  i  technologii  równoważnej  do  
przedstawionej  w  opracowaniu,  pod  warunkiem,  że  Wykonawca  biorący  udział
w postępowaniu przetargowym zapozna się:

• ze  szczegółową  charakterystyką  systemu  przyjętego  w  niniejszym  projekcie  oraz
parametrami  technicznymi  zastosowanych  materiałów  określonymi  w  kartach
technologicznych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

• z parametrami pozostałych materiałów zastosowanych w projekcie,
• z wymaganiami zawartymi w Audycie Energetycznym,
• przedstawi  Inwestorowi  do  zaakceptowania,  jeszcze  przed  złożeniem  oferty

przetargowej, oferowaną zamienną technologię/system/materiały, z określeniem typu
zastosowanych  materiałów  oraz  przedłoży  materiały  dokumentujące  parametry
techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie będzie wynikać, że są one
w pełni  równoważne.  Analiza  porównawcza  powinna uwzględniać  również  strukturę
i  kolorystykę  warstwy  fakturowej  elewacji.  Zaproponowane  materiały  dla  systemu
zamiennego powinien posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia
do  stosowania  w  budownictwie  oraz  spełniać  wymagania  określone  w  niniejszej
dokumentacji.

Zgodnie z wymogami Audytu Energetycznego przyjęto:
• ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian EPS70-040 gr. 16cm
• ocieplenie ościeży – styropian EPS70-040 gr. 4cm z zachowaniem symetrii widocznej

części  ościeżnicy  okna;  z  uwagi  na  występujące  nierówności,  nieprostopadłości,
niesymetryczne  osadzenie  okien  w  otworze  itp.  dopuszcza  się  minimalną  grubość
styropianu 2cm

Do  przyjętej  technologii  ocieplenia  materiały  izolacyjne  powinny  posiadać  
parametry określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Prace towarzyszące przy robotach ociepleniowych:
• demontaż istniejących zwodów instalacji odgromowej od złączy dachowych do złącza

kontrolno  –  pomiarowego.  Instalacja  podlega  pełnemu  odtworzeniu  zgodnie
z wytycznymi zawartymi na rysunkach,

• demontaż  istniejących  szyldów,  ewentualnie  oznaczeń  podziemnych  instalacji  i  ich
uzbrojenia (w przypadku zauważenia naściennych reperów geodezyjny nie należy ich
demontować  i  zakrywać);  po  zakończonych  pracach  zdemontowane  elementy  należy
ponownie umieścić w pierwotnych miejscach ich położenia,

• ustawienie  rusztowań  wraz  z  zabezpieczeniem  terenu  i  jego  oznakowaniem;  przed
rozpoczęciem  prac,  rusztowania  powinny  być  odebrane  zgodnie  z  wymogami  DTR
rusztowania, a odbiór odnotowany wpisem do dziennika budowy,

• demontaż  i  wymiana  okien  i  drzwi  wskazanych  w  dokumentacji  projektowej  wraz
z parapetami,

• demontaż obróbek blacharskich wskazanych w dokumentacji projektowej,
• kontrola tynków istniejących pod względem przyczepności do podłoża; tynki głuche,

odparzone należy skuć,
• wykonanie tynków uzupełniających,
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• oczyszczenie elewacji z kurzu i wolnych cząstek przy zastosowaniu myjki ciśnieniowej
Karcher,

• gruntowanie powierzchni przeznaczonej do ocieplenia preparatem Atlas Uni-Grunt. 

Projektowany układ warstw dla ścian zewnętrznych:
• oczyszczona  ściana;  występujące  ubytki  tynków  i  tynki  skute  uzupełnić  zaprawą

tynkarską cementowo-wapienną kat. II,
• środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT,
• zaprawa klejąca ATLAS HOTER S gr. 2-5mm, zużycie ~~5kg/m²,
• płyty styropianowe EPS70-040 gr. 16cm i 4cm odpowiadające normie PN-EN 13163:2004,
• tkanina  zbrojąca  – siatka  z  włókna  szklanego  o  oczkach  nie  przesuwających  się

i wytrzymałości na rozciąganie 1500N, granulacja min. 145g/m², zużycie na m²=1,1m²,
• zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatapiania siatki z włókna szklanego ATLAS

HOTER U gr. 2-5mm, zużycie 3,5kg/m²,
• podkład tynkarski – silikatowa masa podkładowa ATLAS SILKAT ASX, średnie zużycie

0,3kg/m²
• tynk  cienkowarstwowy  silikatowy  ATLAS  SILKAT  N-200  o  fakturze  baranka

o granulacji 2mm, zużycie ~~3kg/m².

Projektowany układ warstw dla cokołów:
• oczyszczona  ściana;  występujące  ubytki  tynków  i  tynki  skute  uzupełnić  zaprawą

tynkarską cementowo-wapienną kat. II,
• środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT,
• siatka tynkarska,
• zaprawa klejąca do zatopienia siatki ATLAS HOTER S gr. 2-5mm, zużycie ~~5kg/m²,
• podkład  tynkarski  –  podkładowa  masa  tynkarska  ATLAS  CERPLAST  pod  tynk

mozaikowy, średnie zużycie 0,3kg/m²
• dekoracyjny tynk mozaikowy ATLAS DEKO M, zużycie ~~4kg/m².

Ocieplenie  należy  rozpocząć  od  zamocowania  aluminiowej  listwy  startowej.  
Szerokość  listwy  powinna  być  dopasowana  do  grubości  zastosowanych  płyt  
styropianowych. Wszystkie ściany ocieplać styropianem gr. 16cm za wyjątkiem ościeży 
okiennych, gdzie należy zastosować pasy gr.4cm. Ścianki boczne wejść do budynku  
również ocieplać płytami gr. 16cm. 

Ocieplanie i wykończenie ścian w miejscach szczególnych:
a)  ocieplanie  ścian  w  narożach  –  narożniki  należy  okleić  dokładnie  płytami  
styropianowymi zwracając na ścisłe doleganie i właściwe przyklejenie przy krawędziach
naroży. 

Do  zabezpieczenia  narożników  wypukłych  stosować  kątowniki  z  blachy  
aluminiowej,  które  przykleja  się  masą klejącą  do styropianu,  w taki  sposób  aby  
naklejaną później siatkę z włókna szklanego wywinąć co najmniej na 20cm z jednej  
ściany na drugą.
b) ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych – do ocieplenia ościeży stosować płyty 
styropianowe o gr. nie mniejszej niż 2cm (zalecane 4cm).
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Na  całej  powierzchni  ościeży  górnych  i  pionowych  przyklejać  płyty  
styropianowe, które należy tak przyciąć, aby płyty przyklejane do płaszczyzny ściany
przylegały dokładnie do płyt styropianowych na ościeżach.

W przypadku otworów okiennych i drzwiowych również stosować na narożnikach
wypukłych  aluminiowe  kątowniki  zabezpieczające  z  wywinięciem  tkaniny  siatki  ze  
ścianek prostopadłych.  Dodatkowo w narożach górnych nakleić wzmacniające paski  
siatki diagonalnej.

Wykonanie robót, sprzęt i narzędzia
Ze względu na szczególny charakter prac, powinny być one wykonane przez 

wykwalifikowanych  i  przeszkolonych  pracowników  w metodzie  ocieplenia  oraz  pod  
nadzorem technicznym wykonawcy, inwestora i projektanta.

