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Warszawa, wrzesień 2014 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2006 roku Prawo budowlane  
(Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami) 
 

Inwestycja:  

Przebudowa budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny 
SPZOZ w Warszawie 

 

Adres inwestycji:  

  02-544 Warszawa,  ul. Madalińskiego 25 dz. ew. nr13 obręb  
 
Inwestor:  

  Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 
02-544 Warszawa  

 

Oświadczamy, że projekt budowlany architektoniczny modernizacji elewacji Budynku 
"A1”  Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie przy  
ul. Madalińskiego 25, został sporządzony zgodnie z :  

- obowiązującymi przepisami, 
- normami 
- zasadami wiedzy technicznej, 

i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

Projektant architektury: 

mgr inż. arch. Stefan Głaz 
uprawnienia budowlane do projektowania  

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  

nr  Wa-666/93 
 

 

Sprawdzający:  

mgr inż. arch. Krzysztof Kaniewski 
uprawnienia budowlane do projektowania  

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń  

nr  69/210 
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II. Kopie uprawnień i przynależności do izby 
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III. Opis techniczny 

1. Dane ogólne  

1.1. Nazwa i adres obiektu: 

           Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ  
           ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

1.2. Inwestor: 

           Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ  
           ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa 

1.3. Projektant:  

Konsorcjum projektowe: 

STEFAN GŁAZ – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 
 ul. J. Dąbrowskiego 1 m 8, 02-558 Warszawa 
  

KANIEWSKI  ARCHITEKCI 
 ul. Pod lipą 1 m 39, 02-798 Warszawa 
 

1.4. Podstawa opracowania: 

1) Zlecenie Inwestora. 
2) Wizja lokalna i inwentaryzacja wykonana dla potrzeb projektu.  
3) Projekt budowlany przebudowy budynku A1 Szpitala Ginekologiczno-

Położniczego im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 w Warszawie 
autorstwa SK-Projekt z sierpnia 2011r. zatwierdzony decyzją …. 

4) Audyt Energetyczny Budynku Szpitala Specjalistycznego im. Świętej 
Rodziny SPZOZ w Warszawie wykonany w czerwcu 2014r. 

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 
nr.156 poz.1118 z 2006 r. z późn. zm.) 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowania(Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami) 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. (Dz.U. nr 129 z 1997 r.) w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2002 r. nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 



Projekt budowlany modernizacji elewacji budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej 
Rodziny SP ZOZ , ul. Madalińskiego 25 w Warszawie Strona 10 

 

10) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jedn. 
tekst Dz.U. nr. 169 poz.1650 z 2003 r.) 

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

12) Instrukcja ITB nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynków 

13) PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków  
 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany architektoniczny modernizacji 
elewacji budynku A1 Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie 
sporządzony na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego przebudowy budynku 
A1 oraz wytycznych audytu energetycznego z czerwca 2014r. Niniejszy projekt 
obejmuje :   
 

 Docieplenie ścian zewnętrznych, poza zmodernizowanymi elewacjami od strony 
ul. Madalińskiego 

 Docieplenie ścian zewnętrznych cokołu, poza zmodernizowanymi elewacjami od 
strony ul. Madalińskiego 

 Wymianę rur spustowych odwodnienia w miejscach modernizowanych elewacji 

 Remont zewnętrznych opasek, chodników i murków oporowych na terenie 
przylegającym do modernizowanych elewacji 
 

Uwaga: Niniejszy projekt nie obejmuje modernizacji pokrycia dachowego oraz 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, które to prace są opisane w oddzielnej 
dokumentacji projektowej. 
 

