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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

a) Roboty ociepleniowe, 

 Roboty rozbiórkowe,  

 Wymiana drzwi wejściowych i do zsypów, 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych, 

 Ocieplenie stropodachu wentylowanego, 

 Ocieplenie dachu nad klatkami schodowymi, 

 Wymiana obróbek blacharskich, 

b) Remont balustrad , 

c) Wykonanie opaski wokół budynku, 

d) Montaż instalacji odgromowej, 

e) Remont wejść, 

f) Remont zejść do zsypów. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Przedmiotowy obiekt jest jedynym obiektem znajdującym się na terenie należącym do Inwestorów. 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na obszarze objętym projektowanym zadaniem nie ma elementów zagospodarowania, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych. 

Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń: 

1. Zagrożenia pracowników związane z pracą na wysokości (upadki z wysokości) 

2. Zagrożenia dla mieszkańców związane z koniecznością korzystania z dojść komunikacyjnych . 

3. Upadki przedmiotów z wysokości. 

4. Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi ( wiertarki, mieszadła itp.). 

Zapewnić wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców, posiadających 

specjalistyczny sprzęt. 

Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B” 

 
Roboty szczególnie niebezpieczne to prowadzenie prac na wysokości. 

        
Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m 

nad poziomem gruntu lub podłogi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od 
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wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:  

 osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z 

oknami oszklonymi,  

 wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z 

wysokości.  

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi , na których w 

związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być:  

 zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 

1,1 m ,  

 krawężniki o wysokości co najmniej 0,15 m,  

 pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub 

przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.  

W przypadku, gdy poczynania techniczne i organizacyjne nie mogą zapewnić pełnego bezpieczeństwa pracy na 

wysokości, należy bezwzględnie stosować właściwe środki ochrony indywidualnej, a przede wszystkim sprzęt 

chroniący przed upadkiem z wysokości, tj.: szelki bezpieczeństwa stosowane w połączeniu z linką mocowaną do 

uchwytu, a często także z urządzeniem samohamownym tzw. aparatem bezpieczeństwa) lub amortyzatorem 

włókienniczym oraz hełmy ochronne. Wybór właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinien być 

uzależniony od rodzaju robót, a także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia na stanowisku pracy.  

            

 

Szelki z linką bezpieczeństwa ograniczają poruszanie się pracowników do obszaru wyznaczonego długością linki. 

Linka z urządzeniem samohamownym umożliwia zbliżanie się do krawędzi płaszczyzny, na której wykonywane 

są prace i jednocześnie zabezpiecza przed upadkiem z wysokości i musi być tak dobrana jej długość aby 

pracownik w chwili upadku z wysokości nie uderzył w powierzchnię ziemi lub podłogi. Długość linki bez wyżej 

wymienionego urządzenia nie może być większa niż 1m . 
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WARUNKI TECHNICZNE . RUSZTOWANIA POWINNY:  

 posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania 

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,  

 posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,  

 zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,  

 stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku.  

 przy typowych- być wykonane zgodnie z wymaganiami norm.  

 przy nietypowych- być wykonane zgodnie z projektem.  

 być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach   

roboczych dłuższych niż 10 dni, 

 użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,  

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,    

 nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania 

nie może przekraczać 150 kg,  

 dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w 

zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której 

składowa pozioma jest nie mniejsza niż 250 kG,  

 konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a 

pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m, 

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

WARUNKI  UŻYTKOWANIA 

 na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia 

pomostów,  

 przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją,  

 podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego 

stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku,  

 zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której 

znajduje się rusztowanie,  

 poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny być dosunięte do ściany,  

 odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna być 

większa niż 20 m, 

  rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach    przejazdów i przejść 

powinny mieć daszki ochronne. 
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TRANSPORT 

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

 piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy 

oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem  

 

CZYNNOŚCI ZABRONIONE 

ZABRONIONE JEST: 

 ustawianie i rozbieranie rusztowań:  

 zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  

 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  

 podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek.  

 używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór dla 

pomostów rusztowań 

 opieranie kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach  

 wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych  w strefie 

niebezpiecznej   

 obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników 

na pomostach     

 wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań   

 zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań     

 pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań  

 pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy  

 jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez odpowiedniego 

zabezpieczenia 

 przebywanie na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja techniczno-

ruchowa.    

 wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie materiałów i narzędzi 

po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się na pomoście   

 

5. Sposób instruktażu pracowników. 

 
            Instruktaż pracowników należy przeprowadzić kompleksowo przed realizacją całości zadania z   

uwzględnieniem specyfiki budowy oraz przed każdą realizacja kolejnego etapu robót. 