Warunkiem właściwego zorganizowania robót jest:
• dokładne poznanie i opanowanie procesu technologicznego tych robót,
• stosowanie  właściwych  maszyn  montażowych,  rusztowań  oraz  prawidłowe  ich

użytkowanie,
• stosowanie  się  załogi  do obowiązujących  przepisów bezpieczeństwa pracy  przy

robotach montażowych na wysokości.
Cały  teren,  na  którym  odbywają  się  roboty  montażowe  powinien  być  

odgrodzony i wyposażony w znaki ostrzegawcze i informacyjne.
Informacje i wytyczne dotyczące zastosowanych materiałów, ich właściwości,  

sposób  przygotowania  podłoża,  sposób  użycia,  potrzebne  narzędzia,  sposób  
przechowywania i transportu oraz dane techniczne zawierają karty katalogowe tych 
produktów.

Wymagania jakościowe ogólne
Zastosowane  materiały  zostały  dobrane  pod  względem  cech  fizycznych,  

elastyczności warstw i właściwości mechanicznych, dlatego tak ważnym jest aby użyte
materiały pochodziły z jednego systemu. Zasada ta dotyczy przede wszystkim mas 
klejących i  mas tynkarskich oraz wymogu zastosowania siatki  z włókna szklanego
o parametrach określonych w dokumentacji projektowej.

Roboty  ocieplające  należy  wykonywać  tylko  w  porze  bezdeszczowej  przy  
temperaturze powietrza powyżej 5°C i nie wyższej niż 25°C; należy unikać silnego  
bezpośredniego działania promieni słonecznych i bardzo wysokiej wilgotności powietrza,
chronić bez bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych.

Wymagania jakościowe materiałów podstawowych
a)  płyty  styropianowe –  należy  stosować  płyty  rodzaju  EPS70-040
PN-EN 13163:2004 o gr. określonej w dokumentacji projektowej,
b)  siatka  z  włókna  szklanego –  należy  stosować  siatkę  z  włókna  szklanego  
impregnowanego polipropylenem o gramaturze 145 i oczkach nie przesuwających się,
c)  łączniki  do  mechanicznego  mocowania  płyt  styropianowych –  używać  łączniki  
dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  przez  ITB,  łączniki  ø10mm  i  dł.  
dostosowanej do zaprojektowanej gr. styropianu osadzone na głębokość min. 50mm.
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d) kątowniki tynkarskie – kątowniki o wymiarach 25x25mm stosowane do wzmacniania 
naroży wypukłych ścian i ościeży okiennych i drzwiowych; kątowniki wykonane z blachy
aluminiowej gr. 0,5mm,
e)  kit  silikonowy –  powinien  spełniać  wymagania  BN-85/675302/5.  Przyjęto  kit  
silikonowy, bezoctanowy, budowlany „B” odporny na UV,
f) blacha do obróbek blacharskich – przyjęto blachę stalową powlekaną o gr. 0,55mm.

5.2. Ocieplenie stropodachu

Zakres opracowania i robót obejmuje dach wyższy, usytuowany prostopadle do 
głównej bryły budynku i dach budynku głównego.

Zgodnie z wymogami Audytu Energetycznego przyjęto:
• ocieplenie  wełną  mineralną  granulowaną  układaną  poprzez  wdmuchiwanie  o  gr.

nasypowej  po  kompensacji  22cm;  ze  względu  na  naturalny  „opad”  i  trudności
w układaniu w trudno dostępnych partiach poddasza przyjęto średnią grubość 24cm

Prace towarzyszące przy robotach ociepleniowych:
• wycięcie  powłoki  papowej  i  warstwy  wylewki  w  kwadracie  80x80cm  w  miejscach

wskazanych na rysunkach,
• wykucie otworów 50x50cm pomiędzy żebrami płyt dachowych,
• wykonanie otworów technologicznych 60x60cm w ściankach ażurowych podpierających

płyty  korytkowe;  na  czas  wykonania  robót  sąsiednie  płyty  podeprzeć;  po
zakończonych  robotach  w  kolejności  zgodnej  z  postępem  robót,  otwory  należy
odbudować cegłą dziurawką na zaprawie cementowej jak pierwotne ścianki ażurowe,

• otwory włazowe technologiczne w dachu przesklepić blachą żebrowaną 600x600x5mm,
wyrównać  elastyczną  zaprawą  cementową  i  pokryć  papą  termozgrzewalną  WF
250/4000 na podkładzie z papy wentylacyjnej. Powierzchnię zaprawy po wyschnięciu
i przed kryciem należy zagruntować.

Usytuowanie otworów włazowych pokazano na rysunkach rzutu dachu(otwory 
wykonać w rejonie podparcia płyt dachowych na ściankach ażurowych, nigdy w środku 
rozpiętości płyty). Przyjęto wykonanie 2 otworów technologicznych na dachu wyższym 
i 4 otworów na dachu głównym, niższym.

Każdy otwór w płycie dachowej „obsłuży” max po 3 dodatkowe pola płyt  
dachowych w każdą stronę. W przestrzeni poddasza poruszanie jest możliwe przez 
otwory przelotowe wykonane w ściankach ażurowych podpierających płyty korytkowe  
o wym. 60x60cm.

Roboty ocieplenia stropodachu powinna przeprowadzać wykwalifikowana firma 
posługująca  się  specjalistycznym  sprzętem  do  podawania  granulatu  i  wyposażona
w specjalistyczna odzież ochronną.

Podczas prowadzenia prac zwrócić szczególną uwagę na:
• równomierne rozłożenie materiału, szczególnie w rejonach ścian zewnętrznych i wokół

kominów,
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• sprawdzenie drożności istniejących otworów wentylacyjnych w zewnętrznych ściankach
kolankowych poddasza.

5.3. Ocieplenie dachu nadbudówki klatki schodowej

Ze względu na konstrukcję dach nad klatką schodową zostanie ocieplony od 
strony zewnętrznej styropapą na bazie styropianu EPS100-038. 

Pod  pojęciem  styropapy  rozumie  się  płyty  styropianowe  laminowane  
jednostronnie warstwą asfaltowej papy podkładowej wykonanej na welonie z włókna 
szklanego.

Handlowy  asortyment  płyt  styropapowych  jest  dostarczany  w  arkuszach
o  wymiarach  1000x2000mm  lub  1000x500mm  przy  występujących  zakładach  papy  
podkładowej po 100mm. Zaleca się stosowanie płyt na bazie płyt styropianowych  
frezowanych celem likwidacji mostków termicznych jakie mogą wystąpić w płaszczyźnie 
szczelin międzypłytowych oraz dla uzyskania lepszej stabilności wzajemnego ułożenia 
na krawędziach.

Przyjęto metodę klejenia płyt do istniejącego pokrycia dachowego za pomocą 
lepiku na gorącą. Dopuszczone są również przez producenta kleje bitumiczne na zimno,
np. STYRBIT firmy BITREX TRZEBINIA lub ABIZOL DM tixo. Przy stosowaniu lepiku na 
gorąco należy pamiętać, aby przy bezpośrednim stosowaniu był on lekko przestudzony
do temp. max 80°C.

Istniejące  pokrycie  należy  przygotować  poprzez  przecięcie  i  wyrównanie  
wszystkich  pęcherzy  i  usunięcie  ewentualnych  zgrubień.  Po  przygotowaniu,  
wyczyszczeniu dachu, w celu uzyskania gwarantowanych połączeń płyt z istniejącą  
papą podłoże zaleca się zagruntować emulsyjną masą asfaltową, np. HYDROBITUM RM 
lub DYSPERBIT.