3. Opis stanu istniejącego  

Budynek Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny jest usytuowany na działce 
położonej przy ul. Madalińskiego 25 w Warszawie. Składa się z części starej, 
oznaczonej na planie A1,  rozwiązanej na rzucie w kształcie litery „H”, oraz 
zrealizowanej rozbudowa, oznaczonej na planie sytuacyjnym jako A2, która została 
wpasowana w ramiona litery H od strony południowej i zajmuje prawie całą długość 
działki. Rozbudowa A2 jest funkcjonalnie i komunikacyjnie powiązana ściśle z 
istniejącym budynkiem A1. 
Po wykonaniu modernizacji elewacji i pokrycia dachu budynku A1 oraz przebudowie 
jego struktury wewnętrznej zachowane zostaną bez zmian charakterystyczne elementy 
architektoniczne jak kształt, podział i rytm otworów okiennych, kształt dachu.  
Rozbudowę A2 budynku głównego szpitala rozwiązano na planie dwóch prostokątów z 
czterema patiami doświetlającymi światłem dziennym przylegające pomieszczenia. 
Elewacje rozbudowy A2 nawiązują do zmodernizowanych elewacji budynku 
istniejącego A1 zachowując kształt otworów okiennych oraz użyty materiał wykończenia 
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i kolor tynków. Elementem nowym w bryle rozbudowy A2 jest zastosowanie ścian 
kurtynowych przeszklonych na kondygnacjach wysokiego parteru oraz piętra III. 
Główne wejścia do szpitala znajdują się w budynku istniejącym A1 od strony ul. 
Madalińskiego i prowadzą poprzez zrealizowany zadaszony podjazd na poziom 
niskiego i wysokiego parteru. 
Budynek A1 szpitala został wybudowany w 1953r. w konstrukcji żelbetowej wypełnionej 
cegłą ceramiczną pełną. Posiada cztery kondygnacje nadziemne i jest częściowo 
podpiwniczony. Nad ostatnią kondygnacją użytkową mieści się poddasze przekryte 
dachem z betonowych płyt dachowych. W piwnicy budynku są zlokalizowane 
pomieszczenia techniczne obsługi szpitala jak kotłownia, węzeł cieplny, hydroforownia, 
rozprężalnie gazów medycznych.  
 Od strony wejścia głównego przeprowadzono modernizację elewacji oraz stolarki 
okiennej i drzwiowej. Zmodernizowana elewacja została wykończona w systemie BSO 
przy użyciu termoizolacji z wełny mineralnej, pokrytej tynkiem mineralnym.   
W pozostałych częściach budynku A1 należy przeprowadzić prace modernizacyjne 
elewacji, okien i drzwi zewnętrznych. 
Konieczne jest wykonanie modernizacji przekrycia dachowego i kominów. 
Należy przebudować nawierzchnie opasek, chodników i wejść do budynku w miejscach 
projektowanej modernizacji elewacji. 
 
Dane liczbowe inwestycji 
 

Powierzchnia zabudowy 2163,00 m² 

Powierzchnia użytkowa budynku 7716,70 m² 

Wysokość budynku od poz. posadzki na niskim parterze 14,50 m 

Kubatura budynku 37042,00 m³ 

Powierzchnia ścian zewnętrznych do ocieplenia 1336,00 m² 

Powierzchnia ścian zewnętrznych cokołu 234,50 m² 

  
Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na zmianę parametrów liczbowych 
budynku. 
 

4. Zakres robót budowlanych 

4.1. Prace rozbiórkowe 
- usunięcie odspojonych warstw elewacji oraz gzymsu poddasza, 
- skucie gzymsu pośredniego na wysokości stropu nad piętrem I, 
- demontaż  parapetów zewnętrznych okiennych, 
- demontaż rur spustowych oraz rynien i obróbek blacharskich gzymsu pośredniego i 
poddasza, 
- demontaż przewodów pionowych instalacji odgromowej, 
- demontaż krat okiennych, zadaszenia, klimatyzatorów, opraw oświetleniowych, kamer, 
zewnętrznych przewodów wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych itp. 
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- demontaż przekrycia z luksferami naświetli nad podziemną częścią budynku, 
- demontaż opaski, chodnika nawierzchni utwardzonej stykających się z 
modernizowaną elewacją  
 
4.2. Prace budowlane 
- odtworzenie gzymsu poddasza, naprawa powierzchni ścian w miejscach ubytków po 
skuciu gzymsu pośredniego i odspojonych tynkach, 
- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia oraz cokołów w bezspoinowym systemie 
ociepleń przy zastosowaniu wełny mineralnej i styropianu, 
- wymiana parapetów okiennych oraz rur spustowych, 
- montaż przewodów instalacji odgromowej w tulejach prowadzonych w warstwie 
ocieplenia, 
- montaż kamer, opraw oświetleniowych, zadaszenia nad wejściami, 
- naprawa opasek wokół budynku, chodników, murków oporowych, innych elementów 
zewnętrznych oraz elementów małej architektury związanej z budynkiem jak kominki 
wentylacyjne części podziemnej, kraty nad studzienką doświetlającą. 
 
