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Projekt budowlany 

DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY 
 
 
 

KLAUZULE 
 

1. Projekt został sprawdzony i uznany za sporządzony prawidłowo, zgodnie z 
wymogami technicznymi i przepisami branży budowlanej, projekt może być 
skierowany do realizacji. 

2. Wszystkie prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej zastrzeżone. 
3. Wszystkie zmiany należy uzgadniać z projektantem. 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 
Dz. U. 2018.1202) oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Projekt budowlany 

DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia elewacji budynku świetlicy OSP w 

Morsku.  
Projekt obejmuje wykonanie izolacji termicznej elewacji budynku i wymianę części stolar-

ki okiennej bez zmian wielkości i rozmieszczenia otworów. 
Ponadto przewidziano przesuniecie otworu drzwi w przybudówce gospodarczej - w 

związku z nałożeniem otworu na warstwę izolacji. 
 
2. Lokalizacja 
Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 69/2, przy ul. Jurajskiej 39 w Morsku. 
 
3. Podstawa opracowania 

− Zlecenie Inwestora. 
− Wizja lokalna. 
− Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2018.1202 t. j.). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z 
późn. zm.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 kwietnia 2012 r. - W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018.1935 t. j.). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2 września 
2004 r. - W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego projektu budowlanego (Dz. U. 2018.1935 t. j.). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. - W sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003.120.1126 z późn. zm.). 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
4. Zagospodarowanie terenu 
4.1. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia zabudowy wraz z przybudówką go-
spodarczą 

136,8 m2 

 
4.2. Stan istniejący 
Większą część działek stanowią powierzchnie zielone. Na działkach znajduje się budy-

nek OSP, będący przedmiotem opracowania oraz urządzenia rekreacyjne i mała architektura 
- nie objęte opracowaniem. 

Działka ma istniejący dostęp z drogi publicznej. 
Działka nie znajduje się w rejestrze zabytków. 
Działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Działka nie znajduje się w granicach terenów górniczych. 
Działka nie znajduje się w granicach terenów Natura 2000. 
 
4.3. Zagospodarowanie działki 
Planowane prace nie powodują żadnych zmian w zagospodarowaniu działki. 
 
5. Obszar oddziaływania 
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu, 

wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Okre-
ślono zgodnie z rozporządzeniem W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 t. j.) oraz ustawą Prawo Budowlane 
(Dz. U. 2018.1202 t. j.). 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zawiera się w granicach działek objętych 
opracowaniem. 

Planowane prace nie zmieniają stanu istniejącego w tym względzie. 
 
6. Architektura 
6.1. Stan istniejący 
Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony, wysokość całkowita ok. 

8,0 m (budynek niski). Konstrukcja murowana z cegieł.  
Projekt obejmuje elewacje budynku - do wysokości obróbek blacharskich okapów i rynien 

nad gzymsem. 
W celu zachowania istniejącego charakteru budynku założono utrzymanie obecnej kolo-

rystyki - tynki w przeważającym kolorze szarym z akcentami koloru czerwonego. 
 
6.2. Stan projektowany 
Projekt zakłada wykonanie prac w dwóch etapach: 
 
Etap 1: 

− Wymiana 3 okien. 
− Docieplenie elewacji zachodniej. 
− Zmiana przebiegu rur spustowych - górne części ponad obróbką blacharską okapu. 

 
Etap 2: 

− Przesunięcie otworu drzwiowego w przybudówce gospodarczej na elewacji północnej. 
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− Docieplenie pozostałych elewacji budynku. 
− Zmiana przebiegu rur spustowych - górne części ponad obróbką blacharską okapu. 
− Wykonanie tynków analogicznych do budynku głównego na przybudówce gospodarczej. 

 
6.3. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
 
6.4. Obliczenie docieplenia 
UK = Uc + ∆U < Umax [W/m2*K] 
UK – Współczynnik przenikania ciepła przegrody z mostkiem cieplnym [W/m2*K] 
UC – Współczynnik przenikania ciepła przegrody bez mostków cieplnych [W/m2*K] 
∆U – Dodatek wyrażający wpływ mostków cieplnych [W/m2*K] 
Umax – Współczynnik przenikania ciepła wg WT [W/m2*K] 
R – Opór cieplny przegrody [m2*K/W] 
λ – Współczynnik przewodzenia ciepła materiału [W/m*K] 
d – Grubość przegrody [m] 
Obliczenia wg PN-EN ISO 6946. 
 