Po pełnym wykonaniu ocieplenia styropapą należy wykonać pokrycie ostateczne
papa wierzchniego krycia. Pokrycie wierzchnie wykonać papą termozgrzewalną typu  
WF 250/4000. szczególna uwagę należy zwrócić na układanie i wykończenie pokrycia 
przy ściankach kolankowych, okapie i krawędziach.

Przed  wykonaniem  projektowanego  ocieplenia  i  krycia  dachów  od  strony  
zewnętrznej  należy  zdemontować  poziome  przewody  instalacji  odgromowej  z  
przeznaczeniem  do  ponownego  montażu.  Zastosować  nowe  stojaki  dachowe  
prefabrykowane na podstawie betonowej. Wsporniki ustawiać co 2mb na dodatkowej  
papie termozgrzewalnej o wymiarach 20x20cm.

Zgodnie z wymogami Audytu Energetycznego przyjęto:
• ocieplenie styropapą z rdzeniem ze styropianu EPS100-038 gr. 22cm

Prace towarzyszące przy robotach ociepleniowych:
• demontaż  istniejących  zwodów  instalacji  odgromowej.  Instalacja  podlega  pełnemu

odtworzeniu zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach,
• demontaż  i  wymiana  okien  i  przegród  z  pustaków  szklanych  wskazanych

w dokumentacji projektowej wraz z parapetami,
• demontaż obróbek blacharskich wskazanych w dokumentacji projektowej.
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5.4. Wymiana stolarki otworowej

Wszystkie okna i przegrody z pustaków szklanych podlegają wymianie. Wymiary
zewnętrzne  projektowanych  okien  dostosowano  do  istniejących  otworów
z  uwzględnieniem  konieczności  ocieplenia  ościeży  lub  do  projektowanego  otworu  
uzyskanego po jego częściowym zamurowaniu.

Wraz z demontażem okien należy również zdemontować parapety zewnętrzne. 
Parapety  wewnętrzne  zostaną  odnowione  poprzez  montaż  nakładek  renowacyjnych
z PCV.

5.5. Częściowe zamurowania otworów okiennych i drzwiowych, roboty rozbiórkowe

Częściowe zamurowania otworów okiennych i przegród z pustaków szklanych  
należy wykonać na elewacji:
• południowej – okna trójdzielne i szklana witryna w ramie stalowej,
• północnej – okna dwudzielne i przegroda z pustaków szklanych w nadbudówce nad

klatką schodową,
• wschodniej  –  okna  w  zestawach  balkonowych,  okna  trójdzielne  i  przegrody

z pustaków szklanych w nadbudówce nad klatką schodową,
• zachodniej – okna trójdzielne i szklana witryna w ramie stalowej wejścia głównego,
• całkowite zamurowanie drzwi parteru wysokiego na elewacji wschodniej.

Zamurowania  wykonać  przy zastosowaniu  bloczków z betonu komórkowego  
firmy Xella gr. 24cm. Bloczki układać na zaprawie do cienkich spoin.

Inwestycja przewiduje likwidację przegród z pustaków szklanych na parterze,  
1-piętrze i 2-piętrze i zastąpienie ich czterema oknami PCV wraz z wymurowaniem  
słupków międzyokiennych z bloczków Xella na zaprawie do cienkich spoin. Projekt  
przewiduje  likwidację  dobudowanego  tarasu  ze  schodkami  na  elewacji  południowej
o  wym.  5,07x1,60m oraz likwidację  dwóch biegów schodowych  i  dwóch spoczników  
prowadzących na wysoki parter na elewacji wschodniej.

5.6. Montaż parapetów

W związku z dociepleniem budynku styropianem gr. 14cm, wszystkie parapety 
zewnętrzne  podlegają  demontażowi.  Należy  zamontować  nowe  parapety  wykonane
z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Parapety wykonać na placu budowy z pasów blachy 
lub z gotowych elementów ciętych na wymiar.

5.7. Roboty zewnętrzne w obrębie budynku

Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  należy  wykonać  roboty  budowlane  na  
zejściu do piwnicy dostępnej od zewnątrz. Zakres robót obejmuje wyburzenie części  
ścianki  oporowej na długości  1,15m, skucie odparzonych tynków na płaszczyznach  
bocznych i górnych. Pozostawione fragmenty ścianki oporowej podwyższyć o ok. 15cm 
przy wykorzystaniu betonu C12/15. Wszystkie odkryte płaszczyzny ścianki oporowej 
należy  otynkować  tynkiem  cementowym  i  wykończyć  dekoracyjnym  tynkiem  ATLAS
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DEKO M. Od góry murków oporowych zamontować balustradę stalową zabezpieczoną 
farbą podkładową i wykończoną farbą nawierzchniową zewnętrznego stosowania.

Balustrady balkonów na elewacji  wschodniej  należy oczyścić  do III  stopnia  
czystości,  a  następnie  pomalować  farbą  podkładową  i  nawierzchniową  
chlorokauczukową zewnętrznego stosowania.

Po zakończeniu robót ociepleniowych i remontowo-budowlanych teren wokół  
obiektu należy uporządkować i doprowadzić do stanu sprzed prowadzonych prac.

5.8. Odtworzenie instalacji odgromowej

Do pręta  ø10, podłączonego do otoku podziemnego a odgiętego w kształcie  
litery „Z”, tak aby złącze kontrolne znajdowało się poza licem ocieplonej ściany,  
zamocować  nowy  przewód  ø8  FeZn  zwodu  pionowego.  Przewód  prowadzić  na  
wspornikach o długości ok. 30cm rozmieszczonych co 2mb. Po odtworzeniu instalacji  
odgromowej należy wykonać pomiar kontrolny.

5.9. Kolorystyka

Przyjęto kolorystykę nawiązującą do głównego budynku kompleksu szpitalnego.
Poszczególne barwy przyjąć w oparciu o kolory zastosowane na elewacji budynku  
szpitalnego.  Rozmieszczenie  poszczególnych  kolorów  przedstawiono  na  rysunkach  
dokumentacji projektowej.

6. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

6.1. Zakres i kolejność wykonywania robót

Zakres  zamierzeń  realizacyjnych,  wymienionych  w  kolejności  zdarzeń  
następujących po sobie, obejmuje:

