
Projekt budowlany pt remont konstrukcji  budynku kościoła parafialnego w Blichowie 

 

 

EGZ. 
 

Projekt budowlany 
remont konstrukcji  budynku kościoła parafialnego 

w Blichowie 
 

 

INWESTOR: 

Parafia Rzymsko-Katolicka w Blichowie   

Blichowo 57, 09-454 Bulkowo 

OBIEKT: 

Obiekt sakralny  

Blichowo 57 

09-454 Bulkowo, dz. nr 156 

 

BRANŻA: BUDOWLANA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA 

 

 

 

Zakres opracowania: Imię i nazwisko Upr. Bud. Nr Podpis 

remont konstrukcji  

budynku kościoła 

parafialnego w Blichowie 

Projektant: 

dr inż. Krzysztof 

Kamiński 

  

   

Sprawdzający:  

mgr inż. Piotr Sulkowski 

-  

 -  

Data opracowania: Sierpień 2016 



Projekt budowlany pt remont konstrukcji  budynku kościoła parafialnego w Blichowie 

str. 2 z 16 

 

1. Spis treści 
2. Lokalizacja budynku objętego opracowaniem ......................................................... 4 

3. Część opisowa inwestycji ......................................................................................... 4 

3.1. Podstawa opracowania ....................................................................................... 4 

3.2. Przedmiot i zakres opracowania ......................................................................... 4 

3.2.1. Zakres prac objętych opracowaniem .......................................................... 4 

4. Opis techniczny do projektu budowlanego ............................................................... 6 

4.1. Podstawowe dane gabarytowe ........................................................................... 6 

4.2. Informacje  ogólne dotyczące obiektu: .............................................................. 6 

4.3. Opis techniczny oraz technologiczny rozwiązań  architektonicznych i 

konstrukcyjnych - dane konstrukcyjno – materiałowe ................................................. 6 

4.3.1. Roboty rozbiórkowe ................................................................................... 6 

4.3.2. Ściany zewnętrzne ...................................................................................... 6 

4.3.3. Więźba dachowa ......................................................................................... 6 

4.3.4. Ochrona przeciwpożarowa ......................................................................... 7 

4.3.5. Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie .................................................... 7 

4.3.6. Membrana dachowa .................................................................................... 7 

4.3.7. Wełna mineralna ......................................................................................... 7 

4.3.8. Instalacje ..................................................................................................... 8 

5. Wpływ projektowanych robót na środowisko i otoczenie ........................................ 8 

6. Ochrona przeciwpożarowa budynku ........................................................................ 8 

7. Projekt zagospodarowania terenu ............................................................................. 9 

7.1. Podstawowe dane gabarytowe ........................................................................... 9 

7.2. Informacje  ogólne dotyczące obiektu: .............................................................. 9 

7.3. Ochrona konserwatorska .................................................................................... 9 

7.4. Strefa wpływów górniczych ............................................................................... 9 

8. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ........................................ 11 

8.1. Dane ogólne: .................................................................................................... 11 

8.2. Podstawa opracowania: .................................................................................... 11 

8.3. Zleceniodawca/ użytkownik obiektu: .............................................................. 11 

8.4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ......................................... 11 

8.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót remontowo-

budowlanych: .............................................................................................................. 12 



Projekt budowlany pt remont konstrukcji  budynku kościoła parafialnego w Blichowie 

Strona 3 z 16 

 

8.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

budowlanych ............................................................................................................... 13 

8.7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót: ........................................................................................................... 13 

8.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy 

prowadzonych robotach budowlanych ....................................................................... 14 

8.9. Roboty na wysokościach .................................................................................. 14 

8.10. Ochrona przeciwpożarowa ........................................................................... 15 

8.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia ............................................................... 15 

8.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej ................................................... 16 

8.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy ................................................................... 16 

 

  



Projekt budowlany pt remont konstrukcji  budynku kościoła parafialnego w Blichowie 

Strona 4 z 16 

 

 

2. Lokalizacja budynku objętego opracowaniem 

Budynek sakralny usytuowany jest pod adresem Blichowo 57 na działce 

o nr ewidencyjnym 156 obręb 0002 Blichowo. 

Podstawa formalna opracowania: 

a) Podstawą formalną niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiędzy 

Parafią Rzymsko-Katolicką w Blichowie, a dr inż. Krzysztofem Kamińskim - 

wykonawcą pracy. 

 

b) Plan zagospodarowania działki nr ewidencyjny 156 położonej na terenie Parafii  

Rzymsko-Katolickiej w Blichowie. 