Uwaga: Wykonanie zadaszeń nad wejściami oraz wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej wg projektu wykonawczego zamiennego modernizacji i przebudowy 
budynku A1. 

5. Projektowane rozwiązania materiałowe 

Ocieplenie cokołu 
Zgodnie z zaleceniami „Audytu Energetycznego Budynku” ściany zewnętrzne powinny 
posiadać dodatkową warstwę termoizolacji gr. min.14 cm. 
Ściany zewnętrzne części cokołowej budynku A1, od – 1m poniżej terenu do 0,3m 
powyżej terenu oraz ściany budynku w studzience doświetlającej,  będą ocieplone 
płytami wodoodpornymi np. HYDROMAX lub równoważne (λ ≤ 0,036 W/mK). Cześć 
cokołu od 0,3m powyżej terenu do wysokości górnej linii okien kondygnacji niskiego 
parteru będzie ocieplona  płytami lamelowani z wełny mineralnej np. FASROCK lub 
równoważne (λ ≤ 0,042 W/mK). 
Ze ścian cokołowych, poziom -1m poniżej terenu do 0,3m powyżej terenu, przed 
zamontowaniem ocieplenia bezwzględnie należy: 
- usunąć odspajającą się warstwę elewacyjną, 
- oczyścić i osuszyć powierzchnię ścian, 
- zaizolować przeciwwilgociowo za pomocą preparatów bitumicznych np. DYSPERBIT, 
IZOPLAST KL, EUROLAN 3K, SUPERFLEX 10 lub równoważne, lub lepik na gorąco.  
Płyty wodoodporne np. HYDROMAX lub równoważne należy przykleić w części 
podziemnej bezpośrednio na hydroizolację za pomocą preparatów bitumicznych bez 
rozpuszczalników organicznych, np.  STYLBIT, IZOPLAST KL, SUPERFLEX 10 lub 
równoważne, lub lepik na gorąco. 
Tak wykonaną izolację termiczną części podziemnej można bezpośrednio obsypać 
gruntem i wykonać utwardzoną nawierzchnię opaski, chodnika. 
Płyty wodoodporne np. HYDROMAX lub równoważne powyżej poziomu terenu należy 
mocować mechanicznie za pomocą systemowych łączników zastosowanej technologii 
BSO. Wykończenie z płytek elewacyjnych klinkierowych np. VCH VEGA lub 
równoważne, kolor jak w zmodernizowanych elewacjach budynku. 
Części ściany cokołowej powyżej 0,3m od poziomu terenu będą ocieplone płytami 
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lamelowymi z wełny mineralnej np. FASROCK lub równoważne, które będą stanowiły 
wypełnienie okładziny warstwowej składającej się z szkieletu drewnianego, 
mocowanego do ściany murowanej, obłożonego płytami cementowo- włóknowymi do 
stosowania zewnętrznego np. FERMACELL HD  lub równoważne, gr. 15mm, 
szerokości 125cm, niepalnymi (klasa A1), wykończonymi płytkami klinkierowymi 
elewacyjnymi np. VCH VEGA lub równoważne na lekkiej wyprawie tynkowej z siatką 
zbrojeniową. 
Płytki elewacyjne mocowane za pomocą mrozoodpornego i elastycznego kleju. Spoiny 
wypełnione zaprawą elastyczną. 
Lica dolnej i górnej części cokołu powinny być w tej samej płaszczyźnie. 
  
Docieplenie ścian zewnętrznych 
Docieplenie ścian powyżej części cokołowej należy wykonać w systemie BSO - 
bezspoinowym systemem ocieplenia (technologia lekka mokra) z zastosowaniem płyt 
lamelowych z wełny mineralnej np. FASROCK lub równoważne, jako materiału 
izolacyjnego grubości 14cm (λ ≤ 0,042 W/mK). 
Przed montażem płyt izolacyjnych należy: 
- zdemontować parapety okienne, rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie, przewody 
odgromowe, klimatyzatory, oprawy oświetleniowe, kamery itp., 
- usunąć odspajającą się warstwę elewacyjną oraz gzymsu poddasza, 
 - skuć gzyms kondygnacji pośredniej, 
- uzupełnić ubytki, 
Izolację termiczną należy kleić do podłoża z dodatkowym mocowaniem łącznikami 
mechanicznymi. Wykończenie tynkiem cienkowarstwowym z zastosowaniem siatki 
zbrojącej zatopionej w masie klejowej.   
Tynk cienkowarstwowy – mineralny lub silikatowy o strukturze tynku 0,5 – 1,2 mm, 
malowany farbą silikonową w kolorze  wg rys. elewacji. 
Wokół okien przewidziano obrzeże cofnięte w stosunku do lica elewacji o 1cm na 
szerokość 5cm wykończone tynkiem gładkim w kolorze białym. 
Po ociepleniu ścian, wszystkie wcześniej zdemontowane parapety podokienne 
zewnętrzne, należy wymienić na nowe wykonane z blachy ocynkowanej lub powlekanej 
cynkiem bądź powłokami  organicznymi w kolorze jasnoszarym.  
Zapewnić min. 4,0 cm wysunięcia parapetu poza lico ściany. 
Należy wykonać obróbki na gzymsie poddasza. Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej 
gr.0,6mm, wg PN.  
 