A. Zagospodarowanie i organizacja terenu budowy co najmniej w zakresie:

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonanie i oznaczenie dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienie światła naturalnego i sztucznego,
• zapewnienie właściwej wentylacji,
• zapewnienie łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren  budowy  lub  robót  powinien  być  w  miarę  potrzeby  ogrodzony  lub  
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić,  co  najmniej  1,5  m.  W  ogrodzeniu  placu  budowy  lub  robót  powinny  być  
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn 
budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej
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0,75m, a dwukierunkowego 1,20 m.  Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania  
robót  budowlanych  należy  wyznaczyć  i  oznakować  miejsca  postojowe  na  terenie  
budowy. Szerokość dróg komunikacji kołowej na placu budowy lub robót powinna być
dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu  
budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich 
składować  materiałów,  sprzętu  lub  innych  przedmiotów.  Drogi  komunikacyjne  dla  
wózków i taczek oraz pochylnie,  po których dokonuje się  ręcznego przenoszenia  
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne
powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane  
poprzecznie  w odstępach  nie  mniejszych  niż  0,40m lub  schody  o  szerokości  nie  
mniejszej niż 0,75 m zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada 
powinna składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej  
umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a 
poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa  niebezpieczna,  w  której  istnieje  zagrożenie  spadania  z  wysokości  
przedmiotów, powinna  być  ogrodzona  balustradami  i  oznakowana  w  sposób  
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10
wysokości,  z której  mogą spadać przedmioty,  lecz nie mniej  niż 6,0 m. Przejścia,  
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej  powinny być zabezpieczone  
daszkami  ochronnymi.  Daszki  ochronne  powinny  znajdować  się  na  wysokości  nie  
mniejszej niż 2,4m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45°  
w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na 
przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań 
lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 
stanowiły  zagrożenia  pożarowego  lub  wybuchowego,  chroniły  pracowników  przed  
porażeniem prądem elektrycznym.  Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem,  
konserwacją  i  naprawą instalacji  i  urządzeń elektrycznych  mogą być wykonywane  
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne  
sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych  bezpośrednio  pod  napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  lub
w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

• 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
• 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,
• 10,0 m – dla linii  o napięciu  znamionowym powyżej 15 KV, lecz  nieprzekraczającym

30 KV,
• 15,0 m – dla linii  o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym

110 KV,
• 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się
na  niebezpieczną  odległość  do  w/w  napowietrznych  lub  kablowych  linii  
elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy
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należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 
usytuowane w odległości nie większej niż 50,0m od odbiorników energii.

Przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  mechaniczne  powinny  być  
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami  
mechanicznymi  wykonane  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób  
obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem
bezpieczeństwa  powinny  być  przeprowadzane,  co  najmniej  jeden  raz  w  miesiącu,  
natomiast  kontrola  stanu i  oporności  izolacji  tych  urządzeń,  co najmniej  dwa razy
w roku, a ponadto:

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i  napraw części  elektrycznych
i mechanicznych,

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 
instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do  
pracy.

Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń  elektrycznych  powinny  być  
odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

Należy  zapewnić  dostateczną  ilość  wody  zdatnej  do  picia  pracownikom  
zatrudnionym  na  budowie  oraz  do  celów  higieniczno  –  sanitarnych,  gospodarczych
i  przeciwpożarowych.  Ilość  wody do celów higienicznych  przypadająca  dziennie  na  
każdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:

• 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi 
albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania      
z natrysków,

• 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l    
w przypadku korzystania z natrysków,

• 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. powyżej.
Niezależnie od ilości wody określonej w/w punktach należy zapewnić, co

najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, 
wymagającej polewania, jak tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy
zapewnić:

• posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,
• napoje,  których  rodzaj  i  temperatura  powinny  być  dostosowane  do  warunków

wykonywania pracy.
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:

• związane  z  wysiłkiem  fizycznym,  powodującym  w ciągu  zmiany  roboczej  efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal
u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy
uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:
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• przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100°C lub
powyżej 25°C.

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za  
posiłki i napoje.

Na  terenie  budowy  powinny  być  urządzone  i  wydzielone  pomieszczenia  
higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie z możliwością przechowywania odzieży  
roboczej i ochronnej oraz w zależności od charakteru wykonywanych prac umywalnie, 
jadalnie i suszarnie. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy 
pomieszczeń  i  urządzeń higieniczno – sanitarnych  Inwestora,  jeżeli  przewiduje  to  
zawarta umowa.

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach,
gdy na terenie budowy roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących. W takim 
przypadku,  szafki  na  odzież  powinny  być  dwudzielne,  zapewniające  możliwość  
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako 
miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.

Jadalnia powinna składać się z dwóch części:
• jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego

z pracowników jednocześnie spożywających posiłek,
• pomieszczeń  do  przygotowywania,  wydawania  napojów  oraz  zmywania  naczyń

stołowych.
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach

dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.
Na terenie budowy powinny być wyznaczone poprzez odpowiednie oznakowane, 

utwardzone  i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska  
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów
i urządzeń.  Materiały  drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości  nie  
większej niż 2,0m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo
do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu  
materiałów nie powinna być mniejsza niż:

• 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,
• 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego  jest  zabronione.  Wchodzenie  i  schodzenie  ze stosu  utworzonego  ze  
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub  
schodów.

Teren  budowy powinien  być  wyposażony  w sprzęt  niezbędny  do gaszenia  
pożarów, który powinien być regularnie  sprawdzany, konserwowany i uzupełniany,  
zgodnie  z  wymaganiami  producentów  i  przepisów  przeciwpożarowych.  Ilość
i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów  
przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą
z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać  
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dopływ świeżego powietrza.  Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia  lub  
przegrzewania pomieszczeń pracy.

B. Roboty rozbiórkowe i demontażowe.

Pracownicy  powinni  być  zapoznani  z  programem  rozbiórki  i  poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny być prowadzone w taki  
sposób, aby usuwanie jednego elementu nie wywoływało nieprzewidzianego spadania  
lub zawalenia się innego. W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu
robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik
robót. Zawiera on: 
• oznaczenie  nieruchomości,  kiedy  i  przez  kogo  zostało  wydane  pozwolenie  lub

wydany nakaz na dokonanie rozbiórki, 
• protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy i inne konstrukcyjne części obiektu,

na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy,
posiadają dostateczną wytrzymałość, 

• opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót,
• datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia

zdrowia  i  życia  ludzi  oraz  wszelkie  inne  okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na
bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. 

Nie  wolno  prowadzić  robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  możliwość  
przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty należy przerwać podczas 
wiatru  o  prędkości  większej  niż  10m/sek.  W  czasie  rozbiórki  zabronione  jest  
przebywanie  ludzi  na  niżej  położonych  kondygnacjach.  Przy  usuwaniu  gruzu
z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które 
powinny  mieć  zabezpieczenie  przed  spadaniem  lub  wypadaniem  gruzu.  Nie  wolno  
gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
częściach obiektu, a także obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie
i podcinanie. 

Podczas  wykonywania  robót  rozbiórkowych  konieczne  jest  stosowanie  
środków ochrony indywidualnej. W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót 
większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary ochronne. W czasie 
trwania  robót  wszyscy  pracownicy  powinni  stale  pracować  w  kaskach.  Przy  
przewracaniu ścian należy pracować w rękawicach ochronnych. W przypadku rozbijania 
kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą bezwzględnie być zabezpieczeni
szelkami  bezpieczeństwa,  amortyzatorem  bezpieczeństwa  i  linami  umocowanymi  do  
mocnej części konstrukcji. 

Przy  przewracaniu  obiektu  sposobami  zmechanizowanymi,  zatrudnionych  
pracowników i maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczna, 

Przy rozbiórce sposobem przewracania, długość przymocowanych lin powinna  
być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a umocowanie powinno być niezawodne. 
Liny  należy  każdorazowo  sprawdzać  przed  ich  ponownym  użyciem,  a  przy  ich  
zakładaniu powinien być zastosowany taki sposób ich podnoszenia, aby przypadkowo 
strącone cegły lub gruz nie spadały na pracowników. 