3. Część opisowa inwestycji 

3.1. Podstawa opracowania 

 Wizje lokalne i oględziny obiektu, 

 Inwentaryzacja obiektu w stanie istniejącym, 

 Ocena stanu technicznego konstrukcji więźby dachowej, 

 Obowiązujące normy, 

 Uzgodnienia z inwestorem, 

 Wypis z rejestru gruntów, 

 Mapa zasadnicza do celów projektowych, 

 Uzgodnienia wynikające z przepisów prawa budowlanego. 

3.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu konstrukcji ścian i dachu budynku 

kościoła w Blichowie.  

Planowana inwestycja zwiększy jego trwałość oraz zapewni dostosowanie do 

aktualnie obowiązujących wymagań norm oraz przepisów budowlanych. 

 

3.2.1. Zakres prac objętych opracowaniem 

Zakresem robót objęto ściany drewniane oraz remont więźby dachowej: 

a. Zdemontować poszycie zewnętrzne w desek we wszystkich ścianach kościoła. 

Dokonać pełnej oceny stanu konstrukcji nośnej i belek podwalinowych i w razie 

stwierdzonych uszkodzeń lub ubytków podjąć decyzję o wzmocnieniu lub wymianie. 

Nie wolno uszkodzić wewnętrznego deskowania z malowidłami ściennymi Władysława 



Projekt budowlany pt remont konstrukcji  budynku kościoła parafialnego w Blichowie 

Strona 5 z 16 

 

Drapiewskiego. Do kosztorysu należy założyć wymianę 100% belek podwalinowych, 

100% wymiany deskowania zewnętrznego i naprawę około 30% elementów konstrukcji 

ścian. 

b. Zdemontować istniejące obróbki blacharskie, łaty i pokrycie dachowe na całym 

dachu budynku kościoła, łącznie z przylegającą oficyną.  

c. Zdemontować poszycie z górnych desek stropu. 

d. Zdemontować uszkodzoną konstrukcję więźby dachowej. Do celów kosztorysowych 

założyć wymianę 60% elementów więźby.  

e. Sprawdzić wszystkie połączenia między sobą belek stropowych i krokwi na ścianach 

podłużnych oraz połącznia belek stropowych z belka oczepową ścian. Z kontroli 

przeprowadzić protokół z udziałem autora niniejszej ekspertyzy. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości wykonać połączenia ww. elementów. 

f. Dokonać oceny stanu technicznego więźby i belek stropu nad prezbiterium i 

przybudówkami i, w razie konieczności, wykonać ich wzmocnienia lub wymiany na 

nowe zaimpregnowane. 

g. Ułożyć warstwę folii paroprzepuszczalnej i izolacji termicznej z wełny mineralnej o 

grubości 20cm na sklepieniu kolebkowym i stropie. Na części stropowej ułożyć arkusze 

płyty OSB mocowane wkrętami do belki oczepowej i podciągu drewnianego. 

h. Zamontować nową konstrukcję więźby dachowej z zaimpregnowanego drewna klasy 

C27 zgodnie z zaleceniami autora niniejszej ekspertyzy. 

i. Zabezpieczyć konstrukcję więźby przed zawilgoceniem przez wody opadowe poprzez 

przybicie wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej, np. PAROTEC LIGHT. 

Przybić łaty drewniane impregnowane ciśnieniowo o przekroju 45x70mm. 

j. Wykonać nowe, lekkie pokrycie dachowe z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 

minimum 0,55mm. 

k. Wykonać nowe obróbki blacharskie. 

l. Zamontować nowe okna, drewniane, zespolone, z zachowaniem historycznych 

podziałów pola okiennego, wykonane wg projektu uzgodnionego z konserwatorem 

zabytków 

Prace realizowane jednoetapowo, zgodnie z projektem. 

Budynek podlega tzw. ,,remontowi kapitalnemu’’ czyli dotyczącemu dużego 

zakresu pracy, w tym wypadku tj. wymiany i/lub wzmocnienia konstrukcji dachu 

wraz z wymianą pokrycia dachowego. Termomodernizacja obejmować będzie 

ocieplenie poddasza wełną mineralną z zabudową kartonowo – gipsową w celu 

spełnienia wymagań cieplnych i pożarowych. 
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4. Opis techniczny do projektu budowlanego 

