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1. INFORMACJE OGÓLNE. 
 
ADRES INWESTYCJI; kamienica przy pl. Wolności 20 w Grójcu. 
DANE INWESTORA;  Wspólnota Mieszkaniowa, pl. Wolności 20, 05-600 Grójec 
DANE PROJEKTANTA;  mgr inż. arch. Jacek Nowodworski 
 
2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.  
 
  1. Wykonanie rusztowania. 
 2. Wymiana uszkodzonych krokwi drewnianych, 

 3. Uzupełnienie ubytków muru i skucie odsklepionych tynków, w miejscach 
zawilgoconych, zasolonych i zazielenionych – położenie tynku renowacyjnego po 
uprzednim przygotowaniu podłoża, 
4. Odbudowanie detali architektonicznych – gzymsów i nadokienników 

  5. Wykonanie obróbek blacharskich. 
  6. Przygotowanie podłoża pod nowy tynk  i wykonywanie tynków 
  7. Malowanie ścian, blachy, balustrad. 

 8. Wykonanie wymiany konstrukcji części dachu – lukarny małej 
 9. Pokrycie dachu blachą płaską na rąbek stojący 

10. Montaż rur spustowych (odprowadzenie wody bez zmian). 
 

 
3. ELEMNTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWNIA LUDZI. 
 
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)   urządzenia pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i socjalnych, 
d)   zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
e)   zapewnienia łączności telefonicznej, 
f)   urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
 
  Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co 
najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielnie 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 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 technicznym. Nie 
wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne 
dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów 
nie powinny mieć spadków większych niż 10 %. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być 
oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o 
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pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, 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 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 
powinna być ogrodzona balustradami i oznakowania w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 
  Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 
  Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 
terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 stopni w kierunku źródła 
zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające 
przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, 
sprzętu, materiałów jest zabronione. 
  Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed  porażeniem 
prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i 
naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby  
posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie  stanowisk pracy, 
składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nie przekraczającym 15 
KV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie przekraczającym 30 
KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nie przekraczającym 110 
KV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
 
  Koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość 
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być 
wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
  Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być 
usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 
  Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione  miejsca  do 
składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m a 
stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie 
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przekraczającej 10- warstw. 
 
 
 
4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH Z OKRE ŚLENIEM SKALI I RODZAJU ZAGRO ŻEŃ 
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYST ĄPIENIA. 
 
A/ Roboty ziemne;  nie występują. 
 
B/ Roboty budowlano – montażowe 
  Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości  
  Przebywanie osób na górnych płaszczyznach znajdujących się bezpośrednio pod 
kondygnacją na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione. 
  Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, 
aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 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. 
 
C/ Roboty wykończeniowe 
  Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
-upadek pracownika z wysokości ( brak balustrad ochronnych przy posadach roboczych, 
rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości Orzy 
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym ( rak wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej). 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne ( elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu  
ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań posiadających stosowne dopuszczenie. 
  Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i 
demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane 
uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 
niebezpieczną. 
  Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją producenta. 
 
5. SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH. 
 
• Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do 
robót drogowych i mostowych. ( Dz. U. Nr 7 poz. 30 z roku 1977 ) . 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 z roku 1997 ) 
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
-szkolenie wstępne, 
-szkolenie okresowe. 
  Szkolenia te przeprowadzone są w oparciu o programy  poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
  Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 
zatrudniani pracownicy przed opuszczeniem do wykonywania pracy . Obejmuje ono 
zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w 
układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym 
zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
 
  
6. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJ ĄCYM NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
-Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządzonym przez 
kierownika budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów najbliższego 
punktu lekarskiego 
-straży pożarnej 
-posterunku Policji 
-W pomieszczeniu socjalnym na planie budowy j.w. Umieścić punkty pierwszej pomocy 
obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
-Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. 
-Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. 
-Pasy i liny zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu  
socjalnym oznaczonym na planie j.w. 
-Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wysokości min =1,5m, oznaczyć na planie j.w. 
-Barierki wykonane z desek krawężnikowych szerokości 15 cm, poręcze umieszczone na 
wysokości 1,1m, oraz deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową. 
-Rozmieścić tablice ostrzegawcze. 
-Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło. 
-Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i 
oznaczyć na planie j.w. 
 
 
 
           Opracował: 

mgr inż. arch. Jacek Nowodworski 
upr. nr MA/041/05 

 
  
 
 

 
 

  