Przy  wykonywaniu  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych  obowiązują  
następujące wymagania: 

   19 



CBDarchitekci               Termomodernizacja budynku administracji

• usuwanie  jednego  elementu  nie  może  wywołać  spadania  lub  zawalenia  innego
elementu, 

• przy prędkości wiatru powyżej 10m/sek roboty należy wstrzymać, 
• podczas rozbiórki przebywanie ludzi i osób nieupoważnionych wewnątrz budynku

jest zabronione,
• pracownicy mają posiadać obuwie z noskami stalowymi, stosować okulary i maski

przeciwpyłowe,
• pracujący młotami udarowymi stosują również ochronki słuchu i realizują obowiązek

max 4-godzinną pracę młotem w ciągu dniówki.

C. Dostawa i składowanie materiałów.

Składowanie  materiałów  budowlanych  powinno  odbywać  się  tylko
w  wyznaczonych  miejscach  odpowiednio  wyrównanych  do  poziomu,  utwardzonych
i  odwodnionych,  w  sposób  zabezpieczający  przed  przewróceniem,  zsunięciem  lub  
rozsunięciem  się  stosów  materiałów.  Niedozwolone  jest  opieranie  składowanych  
materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. 

Przy  składowaniu  należy  zachować  co  najmniej  następujące  minimalne  
odległości: 
• 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań, 
• 5m – od stałego stanowiska pracy, 
• 2m – od wykopu, 
• 0,6m – od krawędzi klina odłamu wykopu, 
• 2m – między stosami elementów a wznoszonym obiektem. 

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie
budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się
tablice  określające  dopuszczalne  obciążenie  regałów  magazynowych,  a  także
dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Materiały sypkie, takie jak piasek i żwir,
powinny być przechowywane w pryzmach z zachowaniem kąta stoku naturalnego tych
materiałów.  Materiały  drobnicowe  należy  układać  w  stosy  o  wysokości  nie
przekraczającej  2m.  Materiały  workowane  należy  układać  krzyżowo  do  wysokości
najwyżej 10 warstw. 

Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją producenta. Opieranie 
składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu
budowlanego, jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów
lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 

Podczas  mechanicznego  załadunku  lub  rozładunku  materiałów  lub  wyrobów,
przemieszczanie  ich  nad  ludźmi  lub  kabiną,  w  której  znajduje  się  kierowca,  jest
zabronione. 
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D. Roboty budowlano - montażowe.

Roboty montażowe
Producent  rusztowań  zobowiązany  jest  do  poddania  poszczególnych  

elementów badaniom na zgodność z wymaganiami  konstrukcyjnymi  i materiałowymi,  
określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

Rusztowania  systemowe  powinny  być  montowane  zgodnie  z  dokumentacją  
projektową. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane 
zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy
montażu i demontażu rusztowań powinny posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie 
rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika budowy lub
uprawnioną osobę. Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:
• wykonawcę montażu rusztowania  lub ruchomego podestu roboczego z podaniem

imienia i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu, 
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania.

Rusztowania  powinny  być  wykorzystywane  zgodnie  z  przeznaczeniem.  
Rusztowania powinny: 
• posiadać  pomost  o  powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób  wykonujących

roboty oraz składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,
• posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń, 
• zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy,
• zapewniać  możliwość  wykonywania  robót  w pozycji  nie  powodującej  nadmiernego

wysiłku, 
• posiadać poręcz ochronną. 

Rusztowania  stojakowe  powinny  mieć  wydzielone  bezpieczne  piony  
komunikacyjne.  Rusztowania  należy  ustawiać  na  podłożu  ustabilizowanym
i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. W przypadku 
odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony 
tej ściany. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych 
do  konstrukcji  rusztowania  nie  może  przekraczać  1,5kN.  Przed  montażem  lub  
demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań są zabronione:
• jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność, 
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, 
• w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu 
pracy jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań jest zabronione.

Roboty murarskie i tynkarskie
Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1,00m należy prowadzić

z pomostów rusztowań.  Pomost do robót murarskich powinien znajdować się poniżej  
wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5m od jego górnej krawędzi. Wykonywanie 
robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po 
świeżo  wykonanych  murach,  przesklepieniach,  płytach  przekryciach  otworów
i niestabilnych deskowaniach oraz  wychylanie  się  poza  krawędzie  konstrukcji  bez  
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dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione.  Należy  
przestrzegać temperatur  min.  oraz  max.,  poniżej  i  powyżej  których  nie  wolno  
wykonywać  robót.  Przestrzegać  instrukcji  podanych  przez  producentów  zapraw.  
Wykonywanie  robót  w  innych  niż  zalecane  warunkach  temperaturowych  może  
doprowadzić do zawalenia ścian. 

Prace  mogą wykonywać  tylko  wykwalifikowani  pracownicy,  przeszkoleni  do  
prowadzonych robót. Skład brygady pracowniczej określa się według zakresu prac.  
Przed  rozpoczęciem  prac  rozbiórkowych  pracownicy  muszą  być  przeszkoleni
z przepisów bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. 

Przy  wykonywaniu  robót  murowych  i  tynkowych  obowiązują  następujące  
wymagania:
• na stanowisku roboczym należy utrzymywać czystość i porządek, a materiały tak

układać aby nie przeszkadzały w pracy, 
• nie prowadzić robót jednocześnie na dwóch lub więcej poziomach na rusztowaniach

bez odpowiednich zabezpieczeń,
• nie wolno wykonywać robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych,
• zabronione jest zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości. 

Roboty malarskie
Prace malarskie muszą być prowadzony z rusztowań lub drabin. Wykonywanie 

prac przy użyciu drabin jest dozwolone do wys. 4,0m od poziomu podłogi. Nie wolno 
wykonywać prac malarskich z prowizorycznych pomostów zbitych z desek. 

Główne zagrożenia przy wykonywaniu prac malarskich: 
• zatrucie substancjami chemicznymi,
• zastosowanie substancji mogących spowodować alergię,
• wykonywanie pracy na wysokości,
• niebezpieczeństwo pożaru. 

Malowanie farbami zawierającymi szkodliwe toksyczne substancje np. związki  
ołowiu  i  chromu  dopuszczalne  jest  tylko  przy  użyciu  pędzla.  Niedozwolone  jest
przebywanie  ludzi  powyżej  4  godzin  w  pomieszczeniach  malowanych  farbami  
zawierającymi  lotne  rozpuszczalniki.  W  czasie  wykonywania  robót  malarskich
z zastosowaniem farb łatwo palnych należy umieścić w widocznych miejscach tablice 
ostrzegawcze. 

Roboty betoniarskie
W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych, roztwór  

należy przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby
zatrudnione  przy  rozcieńczaniu  środków  chemicznych  powinny  być  zaopatrzone
w środki ochrony indywidualnej. Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny 
być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy 
łatwo otwieralne. Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się 
stopniowo i równomiernie. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości 
większej niż 1,0m jest zabronione. 

Zabrania się wchodzenia na pojemniki do transportu betonu zarówno w trakcie 
ich załadowania jak i ich rozładunku. Przy konieczności wykonania tych czynności  
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prace te mogą być wykonane tylko na polecenie nadzoru oraz powinny być powierzone
odpowiednio  poinstruowanemu  pracownikowi.  W  zależności  od  sytuacji  należy  
zastosować odpowiednie środki ochrony osobistej. 