UWAGA: 
Docieplenie elewacji należy wykonać wraz z gzymsem poddasza. Należy wykonać 
wykończenie gzymsu, wymianę jego obróbek oraz zainstalować  rynny. 
Modernizacja dachu będzie przeprowadzona wg oddzielnej dokumentacji 
projektowej w terminie późniejszym. 
Należy stosować bezwzględnie rozwiązania systemowe zgodnie z instrukcjami 
wybranego systemu ocieplenia. 
 
Wymiana orynnowania 
Po odnowieniu elewacji należy zamocować rynny i rury spustowe odprowadzające 
wodę opadową z  dachu. Projektuje się rynny i rury spustowe z blachy stalowej 
ocynkowanej gr.0,6 mm w kolorze naturalnym. Średnica  rynien i rur spustowych 
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dachowych Ø150. Należy wykonać także wymianę pionowej rury przyłączeniowej 
kanalizacji deszczowej. 
 
Naprawa opaski wokół budynku i murków oporowych 
Istniejącą opaskę wokół budynku, którą stanowią płyty chodnikowe betonowe lub 
jezdnia asfaltowa – zdemontować, teren uporządkować, utwardzić zapewniając spadek 
min. 1% w stronę kratek ściekowych i wyłożyć kostką  betonową w kolorze szarym.  
Elementy zewnętrzne – schody zewnętrzne, murki oporowe – wykonać naprawę – 
oczyścić, wyrównać i obudować płytami elewacyjnymi jak na cokole. 
Powierzchnie poziome – gres antypoślizgowy, mrozoodporny lub kostka betonowa 
brukowa w kolorze szarym. 

6. Wymagania ogólne  

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu 
i stosowania w budownictwie, odpowiadające wymaganiom zawartym w ustawach : 
Prawo budowlane – Ustawa z dn.07.07.1994 z późniejszymi zmianami, art.10 ; Ustawa 
o wyrobach budowlanych – Dz.U.Nr 92 z dn.16.04.2004 poz.881oraz zgodne z Polskimi 
Normami. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z projektem. 
 
Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano wyłącznie dla 
określenia wymaganego standardu instalacji oraz wykonania obliczeń i wyboru 
rozwiązań technicznych. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań o parametrach 
technicznych równoważnych z podanymi w projekcie  i posiadających odpowiednie 
świadectwa kwalifikacji jakości, atesty,  względnie państwowe znaki jakości lub znak 
bezpieczeństwa, wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujące.   
 
Ilekroć w opracowaniu zostały użyte znaki towarowe wyrobów, patenty lub pochodzenie 
wyrobów, to uczyniono tak zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych tylko i wyłącznie w celu doprecyzowania cech technicznych i 
funkcjonalnych oraz standardów jakościowych wyrobów, a użycie tych nazw zostało 
poprzedzone skrótem „np.”. Użycie tych nazw oznacza tylko i wyłącznie to, że przy 
realizacji projektu dopuszcza się zastosowanie zarówno wyrobów, których nazwy 
zostały użyte jak i wyrobów równoważnych, przy czym cechy równoważności – 
techniczne i funkcjonalne – są określone w opisie następującym po nazwie wyrobu. 

 

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

 

Budynek należy do kategorii zagrożenia ludzi ZL II , klasy odporności ogniowej B – 
ocieplenie ścian budynku przy istniejących ścianach zewnętrznych o odporności 
ogniowej EI 60  należy wykonać  z materiałów i w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia. 