4.1. Podstawowe dane gabarytowe 

- długość budynku     26,49 m 

- szerokość budynku    11,48 m 

- wysokość budynku w kalenicy   ok. 11 m 

- powierzchnia użytkowa   217,4 m2 

- powierzchnia zabudowy    233,9 m
2
 

4.2. Informacje  ogólne dotyczące obiektu: 

 Budynek wykonany w technologii drewnianej, 

 Liczba kondygnacji nadziemnych: 1, 

 Projektowany dach dwuspadowy o więźbie dachowej mieszanej: jętkowej z 

podparciem płatwiami o kącie nachylenia połaci 46
0
  

 Budynek wykonano sposobem tradycyjnym w układzie podłużnym  

4.3. Opis techniczny oraz technologiczny rozwiązań  architektonicznych 

i konstrukcyjnych - dane konstrukcyjno – materiałowe 

4.3.1. Roboty rozbiórkowe 

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wygrodzić teren 

prowadzonych robót oraz odłączyć budynek spod napięcia elektrycznego. Roboty 

rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane tak, aby zapewnić jak 

największy odzysk materiałów, które mogą nadawać się do ponownego zastosowania. 

4.3.2. Ściany zewnętrzne 

Ściana zewnętrzna: szkieletowa drewniana z obustronnym poszyciem deskami. 

4.3.3. Więźba dachowa 

Konstrukcję nośną dachu w stanie istniejącym stanowi układ złożony z belek, krokwi, 

płatwi, słupów, podciągów, łuków oraz innych elementów drewnianych. 

Projektowana konstrukcja więźby dachowej z drewna klasy C-27 

zabezpieczonego środkami ognioochronnymi i impregnatami przed korozją biologiczną 

np. poprzez kilkukrotny natrysk roztworu solnego FOBOS M-2. Środek ten służy 

do zabezpieczania drewna przed grzybami domowymi, owadami, a także jako środek 

ogniochronny. Trwałość powłoki środka szacuje się na około 10 lat. Wbudowywane 
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elementy nie mogą być porażone przez owady i grzyby, muszą być uprzednio 

zabezpieczone impregnatami owado- i grzybobójczymi oraz ogniochronnymi.  

Projektowany dach dwuspadowy o konstrukcji  nośnej składającej się z 

wiązarów typu  jętkowego w podparciem płatwiami o kącie nachylenia połaci 46°.  

Niektóre spośród połączeń elementów konstrukcyjnych więźby przewidziano 

jako rozwiązania systemowe. Pozostałe należy wykonać jako złącza ciesielskie. 

4.3.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynku projektuje się 

wykończenie wewnętrzne poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu 

drewnianym z płyt Knaufa typu GKF 2x12,5 mm co zapewnia odporność ogniową 

przegrody REI30. W części, gdzie występuje łuk należy zastosować gięte płyty GKF 

2x12,5 mm. 

4.3.5. Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie 

Zaprojektowano pokrycie dachowe z blachy tytanowo-cynkowej. Wszystkie 

obróbki blacharskie wykonać również z blachy tytanowo-cynkowej. Należy zastosować 

nowe orynnowanie dachu.  

Zaprojektowano następujące warstwy pokrycia dachowego: 

 Blacha tytanowo-cynkowa 

 Łaty 70x35 mm 

 Kontrłaty 3,2x5,8 cm 

 Membrana wiatroizolacyjna np. PAROTEC LIGHT 

 Krokiew  

4.3.6. Membrana dachowa 

Membranę dachową należy ułożyć na zakład zgodny z instrukcją systemową, 

a który zwykle zaznaczony jest przerywaną linią po stronie wierzchniej folii. Należy 

zwrócić uwagę na ułożenie membrany odpowiednią stroną na zewnątrz, aby umożliwić 

przepuszczanie pary wodnej ze środka obiektu na zewnątrz. Ostatnie pasmo układa się 

na kalenicy na zakład wielkości min.15 cm, tak aby sama kalenica była przykryta 

dwukrotnie. Wokół kominów, wyłazów itp. należy przykleić membranę za pomocą 

taśmy dwustronnie klejącej , tak aby wywinięte ku górze jej fragmenty tworzyły pas 

pionowy o wysokości 5 - 15 cm . Na zakończenie trzeba uszczelnić wszystkie nacięcia 

na rogach i pęknięcia . Można również obkleić te elementy dookoła taśmą 

samoprzylepną. 

4.3.7. Wełna mineralna 

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej należy stosować wełnę mineralną 

w postaci płyt lub rolowaną o współczynniku przewodzenia ciepła: λ = 0,039 W/mK 
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lub niższym, o klasyfikacji ogniowej A1 oraz styropian EPS 100-038 o współczynniku 

przewodzenia ciepła: λ = 0,031 W/mK lub niższym o krawędziach prostych.  