Wibrowanie  ułożonej  masy betonowej  powinno być  prowadzone  wibratorami  
sprawnymi technicznie oraz posiadającymi odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe.
Używanie  wibratorów  powinno  być  zgodne  z  instrukcjami  ich  obsługi.  Używane  
wibratory powinny posiadać aktualne okresowe badania potwierdzające ich sprawność 
techniczną  i  odpowiednią  izolacyjność  instalacji  elektrycznej.  Każdorazowo  przed  
rozpoczęciem prac należy wizualnie sprawdzić stan przewodów zasilających wibratory  
i ich podłączenia. W trakcie używania wibratorów należy zwracać szczególną uwagę na
trasę przebiegu kabli zasilających, nie dopuszczać do możliwości ich mechanicznego  
uszkodzenia. Niedopuszczalne jest naciąganie kabli zasilających lub odłączanie ich od 
rozdzielni lub przedłużaczy przez ciągniecie za kabel.

Roboty dekarskie i izolacyjne
Kotły do podgrzewania masy bitumicznej powinny być zaopatrzone w pokrywy

i szczelnie zamknięte, oraz wypełnione nie więcej niż do ¾ ich wysokości. 

Roboty instalacyjne
Przed  rozpoczęciem  prac  instalacyjnych  na  obiekcie,  należy  przeszkolić  

wszystkich pracowników pod kątem niebezpieczeństw, pojawiających się podczas pracy 
z  urządzeniami  elektrycznymi.  Pracownicy  dopuszczeni  do  wykonywania  prac  
instalacyjnych muszą spełniać wymagania: 
• posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 
• posiadać  niezbędną wiedzę i  umiejętności  w zakresie  bezpiecznego i  sprawnego

wykonywania  danej  pracy  oraz  posługiwania  się  przewidzianymi  dla  tej  pracy
narzędziami i sprzętem,

• mieć właściwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy, 
• posiadać  niezbędną  znajomość  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz

poświadczenie przeszkolenia w tym zakresie. 
Kserokopie wymaganych dokumentów należy przekazać kierownikowi budowy. 

Roboty na wysokościach
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co  

najmniej 1,0m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą  
przed upadkiem z wysokości. 

Przemieszczanie w poziomie na wysokości wymaga zapewnienia na stanowisku 
pracy  możliwości  zamocowania  końcówki  linki  bezpieczeństwa  do  pomocniczej  liny  
ochronnej lub prowadnicy poziomej. Prowadnica powinna być zamocowana na wysokości 
około 1,50m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób 
zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.
W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie,  
linka  bezpieczeństwa  zainstalowana  przy  szelkach  bezpieczeństwa  powinna  być
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość
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linki  bezpieczeństwa  szelek  bezpieczeństwa  nie  powinna  być  większa  niż  1,50m.  
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do 
linek  urządzeń  samohamujących,  ograniczających  wystąpienie  siły  dynamicznej
w  momencie  spadania,  zwłaszcza  aparatów  bezpieczeństwa  lub  pasów  
bezwładnościowych. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych  
lub  ruchomych  podestów  roboczych  powinny  być  dodatkowo  zabezpieczone  przed  
upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin 
nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które 
powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,
ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0m w przypadkach,
w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem
z wysokości.

Maszyny i urządzenia techniczne używane na placu budowy
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.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu,
mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty  
uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia  
techniczne niepodlegające dozorowi technicznemu powinien udostępnić organom kontroli
dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy  lub  maszyniści  żurawi,  maszyn  budowlanych,  kierowcy  wózków
i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym  powinni  posiadać  wymagane  kwalifikacje.  
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie  
posiadają kabin, powinny być:
• zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
• osłonięte w okresie zimowym.

E. Roboty wykończeniowe.

Roboty  wykończeniowe  zewnętrzne  mogą  być  wykonywane  przy  użyciu  
ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja
i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem  
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy
podestów  roboczych  powinien  posiadać  wymagane  uprawnienia.  Osoby  dokonujące  
montażu  i  demontażu  rusztowań  obowiązane  są  do  stosowania  urządzeń  
zabezpieczających  przed  upadkiem  z  wysokości.  Przed  montażem  i  demontażem  
rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome 
podesty  robocze  powinny  być  wykorzystywane  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Odbiór  
rusztowania  dokonuje  się  wpisem  do  dziennika  budowy  lub  w  protokole  odbioru  
technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie  
poręczy ochronnej na wysokości 1,00m. Rusztowania z elementów metalowych powinny 
być  uziemione  i  posiadać  instalację  piorunochronną.  Rusztowania  usytuowane  
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bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych
powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek  
ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.

Roboty  wykończeniowe  wewnętrzne  mogą  być  wykonywane  z  rusztowań  
składanych (roboty  tynkarskie,  montażowe,  instalacyjne)  oraz drabin  rozstawnych  
(roboty  malarskie).  Montaż  rusztowań,  ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być  
wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań 
może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone
w zakresie ich konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być 
wykorzystywane  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Dopuszcza  się  wykonywanie  robót  
malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0m 
od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się 
oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty 
malarskie  roztworami  wodnymi  należy wyłączyć  instalację  elektryczną i  stosować  
zasilanie,  które  nie  będzie  mogło  spowodować  zagrożenia  porażeniem  prądem  
elektrycznym.

F. Uporządkowanie terenu 

Po  zakończonych  wszystkich  czynnościach  związanych  z  inwestycją  
uporządkować teren i doprowadzić go, w miarę możliwości, do stanu sprzed podjętych 
prac budowlano-remontowych.

6.2. Prace transportowe

• wszystkie materiały z rozbiórek będą wywożone na bieżąco poza teren budowy,
• pracownicy zatrudnieni przy załadunku i rozładunku stosują maski przeciwpyłowe

dla materiałów sypkich (cement, wapno, itp.).
• miejsca opuszczania materiałów na linkach, transportowane na pomosty rusztowań

(drobne elementy montażowe)  oraz na wcześniej  przygotowane  gniazda (kładki,
schody) wydzielić oporęczowaniami,

• strefy  niebezpieczne  należy  również  wyznaczyć  w miejscach  pracy  sprzętu  do
transportu pionowego.

6.3. Komunikacja

Drogi  dojazdowe powinny  mieć  utwardzoną  nawierzchnię  i  być  oznakowane  
zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Minimalne szerokości dróg: 
• jednokierunkowe: 3-4m, 
• dwukierunkowe: 6-8m. 
Minimalne  promienie  łuków  wynoszą  20m.  Drogi  jednokierunkowe  w  miejscach  
przeznaczonych do wyładunku powinny być poszerzone o co najmniej 2,5 m i mieć  
długość większą o 5m od długości środka transportowego. 

Przejścia  dla pieszych powinny być  wyznaczone  w miejscach  bezpiecznych.  
Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić 
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co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego – 1,2m. Przejścia nad zagłębieniami lub obok  
nich powinny być zaopatrzone w balustrady z poręczą ochronną na wysokości 1,10m, 
deską  krawężnikową  o  wysokości  0,15m  oraz  wypełnieniem  przestrzeni  pomiędzy  
poręczą a deską w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu  
powyżej 1m również zabezpiecza się balustradą. Nachylenie tych dróg nie może być 
większe niż: 
• dla wózków szynowych – 4%; 
• dla wózków bezszynowych – 5%,
• dla taczek – 10%. 
Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 
15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie w odstępach nie mniejszych 
niż  0,4m  lub  w  schody  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  0,75m,  co  najmniej
z  jednostronnym  zabezpieczeniem  balustradą.  Pochylnie,  po  których  dokonuje  się  
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadów większych niż 10%.