 
Opracował: mgr inż. arch. Stefan Głaz 
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8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje wykonanie modernizacji elewacji budynku A1 Szpitala 
Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25 w Warszawie. 
 
KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT  

a) zagospodarowanie placu budowy 
b) roboty rozbiórkowe i zabezpieczające 
c) roboty budowlano – montażowe 
d) roboty wykończeniowe 

 
ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  
Na działce oprócz budynku A1 i stanowiącego rozbudowę budynku A2 jest 
zlokalizowany , w trakcie realizacji, budynek techniczny przeznaczony dla umieszczenia 
w nim źródła kogeneracji i stacji rozprężania gazów medycznych. 
Wjazd na teren działki od strony ulicy Wiśniowej został zlikwidowany. Zachowane 
zostały wjazd i wyjazd  od ul. Madalińskiego. 
Teren, na którym będą prowadzone prace budowlane będzie tymczasowo zamknięty i 
zabezpieczony .  
Roboty budowlane prowadzone będą w budynku przebudowywanym, użytkowanym. 
 
INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPNIECIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH : 

 szkolenie pracowników w zakresie bhp 
 zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia robotniczego 
 zasady bezpośredniego nadzoru nad robotami niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 
 
ŚRODKI TECHNICZNE  ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Zagospodarowanie placu budowy  
Zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie : 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 
 zabezpieczenia istniejących przejść dla pieszych 
 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
 odprowadzania ścieków 
 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
 zapewnienia oświetlenia 
 zapewnienia właściwej wentylacji w pomieszczeniach, gdzie prowadzone są 

roboty budowlane 
 zapewnienia łączności telefonicznej 
 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów   

 
Teren  robót znajduje się na obszarze zamkniętym. W trakcie prac na wysokości - przy 
modernizacji elewacji i pokrycia dachu, należy wyznaczyć strefę niebezpieczną na 
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terenie działki.  
Drogi i ciągi piesze istniejące powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym, nie wolno na nich składować materiałów ani sprzętu.  
Drogi komunikacyjne dla taczek nie powinny mieć spadków większych niż 10 %. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy poprzecznie 
umocowane w odstępach nie mniejszych niż 40 cm oraz w balustrady jednostronne o 
wysokości 110cm. 
Strefa niebezpieczeństwa, w której istnieje możliwość spadania przedmiotów powinna 
być wygrodzona i oznakowana. Przejścia i przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny 
być zabezpieczone daszkami ochronnymi o wysokości min. 2,4 m  nad terenem o 
spadku min. 100 % w kierunku zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i 
odporne na przebicie. 
Instalacje energii elektrycznej powinny być wykonane i użytkowane w sposób nie 
stwarzający zagrożenia porażeniem, pożarem lub wybuchem. Roboty związane z 
montażem i konserwacją instalacji i urządzeń elektrycznych mogą wykonać tylko osoby 
posiadające uprawnienia.  
Rozdzielnie budowlane prądu elektrycznego należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami wykonane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo.  
Stacjonarne urządzenia elektryczne należy okresowo kontrolować (min. 1 raz w 
miesiącu), a także kontrolować przed uruchomieniem :  po dokonaniu napraw i 
remontów, jeżeli było nie użytkowane co najmniej 1 miesiąc lub jeżeli uległo 
przemieszczeniu. 
Do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych, pożarowych oraz do picia 
pracownikom należy zapewnić odpowiednią ilość wody.  
Na terenie robót powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno 
sanitarne i socjalne. 
Na terenie budowy powinny być urządzone składowiska materiałów i wyrobów, 
wykonane w sposób uniemożliwiający zsunięcie lub spadnięcie wyrobu. Materiały 
drobnicowe mogą być ułożone w stosy nie przekraczające wysokości 2,0 m, natomiast 
materiały workowane do 10 warstw. Odległość stosów od stanowiska prac nie może być 
mniejsza niż 5,0 m. Opieranie składowanych materiałów o ogrodzenia lub ściany 
budynków jest niedozwolone. Wchodzenie i schodzenie ze stosu jest dopuszczalne 
tylko przy użyciu drabiny. 
 