Warstwy istniejące: 
• tynk mineralny    d=0,010 [m] λ=0,820 [W/m*K] 
• mur z cegły ceramicznej dziurawki d=0,250 [m] λ=0,620 [W/m*K] 
• mur z cegły ceramicznej pełnej  d=0,120 [m] λ=0,770 [W/m*K] 
• tynk mineralny    d=0,020 [m] λ=0,820 [W/m*K] 
Uk = 1,37 [W/m2*K] 
Warstwy projektowane: 
• styropian     d=0,180 [m] λ=0,037 [W/m*K] 
• tynk akrylowy    d=0,015 [m] λ=0,800 [W/m*K] 
 R = 5,7 [m2*K/W] 
 UC = 0,18 [W/m2*K] 
 ∆U = 0,05 [W/m2*K] 
UK=0,23 [W/m2*K] < Umax= 0,23 [W/m2*K] 
 
Okna do wymiany: 
Uk = 1,6 [W/m2*K]. 
 
7. Etap 1 
Obejmuje elewację zachodnią budynku. 
 
Zakres prac rozbiórkowych 
- Demontaż części stolarki okiennej, opraw oświetleniowych, obróbek blacharskich 

(części wokół rur spustowych), rynien i rur spustowych. 
 
Zakres prac 
- Weryfikacja stanu elewacji oraz wykonanie ewentualnych napraw i uzupełnień.  
- Wymiana części stolarki okiennej na elewacji zachodniej - 3 szt., wymiary 90x60 cm. 

Należy zweryfikować wymiary stolarki przed zamówieniem. 
- Docieplenie ściany zewnętrznej warstwą styropianu o grubości 18 cm i λ=0,037 

W/m*K lub lepszym. Ocieplenie wnęk okiennych – styropian 3 cm. 
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- Docieplenie ściany zewnętrznej w pasie do 1,0 m poniżej i 0,3 m powyżej poziomu 
otaczającego terenu warstwą styroduru o grubości 18 cm i λ=0,037 W/m*K lub lep-
szym, połączone z uprzednią weryfikacją i uzupełnieniem bądź wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej. 

- Wykonanie części obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej w miejscach 
dotychczasowego umieszczenia rur spustowych w gzymsie. Kolorystyka odpowiada-
jąca elementom istniejącym na pozostałych częściach budynku. 

- Wykonanie tynków akrylowych, cienkowarstwowych, ułożonych na siatce. 
- Weryfikacja stanu oraz montaż oprawy oświetleniowej. 
 
Powierzchnie i długości 

- Wysokość całkowita       7,0 m 
- Powierzchnia ocieplenia elewacji (styropian gr. 18 cm):  85,0 m2 
- Powierzchnia ocieplenia fundamentów (styrodur gr. 18 cm): 18,0 m2 
- Powierzchnia izolacji przeciwwilgociowej fundamentów:  18,0 m2 
- Ościeża otworów okiennych i drzwiowych (gr. 3 cm):  9,0 m2 
- Powierzchnia tynków:       95,0 m2 
- Długość obróbek blacharskich łącznie (sz. 0,5 m):   13,5 mb 
- Długość obróbek blacharskich do wykonania (sz. 0,5 m):  1,0 mb 
- Długość rynien:        13,0 m 
- Długość rur spustowych:      15,0 m 
- Długość parapetów okiennych:     7,2 mb 
- Powierzchnia okien do wymiany:     1,6 m2 
 

8. Etap 2 
Obejmuje elewację: wschodnią, północną i południową. 
 
Zakres prac rozbiórkowych 
- Demontaż opraw oświetleniowych, tablicy, zadaszenia wejścia, obróbek blacharskich 

(części wokół rur spustowych), rynien i rur spustowych. 
- Rozbiórka ciągów utwardzonych wokół budynku - w związku z wykonaniem izolacji 

poniżej poziomu gruntu. 
 