4.3.8. Instalacje 

Instalacje przewidziane do odtworzenia według odrębnej dokumentacji. 

5. Wpływ projektowanych robót na środowisko i otoczenie 

Roboty wykonane zgodnie zaleceniami nie będą uciążliwe dla środowiska 

przyrodniczego. W czasie prowadzonych prac, wskazane jest jednak wyłączenie 

z użytkowania obszaru bezpośrednio przylegającego do budynku. Zaleca się również 

zastosowanie specjalnych daszków lub siatek zabezpieczających przed upadkiem 

narzędzi lub fragmentów konstrukcji z wysokości, zwłaszcza w czasie prac 

rozbiórkowych. 

UWAGI: 

* Roboty rozbiórkowe i remontowe obiektów zabytkowych wymagają uzgodnienia 

z konserwatorem zabytków 

* Materiały budowlane winny spełniać normy i atesty techniczne wymagane do celów 

budowlanych. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie roboty budowlane 

winny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej wymagane kwalifikacje 

zawodowe.  Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.  

Instalacje należy wykonać przez koncesjonowane przedsiębiorstwa specjalistyczne . 

Remont obiektu można rozpocząć po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń. 

6. Ochrona przeciwpożarowa budynku 

Na podstawie wymagań dotyczących odporności ogniowej budynków, 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 

2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), została określona wymagana odporność ogniową 

obiektu. Budynek sklasyfikowano ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania 

(wg §208), jako mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, 

charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi (ZL). Klasa odporności pożarowej tej 

obiektu poddanego opracowaniu to „B” . W celu spełnienia wymagań pożarowych 

więźbę dachową należy zabezpieczyć środkiem FOBOS M – 2. Elementy drewniane 

więźby dachowej należy obudować płytami gipsowo-kartonowymi Knauf GKF 

o gr. 2x12,5mm, lub innymi tej samej grubości które zapewnią zabezpieczenie 

przeciwpożarowe przegrody REI 30. 
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7. Projekt zagospodarowania terenu 

7.1. Podstawowe dane gabarytowe 

 - długość budynku     26,49m 

 - szerokość budynku    11,48m 

 - wysokość budynku w kalenicy   ok. 11 m 

7.2. Informacje  ogólne dotyczące obiektu: 

 Budynek wykonany w technologii drewnianej, 

 Liczba kondygnacji nadziemnych: 1, 

 Dach dwuspadowy o więźbie dachowej mieszanej: płatwiowo - jętkowej, kąt 

nachylenia połaci 46°, 

7.3. Ochrona konserwatorska 

Budynek jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 131/541/62 w dniu 

30.03.1962 

7.4. Strefa wpływów górniczych 

Obiekt znajduje się na terenie nie podlegającym wpływom górniczym.  
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8. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

8.1. Dane ogólne: 

Niniejszy tekst stanowi opracowanie planu BIOZ dla zadania remontu 

oraz zmiany konstrukcji dachu budynku sakralnego parafii pw Nawiedzenia Świętej 

Elżbiety przez NMP w Pepłowie.  

8.2. Podstawa opracowania: 

Podstawą opracowania są oględziny i pomiary obiektu przeprowadzone 

w dniach 31.10.2015r., 03.11.2015r. oraz 07.11.2014r. polegające na wykonaniu oceny 

jakości i użyteczności wbudowanych elementów konstrukcji, rysunków 

oraz sporządzeniu dokumentacji fotograficznej obiektu. 

 

Wytyczne do planu BIOZ opracowano korzystając z następujących materiałów:  

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. Ustaw Nr 120 poz 1126) z dnia 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. Ustaw Nr 47 poz. 401) z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 

Celem niniejszego opracowania jest zmniejszenie ryzyka narażenia ludzi 

na wypadki i ochrona zdrowia załogi podczas pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 

wskazanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, jak również 

poznanie przyczyn zagrożeń wypadkowych. 

 

8.3. Zleceniodawca/ użytkownik obiektu: 

Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów p.w.  Nawiedzenia Świętej Elżbiety 

przez NMP w Pepłowie.  

8.4. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Zakresem robót objęto częściową przebudowę oraz remont poddasza: 

Zadanie obejmuje: 

a. Zdemontować poszycie zewnętrzne w desek we wszystkich ścianach kościoła. 

