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OPIS TECHNICZNY 

Faza:    PROJEKT BUDOWLANY 

Temat:  Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Proszowicach  

Adres inwestycji: ul. Kopernika 13, 

      32-100 Proszowice 

      Działka nr 1288/2 

Branża:   BUDOWLANA 

Inwestor:  SPZOZ Proszowice 

ul. Kopernika 13 

32-100 Proszowice 

Opracowanie:  mgr inż. arch. Maria Mierzejewska 

mgr inż. Adam Sidorowicz 

Sprawdzenie:   mgr inż. arch. Andrzej Zając 

Data:   luty 2014r. 

 

1. DANE OGÓLNE. 

1.1. Podstawa opracowania 

• Umowa z Inwestorem 

• Wizja lokalna obiektu 

• Inwentaryzacja elewacji w zakresie koniecznym do wykonania zakresu prac 
termomodernizacyjnych. 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, 
poz. 270 i późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) 
z późniejszymi zmianami. 

• PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 

• Świadectwo ITB nr 530/94 . Metoda „lekka-mokra” 

• Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metoda 
„lekka” 
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• Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków 

• Literatura – wydania producentów materiałów 

• Ustalenia z Inwestorem 
 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest „Projekt budowlany termomodernizacji budynku 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, zlokalizowanego 
przy ul. Kopernika 12. 

Remont budynku obejmuje roboty zewnętrzne: docieplenie ścian zewnętrznych oraz 
stropodachów, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wyburzenie galerii ze 
schodami. 
 

1.3. Program użytkowy 

Zakresem powyższego opracowania objęto roboty polegające na dociepleniu 
ścian zewnętrznych budynku i stropów nad ostatnią kondygnacją, częściowej wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, częściowej wymianie oraz poprawkach obróbek 
blacharskich, wymianie parapetów, likwidacji galerii ze schodami na elewacji południowo-
wschodniej oraz likwidacji fragmentu ściany na elewacji wschodniej - element nie związany z 
konstrukcją budynku). 
Planowane roboty remontowe budynku maja na celu likwidację wad technologicznych typu 
przemarzanie oraz nieszczelność stolarki zewnętrznej, dostosowanie obiektu do 
obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (co 
jednocześnie zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie 
z jego przeznaczeniem), poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu. 
Planowane roboty remontowe nie naruszają istniejącego układu 
konstrukcyjnego budynku. Wprowadza sie jedynie zmiany w wyglądzie 
elewacji, w zakresie grubości ścian, elementów wykończeniowych i kolorystyki. 
 

1.4. Charakterystyka budynku 

1.4.1. Opis działki i jej zagospodarowanie: 

Budynek znajduje się na działce nr 1288/2 o powierzchni 49 736 m². 

Przedmiotowa działka znajduje się w Proszowicach przy ul. Kopernika 12.  

Teren jest zabudowany, ogrodzony , w pełni uzbrojony, wyposażony w we własną kotłownię 

gazowo-olejową. Na działce znajduje się osiem budynków powiązanych ze sobą 

funkcjonalnie : 

- budynek Główny Szpitala + Blok Operacyjny, 

- budynek Oddziału Pulmonologicznego, 

- budynek  Pogotowia Ratunkowego + budynek administracyjno – gospodarzy, 
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- budynek kotłowni z prosektorium 

- budynek portierni, 

- budynek Archiwum, 

- budynek tlenowni, 

- garaże, 

- utwardzone dojścia i dojazdy 

- parkingi, 

- zbiorniki paliw i wody pitnej, 

- zieleń niska i wysoka, 

 

1.4.2. Dane techniczne budynku: 

Główny budynek Szpitala składa się z części głównej (średniowysokiej ) oraz części niskiej, do 

których dobudowany został nowy blok operacyjny – połączony przewiązką - nie objęty 

niniejszym opracowaniem. 

 

Wymiary zewnętrzne budynku: 

• Długość - 91,89 m 

• Szerokość - 56,90 m 

• Wysokość – 21,39 m, 

• Liczba kondygnacji - 5, 

• Powierzchnia zabudowy - 2720,45 m², 

• Kubatura brutto – 23704 m³, 

 

1.4.3.Konstrukcja budynku: 

Budynek zbudowany w tradycyjnej technologii, ściany murowane, stropodachy z elementów 

prefabrykowanych. 