Zakres prac 
- Weryfikacja stanu elewacji oraz wykonanie ewentualnych napraw i uzupełnień. 
- Docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 18 cm i λ=0,037 

W/m*K lub lepszym. Ocieplenie wnęk okiennych i drzwiowych – styropian 3 cm. Przy-
budówka gospodarcza na elewacji północnej nie jest przewidziana do ocieplenia. 

- Docieplenie ścian zewnętrznych w pasie do 1,0 m poniżej i 0,3 m powyżej poziomu 
otaczającego terenu warstwą styroduru o grubości 18 cm i λ=0,037 W/m*K lub lep-
szym, połączone z uprzednią weryfikacją i uzupełnieniem bądź wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej. 

- Przesuniecie otworu drzwiowego w przybudówce gospodarczej - demontaż drzwi, po-
szerzenie otworu, wykonanie słupka, belki i wypełnienia nad drzwiami, montaż drzwi, 
wykonanie tynków analogicznych do reszty budynku. 

- Wykonanie części obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej w miejscach 
dotychczasowego umieszczenia rur spustowych w gzymsie. Kolorystyka odpowiada-
jąca elementom istniejącym na pozostałych częściach budynku. 

- Wykonanie tynków akrylowych, cienkowarstwowych, ułożonych na siatce. 
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- Weryfikacja stanu oraz montaż: opraw oświetleniowych, zadaszenia wejścia, tablic, 
wejścia przyłącza NN, uchwytu na flagi. Umieszczenie w widocznym miejscu na bu-
dynku numeru adresowego (obecnie nie istnieje). 

- Wykonanie opaski brukowanej wokół budynku. 
 
Powierzchnie i długości 

- Wysokość całkowita       7,0 m 
- Powierzchnia ocieplenia elewacji (styropian gr. 18 cm):  200,0 m2 
- Powierzchnia ocieplenia fundamentów (styrodur gr. 18 cm): 45,0 m2 
- Powierzchnia izolacji przeciwwilgociowej fundamentów:  45,0 m2 
- Ościeża otworów okiennych i drzwiowych (gr. 3 cm):  21,0 m2 
- Powierzchnia tynków:       250,0 m2 
- Długość obróbek blacharskich łącznie (sz. 0,5 m):   31,5 mb 
- Długość obróbek blacharskich do wykonania (sz. 0,5 m):  1,0 mb 
- Długość rynien:        34,0 m 
- Długość rur spustowych:      14,5 m 
- Długość parapetów okiennych:     8,5 mb 
- Długość obróbki połączenia dachu przybudówki ze ścianą: 3,0 mb 

 
Przesunięcie otworu drzwiowego 
Prace obejmują: 
- demontaż drzwi, 
- poszerzenie otworu o 25 cm, 
- wykonanie słupka - 25 x 25 cm, murowany z cegły pełnej, 
- wykonanie belki - wys. 15, dł. 150 cm, szer. dostosowana do ściany, zbrojenie 4Ø12, 

strzemiona Ø8 co 20 cm. 
- wykonanie wypełnienia nad drzwiami - cegła dziurawka lub pustaki ceramiczne, 
- montaż drzwi, 
- wykonanie tynków analogicznych do reszty budynku. 
Prace należy wykonać przed wykonaniem izolacji ścian budynku głównego. 
 
9. Opaska brukowana 
Nawierzchnia wykonana z kostki brukowej, ograniczona obrzeżem betonowym. Należy 

wykonać wokół budynku, w miejscach, gdzie nie istnieją obecnie utwardzone ciągi. Istniejące 
ciągi należy ułożyć w dotychczasowych miejscach, z zachowaniem ich położenia i szeroko-
ści. 

 
Zakres prac 
Wykonanie opaski brukowanej wokół budynku. 
Projektowane warstwy nawierzchni z kostki brukowej: 

- Kostka betonowa - 6 cm. 
- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 - 3 cm. 
- Tłuczeń 0-31,5 mm stabilizowany mechanicznie - 10 cm. 

Projektowana konstrukcja obrzeża betonowego: 
- Obrzeże chodnikowe betonowe 6x20x100- 6 cm. 
- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 - 3 cm. 

Odtworzenie zieleni w strefie uszkodzonej wskutek prac budowlanych. 
 