6.4. Wykaz obiektów istniejących

Budynki  kompleksu  szpitalnego  składające  się  z  dwóch  podstawowych  
wielosegmentowych  budynków  z  oddziałami  lecznictwa  zamkniętego  i  dziewięciu  
budynków pomocniczych. 

6.5.  Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi

Na terenie przedmiotowych prac budowlano-remontowych elementy takie nie  
występują.

6.6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

W czasie realizacji zadania zagrożenia wystąpić mogą podczas wykonywania  
następujących rodzajów robót:
• zagrożenie  upadkiem  z  wysokości  głównie  w  czasie  realizacji  robót

przeprowadzanych z wykorzystaniem rusztowań;
• zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi;
• zagrożenie  katastrofą  budowlaną  wywołaną  prowadzeniem  robót  niezgodnie

z projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,
• zagrożenie  porażeniem  prądem  elektrycznym  podczas  wykonywania  robót

w zbliżeniu z istniejącymi kablami napowietrznej i/lub podziemnej linii energetycznej;
• zagrożenie  od  niewłaściwego  posługiwania  się  narzędziami  i  urządzeniami  oraz

nieprzestrzegania wymogów technologicznych;
• zagrożenie  wypadkami  komunikacyjnymi  przede  wszystkim  w  aspekcie  wjazdu

i wyjazdu z placu budowy na drogi komunikacji publicznej;
• zagrożenie  wynikające  z  niewłaściwego  transportu  i  składowania  materiałów

budowlanych,
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• zagrożenie wywołane niezdolnością pracownika, maszyny lub urządzenia do pracy;
• wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie w/w.

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających
na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.  Czas  
zagrożenia katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć – określa się jako  
trwający przez cały okres budowy. Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do  
ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości  
niebezpiecznych  materiałów  i  tempa  pracy,  a  odwrotnie  proporcjonalna  do  
intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

6.7. Instruktaż pracowników

Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników  
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się, jako:
• szkolenia wstępne;
• szkolenia okresowe.

Ogólnemu szkoleniu wstępnemu („instruktaż ogólny”) podlegają wszyscy nowo 
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Program szkolenia
obejmuje  zapoznanie  się  pracowników  z  podstawowymi  przepisami  BHP  zawartymi
w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy. 

Szkolenie  wstępne  na  stanowisku  pracy  powinno  zapoznać  pracownika
z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony  
przed  zagrożeniami  oraz  metodami  bezpiecznego  wykonywania  pracy  na  tym  
stanowisku.  Pracownik  przed  przystąpieniem  do  pracy  powinien  być  pouczony
w sprawie ryzyka zawodowego jakie wiąże się z pracą na danym stanowisku. Fakt  
odbycia  przez pracownika  szkolenia  wstępnego ogólnego,  szkolenia  wstępnego na  
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzone
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku
pracy.  Szkolenia  okresowe  w  zakresie  BHP  dla  pracowników  zatrudnionych  na  
stanowiskach  robotniczych  powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie  
rzadziej  niż  3  lata,  a  na stanowiskach  pracy,  na  których  występują  szczególne  
zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy  zatrudnieni  na  stanowiskach  operatorów  żurawi,  maszyn  
budowlanych  i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym  powinni  posiadać  wymagane  
kwalifikacje.  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 oraz majster budowy stosownie do  
zakresu obowiązków. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby dozoru 
budowlanego (z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi) po przekazaniu obiektu przez
inwestora. Czas trwania oraz instruktaż z podziałem czynności dla poszczególnych  
pracowników brygady ustala dozór wykonawcy. Prace powinny być prowadzone pod  
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nadzorem kierownika budowy tytułującym się odpowiednimi uprawnienia budowlanymi  
i posiadającym opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Przed przystąpieniem do prac, brygada musi być zapoznana z warunkami pracy
i niniejszym projektem. Podczas wykonywania prac budowlanych przez cały czas 
trwania budowy należy przestrzegać w zakresie swych obowiązków Rozporządzenia  
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 6 lutego  
(Dz.U. Nr47 poz.401).

Każdy z pracowników biorących udział w pracach z chwilą zaistnienia 
zagrożenia (sytuacji awaryjnych) ma obowiązek wstrzymać wszystkie prace, wycofać  
się w bezpieczne miejsce oraz powiadomić osobę dozoru nadzorującą roboty. Osoba  
dozoru (kierownik budowy, inspektor nadzoru),  sprawująca nadzór nad robotami,  po
otrzymaniu informacji o wynikłej sytuacji od osoby nadzorującej bezpośrednio
prowadzone roboty, podejmuje decyzję o ewentualnym kontynuowaniu prac po 
stwierdzeniu braku występowania dalszego zagrożenia.

6.8. Nadzór

W zakresie nadzoru należy wymienić kierowników robót i numery ich uprawnień,
kierowników  obiektów  oraz  generalnego  wykonawcę  i  podwykonawców  oraz
koordynatora robót.

Do  poszczególnych  prac  przewiduje  się  skierowanie  przez  generalnego
wykonawcę na budowę mistrzów budowlanych.
Rodzaje zawodów, występujących na budowie: betoniarze, murarze, operatorzy węzła 
betoniarskiego, dźwigów, tynkarze, malarze, operatorzy  urządzeń  zmechanizowanych,  
elektrycy, blacharze, kierowcy, dekarze.

6.9. Odpowiedzialność

Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac i kontakt z Inwestorem oraz 
za organizację dostaw na budowę materiałów i sprzętu we współpracy z generalnym 
wykonawcą. Organizuje pracę w taki sposób aby była ona bezpieczną. 

Koordynator  ds.  BHP  kontroluje  wszystkich  wykonawców  w  zakresie  
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzeżenia
i  wnioski  w  sprawie  nieprzestrzegania  przepisów  w  zakresie  BIOZ  koordynator  
przedkłada kierownikowi na bieżąco, wpisując je w zeszyt i podając datę i stanowisko 
pracy,  którego te spostrzeżenia dotyczą.  Kierownik budowy zapoznaje się z nimi,  
potwierdzając ten fakt swoim podpisem.

Kontrola  podwykonawców  w  zakresie  przestrzegania  zasad  BHP  
przeprowadzana  przez  koordynatora  budowy  ds.  BHP  zawsze  kończy  się  
sporządzeniem  krótkiego  protokółu,  składającego  się  z  samych  zaleceń.  Nie  
wykonanie tych zaleceń może być podstawą dla kierownika budowy dla wstrzymania 
robót, realizowanych przez podwykonawcę z winy podwykonawcy. W przypadkach nie 
wykonywania prac zgodnie z przepisami BHP, kierownik ma prawo wnioskować o zmianę
podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, którą generalny wykonawca wprowadza
do każdej umowy z podwykonawcą.
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Kierownik  bazy  sprzętowej  odpowiada  za  przeglądy  techniczne  sprzętu  
mechanicznego  generalnego  wykonawcy  pracującego  na  budowie,  zaś  za  bieżącą  
konserwację – operatorzy.  Kierownik budowy ma prawo żądać od podwykonawców  
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzęcie, a zwłaszcza 
decyzję dopuszczającą urządzenie do ruchu.