 

Posadzki na gruncie: 

płytki/latrico/PCV 
wylewka 5-7 cm 
piasek 20 cm 
grunt stabilizowany 
 
Ściany:  

cegła pełna 
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Stropy: 
płytki/lastrico/PCV 
trociny drewniane z wapnem 3 cm 
strop Akermana 24 cm 
tynk cement.-wap. 1 cm 
 
Stropodach wentylowany: 
papa wierzchniego krycia 
warstwa wyrównawcza cementowa 1 cm 
płyty korytkowe  5 cm 
belka żelbetowa 30 cm ( co ok.250 cm) 
przestrzeń wentylowana 
trociny drewniane z wapnem 3 cm 
strop Akermana 24 cm 
tynk cement.-wap. 1 cm 
 
Dach nad aulą i maszynownią: 
papa wierzchniego krycia 
warstwa wyrównawcza cementowa 1 cm 
papa 
płyty z wełny mineralnej 13 cm 
papa 
płyty korytkowe  10 cm 
belka żelbetowa 30 cm ( co ok.1250 cm) 
tynk cement.-wap. 1 cm 
 

1.4.4.Wykończenie budynku: 

Budynek otynkowany z częściowo wymienioną stolarką okienną i drzwiową oraz parapetami. 

Ofasowania oraz orynnowanie wykonane z blachy ocynkowanej. Rury spustowe z blachy 

ocynkowanej oraz PCV. Budynek nie posiada cokołu, balustrady stalowe. Pokrycie dachu 

wykonane z papy, zadaszenie wiaty nad podjazdem przy izbie przyjęć przekryte blachą 

falistą. 

1.5. Charakterystyka ekologiczna budynku 

Planowany remont budynku nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Obiekt wyposażony jest w niezbędne 

przyłącza infrastruktury technicznej. Ciepło do budynku dostarczane jest z własnej 

kotłowni , co nie stwarza negatywnego wpływu na środowisko. Śmieci gromadzone są w 

zamkniętych pojemnikach i okresowo wywożone na wysypisko śmieci, odpady medyczne 

zabezpieczone w szczelnych pojemnikach odbierane są przez specjalistyczne firmy. 
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2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU 

Budynek został wybudowany, jako czterokondygnacyjny wolnostojący, o konstrukcji 

murowanej, podpiwniczony. 

W trakcie eksploatacji budynku na poziomie stropodachu wentylowanego dobudowano 

dodatkowe pomieszczenie użytkowe tzw. aulę (obecnie 5 kondygnacja), do której prowadzi 

główna klatka schodowa oraz windy. Powyżej nadbudowana została również maszynownia 

szybów dźwigowych. 

Budynek posiada własną sprawnie działającą kotłownię gazowo-olejową zapewniającą 

ogrzewanie całemu kompleksowi. Główne źródło ciepła stanowi gaz, a w okresach 

wzmożonego zapotrzebowania na ogrzewanie dodatkowo uruchamiany jest system olejowy. 

W dużym procencie wymieniona jest stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna na okna i drzwi 

o profilach PCV. W chwili obecnej planowana jest wymiana pozostałej części starej stolarki, 

tj. 121 okien i 7 drzwi na stolarkę PCV oraz 11 okien i drzwi wejściowe na zestawy 

aluminiowe. 

Centralna część elewacji południowo-wschodniej (środkowy pas z balkonami), do której 

dobudowano przewiązkę bloku operacyjnego, została ocieplona styropianem grubości około 

8 cm. 

Znajdująca się na tej samej elewacji galeria straciła swoją funkcję, z powodu wcześniejszej 

wymiany stolarki drzwiowej na okienną. Płyta galerii-balkonu oraz schody miejscowo są 

zawilgocone, omszałe i przerośnięte trawą, we fragmentach widoczne są ubytki. Murowana 

barierka posiada miejscowe pęknięcia oraz ubytki. 

Na elewacji wschodniej (pod balkonami) w czasie eksploatacji budynku została dobudowana 

ściana, wydzielająca dodatkowe pomieszczenie gospodarcze. W chwili obecnej 

pomieszczenie to nie jest wykorzystywane, ponadto stwierdzono, że ściana nie jest 

prawidłowo połączona z konstrukcją budynku przez co uległa odchyleniu od pionu. 