Dokonać pełnej oceny stanu konstrukcji nośnej i belek podwalinowych i w razie 

stwierdzonych uszkodzeń lub ubytków podjąć decyzję o wzmocnieniu lub wymianie. 

Nie wolno uszkodzić wewnętrznego deskowania z malowidłami ściennymi Władysława 

Drapiewskiego. Do kosztorysu należy założyć wymianę 100% belek podwalinowych, 
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100% wymiany deskowania zewnętrznego i naprawę około 30% elementów konstrukcji 

ścian. 

b. Zdemontować istniejące obróbki blacharskie, łaty i pokrycie dachowe na całym 

dachu budynku kościoła, łącznie z przylegającą oficyną.  

c. Zdemontować poszycie z górnych desek stropu. 

d. Zdemontować uszkodzoną konstrukcję więźby dachowej. Do celów kosztorysowych 

założyć wymianę 60% elementów więźby.  

e. Sprawdzić wszystkie połączenia między sobą belek stropowych i krokwi na ścianach 

podłużnych oraz połącznia belek stropowych z belka oczepową ścian. Z kontroli 

przeprowadzić protokół z udziałem autora niniejszej ekspertyzy. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości wykonać połączenia ww. elementów. 

f. Dokonać oceny stanu technicznego więźby i belek stropu nad prezbiterium i 

przybudówkami i, w razie konieczności, wykonać ich wzmocnienia lub wymiany na 

nowe zaimpregnowane. 

g. Ułożyć warstwę folii paroprzepuszczalnej i izolacji termicznej z wełny mineralnej o 

grubości 20cm na sklepieniu kolebkowym i stropie. Na części stropowej ułożyć arkusze 

płyty OSB mocowane wkrętami do belki oczepowej i podciągu drewnianego. 

h. Zamontować nową konstrukcję więźby dachowej z zaimpregnowanego drewna klasy 

C27 zgodnie z zaleceniami autora niniejszej ekspertyzy. 

i. Zabezpieczyć konstrukcję więźby przed zawilgoceniem przez wody opadowe poprzez 

przybicie wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej, np. PAROTEC LIGHT. 

Przybić łaty drewniane impregnowane ciśnieniowo o przekroju 45x70mm. 

j. Wykonać nowe, lekkie pokrycie dachowe z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 

minimum 0,55mm. 

k. Wykonać nowe obróbki blacharskie. 

l. Zamontować nowe okna, drewniane, zespolone, z zachowaniem historycznych 

podziałów pola okiennego, wykonane wg projektu uzgodnionego z konserwatorem 

zabytków 

Prace realizowane jednoetapowo, zgodnie z projektem. 

8.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

remontowo-budowlanych: 

a) Porażenia błon śluzowych,  

b) Uszkodzenia głowy lub innych części ciała,  

c) Przygniecenia,  

d) Upadek z wysokości,  
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e) Uszkodzenia kończyn, 

f) Porażenie prądem elektrycznym. 

8.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 

budowlanych  

Teren budowy powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed osobami 

postronnymi. Powinna być wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze 

stosownie do rodzaju zagrożenia.  

 

8.7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

przed przystąpieniem do realizacji robót: 

a) Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 

występujących na budowie oraz sposobu postępowania przy wykonaniu tych prac.  

b) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik robót.  

c) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywanych robót budowlanych jest 

zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  

d) Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiadać odpowiednie uprawnienia 

dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, 

maszynach budowlanych, itp.  

e) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposażeni w odpowiedni dla danej 

pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposażeni w odzież 

ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są zobowiązani do 

stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.  

f) Dla pracowników powinni być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje 

obowiązujących szkoleń są następujące:  

- szkolenia wstępne,  

- szkolenia wstępne stanowiskowe,  

- szkolenia wstępne podstawowe,  

- szkolenia okresowe.  

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem 

zawodowym, związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, 

oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież 

ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp. W dokumentacji budowy powinny znajdować 

się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, 

protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie bhp, itp.  

g) Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BiOZ, dokonana 

ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione 

dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.  
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8.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom przy prowadzonych robotach budowlanych  

 

a) Podczas prowadzenia robót konieczne jest stosowanie środków ochrony 

indywidualnej, 

b) Roboty należy wykonywa zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

p.poż. oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

- organizację pracy ze szczególnym uwzględnieniem robót montażowych, 

- warunki dostępu do materiałów używanych do wykonania robót,  

- utrzymanie właściwego stanu technicznego instalacji, urządzeń, sprzętu i maszyn,  

- sposób przechowywania, składowania i usuwania odpadów i usuniętych 

elementów,  

- zapewnienie na budowie porządku i czystości,  

- informowanie wszystkich pracowników bezpiecznego podejmowanych decyzji 

dotyczących bhp i ochrony zdrowia, 

d) Organizacja terenu budowy powinna zapewniać sprawną i skuteczną 

komunikację, a materiały budowlane winny być składowane w taki sposób, aby nie 

narazić przebywających tam osób na przypadkowe urazy.  

e) W widocznym miejscu należy wywiesić numery telefonów alarmowych, z podaniem 

osób, które należy powiadomić o zaistniałym wypadku.  