Wszyscy realizatorzy budowy przy zamówieniach materiałowych powinni wziąć 
pod uwagę fakt dopuszczalności zamówień najwyżej na 3 dni pracy.

Wszyscy  podwykonawcy  mają  prawo  używania  mediów  za  odpłatnością.  
Podwykonawcy zakładają na swój koszt liczniki poboru energii elektrycznej i wody.
Podwykonawcy biorą udział w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilości 
zatrudnionych na budowie pracowników.

Dla zapewnienia przejezdności dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii
i innych zagrożeń ustala się następujące zachowania:
• niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach więcej niż dwóch samochodów

jednocześnie. Następne można wpuścić na teren budowy po wyjeździe poprzednich,
• koparki,  betonowozy  itp.  nie  mogą  pracować  „z  drogi”  lecz  z  utworzonych

zatoczek,
• przed bramą wjazdową generalny wykonawca przygotowuje miejsca wyczekiwania

dla transportu kołowego przed wjazdem na budowę,
• konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybką rozbiórkę przęseł ogrodzenia po obu

stronach bramy.
W  wypadkach  awaryjnych  ruchem  kieruje  kierownik  budowy  lub  osoba  

upoważniona przez kierownika budowy.
Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi  

przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecność 
do koordynatora  budowy ds.  BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robót  w miejscu  
wypadku. Dalsze postępowanie zgodnie z instrukcją postępowania IPP 10.02/34.
Punkt pierwszej pomocy znajduje się w biurze kierownika budowy.
Najbliższy punkt lekarski znajduje się w Pogotowiu Ratunkowym.
Straż Pożarna tel. 998.
Komisariat Policji tel. 997
Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto 
znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzają 
we wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikającym z informacji dla podwykonawców.

6.10. Informacje dla podwykonawców

Spotkania koordynacyjne będą się odbywać w wyznaczonym czasie w biurze  
kierownika budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefów produkcji poszczególnych 
wykonawców  odbywać  się  będą  w  wyznaczonym  czasie  w  siedzibie  generalnego  
wykonawcy.

Wykonawca,  jak  i  przedstawiciele  podwykonawcy  przed  podjęciem  robót  
podpisują dokument, w którym potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami BIOZ na 
budowie i deklarują pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kierownik  budowy  ma  obowiązek  wskazać  każdemu  podwykonawcy  miejsca  
składowania na określony czas materiałów i parkowania maszyn budowlanych.
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Przed  wprowadzeniem  na  budowę,  podwykonawca  otrzymuje  instrukcję  
określającą  powyższe  miejsca,  oraz  informację  o  zagrożeniach,  wynikających
z lokalizacji prac, warunków gruntowo-wodnych, sąsiedztwa budynków i pracujących  
maszyn.

Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 
kierownika budowy następującymi instrukcjami:
a) na wypadek zagrożenia, awarii, pożaru - np.:IP1.01/10
b) przeciwpożarową dla zaplecza budowy - np.: IPB 1.01/11
c) organizacji pierwszej pomocy w nagłych przypadkach np.: IPP10.02/34
d) wykonania prac szczególnie niebezpiecznych np.: IPN 12.05/21 do 27 tzn:
– praca  z wykorzystaniem materiałów przejawiających  właściwości  pożarowe i/lub

wybuchowe,
– praca z wykorzystaniem przy budowie, transporcie i/lub magazynowaniu surowców

i substancji o właściwościach żrących i toksycznych,
– praca w wykopach,
– praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
– praca na wysokości,
– sposobu  postępowania  przy  sytuacji,  która  wymaga  natychmiastowego  odcięcia

mediów w zakresie elektrycznym, wodociągów i gazu.

6.11. Normy czasu pracy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawcę, decyzje kadrowe 
w sprawie  kar,  nagród i  urlopów są podejmowane przez biuro  spraw osobowych  
generalnego wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawców właściwym
biurem będą komórki spraw osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy są 
zobowiązani do rozpatrywania w powyższych sprawach wniosków generalnego 
wykonawcy.

Ustalanie norm dla poszczególnych rodzajów prac i stanowisk pracy podlega 
wyłącznie wymaganiom ustawowym.

6.12.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych

Bezpośredni  nadzór nad bezpieczeństwem i  higieną  pracy na stanowiskach  
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy 
prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTANIA WYPADKÓW PRZY PRACY

1) niewłaściwa ogólna organizacja pracy:
a) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,
b) niewłaściwe polecenia przełożonych,
c) brak nadzoru,
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d) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,
e) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,
f)  brak  lub  niewłaściwe  przeszkolenie  w  zakresie  bezpieczeństwa  pracy
i ergonomii,
g) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań
lekarskich.

2) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:
a) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,
b) nieodpowiednie przejścia i dojścia,
c) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKÓW PRZY PRACY

1) niewłaściwy stan czynnika materialnego:
a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,
b) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,
c) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,
d) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,
e) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

2) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:
a) zastosowanie materiałów zastępczych,
b) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

3) wady materiałowe czynnika materialnego:
a) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

4) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:
a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
c) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
• organizować stanowiska pracy  zgodnie  z przepisami  i  zasadami  bezpieczeństwa

i higieny pracy,
• przeprowadzić  szkolenia  pod  względem  przepisów  BHP  jeszcze  przed

przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z budową,
• opracować i zaznajomić pracowników z planem BIOZ,
• skierować  i  dopuścić  do  pracy  jedynie  osoby  posiadające  odpowiednie  badania

lekarskie,
• skierować  do  wykonywania  robót  specjalistycznych,  jak  instalacje  elektryczne,

wodne i inne pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i szkolenia,
• zagwarantować  pracownikom  ubrania  robocze  przystosowane  do  poszczególnych

robót zgodnie z zasadami ogólnymi BHP, 
• stosować certyfikowaną odzież ochronną,
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• przekazać  do  użytku  jedynie  narzędzia  i  materiały  posiadające  odpowiednie
dopuszczenia do stosowania,

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

• organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie
pracowników  przed  wypadkami  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,

• dbać  o  właściwe  oznakowanie  i  zabezpieczenie  placu  budowy  zapobiegające
dostępowi osób nie biorących udziału w procesie realizacji,

• dbać  o  właściwe  oznakowanie  i  zabezpieczenie  punktów  poboru  energii
elektrycznej,

• wyznaczyć na terenie budowy miejsca ze sprzętem do ochrony przeciwpożarowej.

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:
▪ zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk pracy  w sposób zabezpieczający

pracowników  przed  zagrożeniami  wypadkowymi  oraz  oddziaływaniem
czynników szkodliwych i uciążliwych,

▪ 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 opracowaną 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.

Wszystkie podane powyżej czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę 
zdrowia powodują obowiązek wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu 
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BIOZ) przez kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy. Szczegółowy zakres planu
BIOZ powinien spełniać wymagania podstawowe Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.

6.13. Podstawa opracowania

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z późn.zm.)

• art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.
1409  z póź. zm.)

• ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321
z póź. zm.)

• rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz
szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz. 1256)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
62 poz. 285)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62
poz. 287)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Nr 62 poz. 288)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie
uprawnień  rzeczoznawców  do  spraw  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  zasad
opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy
oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na
Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.
844 z póź. zm.)

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas eksploatacji  maszyn i  innych  urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr
47 poz. 401).
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