Wspomniane balkony, znajdujące się na tej samej elewacji posiadają wyraźne braki w tynku 

zarówno pod płytą jak i na murowanej balustradzie, które odsłaniają zbrojenie balkonów. 

Na poszczególnych elewacjach występują miejscowe ubytki w tynku, szczególnie w okolicach 

odsłoniętych ścian piwnic, stwierdzono również występowanie pęknięć na elewacji, nie 

wpływających na konstrukcję budynku. 

Na elewacji wschodniej budynku niskiego zlokalizowane jest wejście do piwnicznej części 

technicznej. Schody prowadzące do tego pomieszczenia osłonięte są murkiem wystającym 

około 75 centymetrów ponad teren. Prawdopodobnie w wyniku naporu ziemi mur ten został 

zdeformowany i uległ wykrzywieniu, przez co utracił pierwotne parametry konstrukcyjne. 

Wejście główne do szpitala znajduje się w części niskiej budynku, do którego prowadzą 

wyremontowane schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. 

 

Kondycja techniczna budynku dobra. Nie stwierdzono zużycia technicznego 
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elementów konstrukcyjnych: ścian nośnych, stropów, konstrukcji stropodachów. Brak jest 

śladów przemarzania, zawilgoceń czy pleśni. Budynek jest suchy i szczelny, poza elementami 

stolarki, które zostaną wymienione.  

Ściany oraz stropodachy nie spełniają obowiązujących norm izolacyjności cieplnej, co 

powoduje pogorszenie warunków użytkowych budynku. Brak warstw ocieplenia generuje 

zwiększone zapotrzebowanie na energię cieplną niezbędną do ogrzania obiektu. 

 

Stwierdzam, że stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń. 

Istnieje jednak konieczność przeprowadzenia termomodernizacji budynku 

(docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

zewnętrznej), oraz wykonania innych robót remontowych mających na celu poprawę stanu 

technicznego i estetyki oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów oraz norm. 

 

3. OBLICZENIE WARSTWY IZOLACYJNEJ 

Oceny aktualnego stanu obiektu pod względem termicznym dokonano 

przez porównanie współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych 

zgodnie z zaleceniami: 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 Nr 000, poz. 462) z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii 

obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 

stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów 

świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240)   

Zaprojektowano następujący sposób poprawienia izolacyjności cieplnej budynku: 

- ściany zewnętrzne docieplono styropianem gr. 18 cm, 

- ściany zewnętrzne piwnic docieplono styropianem ekstrudowanym gr. 18 cm 

- stropodachy docieplono wełną mineralną gr. 30 cm, 

- płyty balkonowe docieplono styropianem gr. 5 cm, 

- ościeża okienne i drzwiowe dociepono styropianem gr. 2 cm. 

 

Docieplenie ścian i elewacji budynku wykonać metodą „lekką-mokrą” co 

znacznie poprawi izolacyjność przegród, spowoduje znaczne oszczędności 
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energii cieplnej oraz wpłynie na poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu. 

 

Zestawienie wyników obliczeń przedstawiono w poniższych tabelach: 

 

 

B-1. Opór cieplny R ścian przed i po zrealizowaniu wnioskowanego 
przedsięwzięcia (m2xK/W) 

Rodzaj przegrody 

Opór cieplny przegrody [2xK/W] 

przed zrealizowaniem 
zadania 

po zrealizowaniu zadania 

S10 ściana zewnętrzna  0.869 5.160 

S11 ściana zewnętrzna  0.960 5.251 

S12 ściana zewnętrzna  0.986 5.277 

S13 ściana zewnętrzna  1.025 5.315 

S14 ściana zewnętrzna  1.129 5.419 

S15 ściana zewnętrzna  0.531 5,036 

SP1 ściana zew. w gruncie 0,943 6,086 

SP2 ściana zew. w gruncie 0,982 6,125 

SP3 ściana zew. w gruncie 1,047 6,190 

SP4 ściana zew. w gruncie 1,086 6,229 

STW1 strop nad ostatnią 
kond. części średniowysokiej 

0.832 9.070 

STW1 strop nad parterem 
części niskiej 

0.832 9.070 

ST2 stropodach nad aulą  3,62 3,62 

P2 strop nad piwnicami 
nieogrzewanymi 

0.838 0.838 

 
 