Powierzchnie i długości 

- Istniejąca nawierzchnia utwardzona do rozbiórki    30 m2 
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- Długość obrzeży betonowych do rozbiórki:    20,0 mb 
- Projektowana opaska brukowana (szer. 0,5 m):   15,5 m2 
- Nawierzchnia utwardzona do odtworzenia:    16,0 m2 
- Długość obrzeży betonowych do odtworzenia:   20,0 mb 
- Powierzchnie zielone do odtworzenia - trawa:   35,0 m2 

 
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z warunkami tech-

nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami. 

Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać 
dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 

 
11. Uwagi 
- Płyty styropianowe mocować dodatkowo do ścian po około trzech dniach dyblami pla-

stikowymi w ilości 4 szt. na 1 m2. 
- W celu zabezpieczenia warstwy izolacyjnej na narożnikach budynku zawinąć siatkę 

podtynkową na sąsiednią elewację na długości ok. 30 cm. 
 
OPINIA TECHNICZNA 
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, z częścią gospodarczą z podłogą poni-

żej poziomu gruntu. 
Konstrukcja murowana z cegły ceramicznej pełnej. Budynek jest stale użytkowany i 

utrzymywany we właściwym stanie technicznym. Wykonywane są bieżące przeglądy, kon-
serwacje i remonty. Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i instalacji.  

Stan techniczny obiektu jest dobry i umożliwia jego modernizację i dalsze użytko-
wanie. 

Budynek nie zagraża zdrowiu i życiu ludzi. 
 
 

opracował: 
mgr inż. Piotr Wałek 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
NA PLACU BUDOWY 
Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

co najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia właściwej wentylacji, 
h) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabez-

pieczony 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 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych 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 tech-
nicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcz-
nego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrze-
gawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane po-
przecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski 
krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób za-
bezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp oso-
bom 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 zabezpie-
czone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie 
mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kie-
runku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie 
przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc skła-
dowania 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 po-
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żarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elek-
trycznym. 

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 
urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpo-
wiednie uprawnienia. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na nie-
bezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, po-
winny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

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

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

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

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

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad mie-
siąc, 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instala-

cjach, 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 jedno-

cześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
a) 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, 

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wyma-
gających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w 
przypadku korzystania z natrysków, 

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. 
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 

l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej po-
lewania (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 wyko-

nywania pracy 
Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace związane z wy-

siłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny 
organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet, wykonywane na 
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od 1 listopada do 
31 marca. 
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Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrze-
ni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 °C lub powyżej 25 °C. 

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzyma-
nych 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 (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie 
oraz ustępy. 

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, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących. W takim 
przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowy-
wania 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: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każ-

dego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stoło-

wych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach do-

puszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. 2,20 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń 
technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, roz-
sunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 
stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekra-
czającej 10 warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego 
jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyro-
bów 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. 

 
Roboty wykończeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach robo-

czych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 
przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 
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- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wy-
grodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy 
użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, 
„BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z in-
strukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demon-
tażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnie-
nia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urzą-
dzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebez-
pieczną. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z prze-
znaczeniem. 

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru 
technicznego. 

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochron-
nej na wysokości 1,00 m. 

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację pio-
runochronną. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejaz-
dów 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 ty-
pu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty 
malarskie). 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z in-
strukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tyl-
ko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i 
demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznacze-
niem. 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni 
używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
 
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 

placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia stre-
fy niebezpiecznej), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urzą-
dzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
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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 ma-
szyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie po-
siadają kabin, powinny być:  
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 

 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie nie-

bezpiecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szko-
lenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pra-
cowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbioro-
wych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinno zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym sta-
nowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodo-
wym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

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 ro-
botniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – la-
ta, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i in-
nych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktu-
alne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
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- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdro-
wia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywa-
nia po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 
zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaga-
nych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów 
oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy spra-
wują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikają-

cym z wykonywania robót budowlanych. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy spra-

wują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośred-
nich 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, 
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: 
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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 hi-

gieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pra-

cowników 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 przezna-
czeniem, 

Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stano-

wisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebez-

piecznych, 
- 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 stoso-
wanie 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 podję-
cia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidu-
alnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indy-
widualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowni-
ków tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroże-
niami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 
się tymi środkami. 