Roboty rozbiórkowe i budowlano - montażowe. 
Głównym zagrożeniem przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlano - 
montażowych jest upadek pracownika z wysokości. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 
1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed 
upadkiem z wysokości.   
Pracownicy wykonujący roboty dekarskie powinni być zabezpieczeni linami ochronnymi. 
Roboty te powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia 
asekuracji. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być 
dłuższa nić 1,5 m. 
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Roboty wykończeniowe. 
Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

 upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych rusztowania) 

 uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej 
 
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 wykonywany zgodnie z instrukcją producenta 
tylko przez osoby przeszkolone. 
Osoby zatrudnione przy 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. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru 
technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczenie poręczy ochronnej 
na wysokości 1,00m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane przy przejazdach i przejściach dla pieszych powinny posiadać 
daszki ochronne i osłonę siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia od obowiązku stosowania balustrad. 
  
 
Zagrożenia występujące przy pracy z maszynami i narzędziami : 

 pochwycenie kończyn przez nieosłonięty napęd maszyn 

 możliwość porażenia prądem elektrycznym 

 możliwość uderzenia pękniętym elementem tnącym lub szlifującym. 
 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce stali, elementów kamiennych, drewna, 
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. 
 

 
INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIAM DO REALIZACJI 
ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako :  

 szkolenie wstępne 
 szkolenia okresowe 

 
Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy pracownicy nowo 
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zatrudnieni przed dopuszczeniem do pracy. Obejmuje ono zapoznanie z podstawowymi 
przepisami bhp oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy ( instruktaż stanowiskowy) zapoznaje 
pracownika z zagrożeniami występującymi na danym stanowisku, sposobami ochrony 
przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym, powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika.  
 Szkolenia okresowe przeprowadza się w formie instruktażu. 
Instruktaż pracowników należy przeprowadzić stosownie do wymagań: 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r., tekst 
jednolity Dz.U nr 169 z dn. 29.09.2003r. poz.1650; 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.U nr 47, poz.401 z r.2003; 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16.03.1998r. w sprawie wymagań 
kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i 
sieci energetycznych itd.; 

 Państwowej Inspekcji Pracy. 

W przypadku wprowadzenia nowelizacji ww. przepisów przed rozpoczęciem robót 
należy dostosować się do aktualnie obowiązujących wymagań. 
 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny dotyczące : 
 

 obsługi maszyn i urządzeń technicznych, 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 
 
UWAGA : 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy 
sprawuje mistrz budowlany odpowiedzialny za pracowników, natomiast dla całości 
budowy sprawuje kierownik budowy. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także 
dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.  
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ŚRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 

 
Przyczyny techniczne  powstawania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego 
b) niewłaściwa wykonanie czynnika materialnego 
c) wady materiałowe czynnika materialnego 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 

 
 
W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom osoba kierująca pracownikami 
powinna : 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz o ich stosowanie zgodne 
z przeznaczeniem, 

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

 nie dopuszczać na stanowisko pracy pracowników nie przeszkolonych do 
wykonywania robót na danym stanowisku, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, wyposażenia 
technicznego i środków ochrony osobistej. 

 
 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowa pracowników osoba 
kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 
podjęcia działań w celu usunięcia 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 pracownika o sposobach posługiwania 
się tymi środkami. 
Teren budowy należy wyposażyć w urządzenia przeciwpożarowe oraz sprzęt 
ratunkowy. Wyznaczyć drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, miejsca zbiórki dla 
ewakuowanych. Należy oznaczyć miejsca usytuowania przeciwpożarowych 
wyłączników prądu, gazowych zaworów odcinających, zbiorników awaryjnych, miejsca 
usytuowania sprzętu i urządzeń ratowniczych, urządzeń przeciwpożarowych 
i agregatów awaryjnych. Opisać procedury obejmujące w szczególności: określenie 
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stref szczególnego zagrożenia zdrowia, wskazanie osób upoważnionych do kierowania 
działaniami ratowniczymi, opis sposobu alarmowania pracowników o wystąpieniu 
zagrożenia, opis sposobu alarmowania przez pracowników kierownictwa, jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony zdrowia i innych podmiotów, opis 
sposobu prowadzenia ewakuacji, opis współdziałania z podmiotami ratowniczymi. 
 
 
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. _ Kodeks pracy (t.jedn. Dz.U. z 1998r. nr21, poz.94 z 
późn. zm.) 
- art.21 „as” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. nr106, 
poz.1126 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr129, poz. 844 z 
późn. zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr122, poz.1321 z 
późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr47 
poz. 401)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opracował: mgr inż. arch. Stefan Głaz 
 