   B-2. Współczynnik przenikania ciepła U przed i po zrealizowaniu wnioskowanego 
przedsięwzięcia (W/m2xK) 

Rodzaj przegrody 

Współczynnik przenikania ciepła [W/m2K] 

przed zrealizowaniem 
zadania 

po zrealizowaniu zadania 

S10 ściana zewnętrzna  1.15 0.19 

S11 ściana zewnętrzna  1.04 0.19 

S12 ściana zewnętrzna  1.01 0.19 

S13 ściana zewnętrzna  0,98 0.19 

S14 ściana zewnętrzna  0,89 0.18 
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S15 ściana zewnętrzna  1,88 0.20 

SP1 ściana zew. w gruncie 1,06 0,16 

SP2 ściana zew. w gruncie 1,02 0,16 

SP3 ściana zew. w gruncie 0,95 0,16 

SP4 ściana zew. w gruncie 0,92 0,16 

STW1 strop nad ostatnią 
kond. części średniowysokiej 

1.20 0.11 

STW1 strop nad parterem 
części niskiej 

1.20 0.11 

ST2 stropodach nad aulą 0,28 0,28 

P2 strop nad piwnicami 
nieogrzewanymi 

1.19 1.19 

 

gdzie: 

    
S10 do S15  ściana zewnętrzna  

SP1 do SP4 ściana zewnętrzna w gruncie  

P1 = P3 posadzka na gruncie 

P2 strop nad nieogrzewana piwnicą 

ST2  dach (aula) 

STW1  strop wewnętrzny do nieocieplonego strychu 

 

4. ZAKRES I RODZAJ PLANOWANYCH PRAC 

Roboty budowlane 

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych za pomocą metody „lekkiej-mokrej” np. 

w systemie Bolix, Kraisel, Atlas. Jako materiał izolujący zastosowano 

styropian gr. 18 cm przyklejony do ścian zewnętrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym 

tynkiem akrylowym, cokół płytkami klinkierowymi. 

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych do wysokości cokołu styropianem 

ekstrudowanym gr. 18 cm, 

- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,  

- docieplenie stropodachu nad częścią średniowysoką budynku głównego oraz nad parterem 

budynku niskiego, na stropie poddasza nieużytkowego wełna mineralna gr. 30 cm  

o gęstości min. 150 kg/m3, 

- ocieplenie płyt balkonowych styropianem gr. 5 cm, mocowane od spodu płyty , 

- ocieplenie ścian bocznych balkonowych styropianem gr. 5 cm (wg rysunku), 

- wymiana parapetów - blacha powlekana poliestrem, gr. 0,50 mm, 

- demontaż i montaż ażurowych daszków nad wejściami do budynku niskiego, 
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- rozbiórka murka zabezpieczającego schody prowadzące do piwnicy budynku niskiego oraz 

wykonanie nowego z uwzględnieniem zabezpieczenia przed naporem ziemi i ponownym 

odkształceniem, 

- rozbiórka galerii ze schodami prowadzącymi na pierwsze piętro budynku głównego, 

- rozbiórka ściany odwarstwionej od konstrukcji ( wydzielającej pomieszczenie gospodarcze 

dostępne od zewnątrz ) na wschodniej elewacji części średniowysokiej budynku (wg rys.), 

- roboty naprawcze elewacji budynku tj. zabezpieczenie i uszczelnienie ubytków oraz pęknięć 

ścian zewnętrznych, 

- wykonanie robót naprawczych balkonów tj. zabezpieczenie antykorozyjne elementów 

zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej oraz warstwy  renowacyjnej, zabezpieczenie 

odpowiednimi preparatami według wybranego systemu, wykonanie hydroizolacji,  

wykonanie wylewek ze spadkiem od budynku min. 1,5%, wykonanie przelewów oraz 

rzygaczy na balkonach 

- demontaż rur spustowych oraz wykonanie przy ponownym montażu kolanek 

podrynnowych pozwalających na prowadzenie rur po elewacji 

- demontaż i montaż elementów i urządzeń na elewacji typu: wentylatory, tablice, 

oznakowanie, oświetlenie  

- odbudowa instalacji odgromowej 

- inne prace wynikające z technologii robót 

 

5. OPIS TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBÓT 

5.1. Docieplenie ścian zewnętrznych. 

5.1.1. Fundamenty i ściany: 

Elementy budowlane – bez zmian. 