8.9. Roboty na wysokościach  

a) Sposoby bezpiecznego wykonywania Robót na wysokościach reguluje 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 

2003, nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co 

najmniej przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62, pozy. 288).  

b) Na powierzchniach wzniesionych na wysokości powyżej 1,0 m nad poziomem 

podłogi, na których mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, 

powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych 

umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co 

najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawędziami powinna być umieszczona 

w połowie wysokości poprzeczka w celu wyeliminowania możliwości wypadnięcia 

osób.  

c) Roboty na wysokościach powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie 

zmuszający pracownika do wychylenia się poza poręcz balustrady.  

d) Przy pracach na drabinach, rusztowaniach i innych podwyższeniach na wysokościach 

do 2 m nad poziomem podłogi należy bezwzględnie zapewnić aby:  
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- drabiny, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed 

nieprzewidzianą zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość 

na przewidywane obciążenie,  

- pomosty robocze posiadały podłogę równą, trwale umocowaną do elementów 

konstrukcyjnych pomostów oraz wystarczającą powierzchnię dla wszystkich 

pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów,  

e) Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone 

odpowiednio w odrębnych przepisach oraz Polskich Normach.  

f) Przy wykonywaniu robót na słupach, konstrukcjach wieżowych, konstrukcjach 

budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań należy 

bezwzględnie:  

- przed rozpoczęciem Robót sprawdzić stan techniczny konstrukcji, na której mają być 

wykonywane prace, w tym jej stabilność, stan techniczny stałych elementów 

konstrukcji mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, wytrzymałość na 

przewidywane obciążenia oraz zabezpieczenia przed nie przewidywaną zmianą 

położenia,  

- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiednio do rodzaju wykonywanych 

robót, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – szelki bezpieczeństwa z linką 

bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,  

- zapewnić stosowanie przez pracowników kasków ochronnych przeznaczonych do prac 

na wysokościach. 

8.10. Ochrona przeciwpożarowa  

a) Wykonawca robót zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów 

ochrony przeciwpożarowej.  

b) Wykonawca robót zobowiązany jest do posiadania i utrzymywania na terenie 

magazynów, pomieszczeń biurowych, szatniach, pomieszczeniach socjalnych, baz 

produkcyjnych oraz w maszynach i pojazdach sprawnego sprzętu przeciwpożarowego.  

c) Materiały łatwopalne powinny by składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

 

8.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą by 

dopuszczone do wbudowania.  

b) Nie dopuszcza się używanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

c) Wszelkie materiały odpadowe muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak ich oddziaływania 

na środowisko.  

d) Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia robót 

(np. materiały pylaste, których szkodliwość po zakończeniu robót znika), mogą być 

użyte pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania.  
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8.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla mieszkańców, w szczególności zapewnienie 

bezpiecznego dojścia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego poruszania się w pobliżu 

prowadzonych robót.  

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej powstałe w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością.  

c) Do obowiązków wykonawcy robót należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy.  

8.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

a) Podczas realizacja robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

b) W szczególności wykonawca robót ma obowiązek zadbać, aby wykonawcy 

nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

c) Wykonawca robót jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania wszelkich 

urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych i przebywających na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

d) Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni by wyposażeni w ubranie robocze, 

buty ochronne, kaski i pasy bezpieczeństwa.  

e) Odzież robocza montażystów powinna składa się z jednoczęściowego kombinezony 

z zapinanymi mankietami spodni i rękawów, dobrze dopasowanego i niekrępującego 

ruchów.  

f) Wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani 

pracownicy posiadający stosowne uprawnienia.  

g) Kategorycznie zabrania się pracy po spożyciu alkoholu.  

h) Przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione.  

i) Pracownicy muszą ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich 

instrukcjach obsługi.  

j) Wykonawca robót zobowiązany jest przed rozpoczęciem montażu wydzieli strefy 

niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych.  

 