Instruktażu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany etap robót. 

Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający niezbędne badania, 

środki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia  prac specjalistycznych. 

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 
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- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń 

- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

na terenie budowy 

Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni potwierdzić 

pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio przygotowani. 

 

6. Środki techniczne. 

 
 zabezpieczenie strefy roboczej składowania materiałów, 

 odbiór techniczny prawidłowego wykonania pomostów roboczych i rusztowań przed wykonaniem robót, 

 zabezpieczenie rusztowań siatką ochronną; 

 zabezpieczenie przejść lub przejazdów pod rusztowaniem daszkami ochronnymi o szerokości większej o 

co najmniej 100 cm od szerokości przejścia 

 miejsca, w których prowadzone są prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań oraz w czasie 

wykonywania robót na rusztowaniu, należy oznaczyć za pomocą tablic ostrzegawczych, umieszczonych 

na widocznych miejscach. Tablice należy umieszczać na wysokości 250 cm nad terenem. 

 Obiekt podczas prowadzenia robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym. Wysokość ogrodzenia co najmniej 1,5 m. 

 Miejsca wykonania robót, dojścia, dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być dostatecznie 

oświetlone. 

 kontrola i koordynacja w zakresie przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy należy do 

Kierownika Budowy, 

 zaplecze Kierownika Budowy musi być wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy, podręczny sprzęt 

gaśniczy, informację o telefonach alarmowych i łączność telefoniczną. 

 każdorazowo przed opuszczeniem terenu budowy (zakończenie prac) nadzór  techniczny powinien 

sprawdzić czy wszystkie maszyny, urządzenia są wyłączone i zabezpieczone. W zależności od rodzaju 

realizowanych prac należy postępować zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi . 

 obowiązkiem Kierownika Budowy i kierowników robót jest zapewnienie, aby jakakolwiek osoba 

podejrzana o spożycie alkoholu nie miała wstępu na teren budowy. Nie wolno wnosić alkoholu na teren 

budowy. 

 postępowanie powypadkowe musi być przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z 

dn. 21.04.1992 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

 sytuacje awaryjne – procedury przeciwpożarowe. 

- Osoba, która zauważyła sytuację awaryjną czy pożar powinna niezwłocznie i natychmiast 
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skontaktować się z kierownictwem budowy. 

- W przypadku odkrycia pożaru należy podjąć próbę jego ugaszenia - wyłącznie, jeżeli nie stwarza to 

zagrożenia. W żadnym wypadku nie wolno podejmować prób gaszenia, jeżeli stwarza to zagrożenie 

dla osobistego bezpieczeństwa. 

- W przypadku odniesienia obrażeń skontaktować się z osobą udzielającą pierwszej pomocy. Osoby, 

które odniosły obrażenia można transportować wyłącznie, jeżeli grozi im inne niebezpieczeństwo. 

- Zawiadomić telefonicznie odpowiednie służby publicznie (o ile ma to zastosowanie) i wyraźnie 

opisać rodzaj żądanej pomocy oraz podać szczegółowe informacje o terenie budowy, (miejscu) 

zdarzenia. 

- Przy wejściu na teren budowy ustawić kompetentną osobę, która zaprowadzi  władze do miejsca, w 

którym wystąpiła awaria. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami i zasadami 

wiedzy budowlanej, przepisami BHP, należy każdorazowo przekazywać plac budowy wykonawcom 

poszczególnych etapów posiadającym odpowiednie przygotowanie zawodowe. Stosować w procesie budowy 

materiały posiadające odpowiednie certyfikaty bądź świadectwa dopuszczenia do obrotu. 

        Materiały a w szczególności materiały niebezpieczne, produkty posiadają tzw. instrukcje obsługi czy 

stosowania, z którą należy najpierw dokładnie zapoznać się. Na budowie należy każdorazowo wyznaczyć 

odpowiednie miejsca przechowywania zależnie od specyfiki materiału czy preparatu. 

        Urządzenie techniczne oraz sprzęt budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien posiadać 

odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniając bezpieczne funkcjonowanie zgodne z 

przepisami szczegółowymi i normami 

        Pomieszczenia magazynowe i składowiska, a także inne urządzenia tymczasowe na placu budowy należy 

wyposażyć w sprzęt ochrony przeciwpożarowej.  

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić 

znaki informujące o zagrożeniu oraz stosować środki chroniące przed skutkami zagrożeń (np. siatki, barierki). 