5.1.2. Roboty rozbiórkowe: 

- Rozebrać parapety zewnętrzne pod oknami, 

- Zdemontować obróbki blacharskie, 

- Zdemontować stolarkę okienną i drzwiową, 

- Likwidacja galerii ze schodami w części średniowysokiej, 

- Likwidacja ściany na wschodniej elewacji budynku średniowysokiego, 

- skucie wylewek na nieocieplonych balkonach  

(elewacja wschodnia i zachodnia – części średniowysokiej), 

- Rozbiórka murka osłaniającego zejście do piwnicy pod budynkiem niskim, 

- Usunięcie wierzchniej warstwy trocin z wapnem z ocieplanych stropów, 
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5.1.3. Docieplenie ścian. 

5.1.3.1. System docieplenia. 

Budynek ociepla sie metodą „lekką – mokrą”, opisaną w instrukcji ITB 

nr 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”. 
Metoda BSO polega na przymocowaniu do ścian zewnętrznych zaprawą klejącą i 
łącznikami płyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną 
w warstwie zaprawy klejącej, a następnie wykończeniu całości tynkiem silikatowym, 
silikonowo - akrylowym lub silikonowym. Zalecana metoda powinna być wykonana 
według jednego systemu proponowanego przez wybranego producenta. 

5.1.3.2. Warunki zewnętrzne podczas wykonywania prac. 

 
� Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po czasie gwarantującym 

właściwe związanie termoizolacji z podłożem, tj. po 48 h od chwili przyklejenia płyt 
styropianowych, 

� Wykonywanie warstwy zbrojeniowej należy wykonywać przy stabilnej wilgotności 
powietrza przy temperaturze powietrza między +5º C  do +24º C ( na 
powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie działanie słońca i wiatru ), 

� Nie należy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych lub 
bezpośrednio po nich,  

� Niedopuszczalne jest wykonywanie prac przy silnym wietrze, 
� Zaleca się wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowiącym jedną 

całość w jednym etapie wykonawczym, 
� Ocieplana ściana musi mieć uprzednio przygotowane podłoże, musi być sucha i mieć 

ustabilizowane warunki wilgotnościowe. 
� Podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu oraz 

wiązaniu tynku, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu 
zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników zewnętrznych. 

5.1.3.3. Charakterystyka podstawowych materiałów. 
 

� Preparat gruntujący przed przyklejeniem płyt styropianowych - preparat stosuje się 
do gruntowania tynków tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) po 
upływie okresu karbonizacji oraz do ograniczenia chłonności zwartego i niepylącego 
podłoża (np. powierzchni betonowych, murów ceglanych i silikatowych), 
zastosowanie tego preparatu poprawia przyczepność zapraw klejowych do podłoży 
mineralnych, 

 
� Klej do wykonania warstwy zbrojonej – zaprawa klejąca - sucha mieszanka klejowo-

szpachlowa z dodatkiem spoiw hydraulicznych, polimerów, włókna i wypełniaczy, 
składników ulepszających właściwości użytkowe, o dużej elastyczności i przyczepności 
do betonu min. 0,5 MPa i styropianu min. 0,1 MPa. Stosowana do mocowania płyt 
styropianowych do powierzchni ścian. Zużycie zaprawy 4-5 kg/m² , temperatura 
stosowania od +5º C  do +25º C, 
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� Płyty ze styropianu samo gasnącego(zgodnie z aprobatą techniczną), o gęstości od 15 
do 20 gk/m³  według PN-EN 13163, o wymiarach nie większych niż 600x1200 mm, o 
krawędziach szorstkich, prostych, ostrych, bez wyszczerbień, sezonowane przez 
okres zapewniający możliwość zastosowania do systemów dociepleń (określony 
przez producenta styropianu), 
 

� Wełna mineralna pod wylewkę  gr. 30 cm nielaminowana, klasa odporności ogniowej 

A1, gęstość 150 kg/m3 

 
� Klej do wykonania warstwy zbrojonej – zaprawa klejąca - sucha mieszanka klejowo-

szpachlowa z dodatkiem spoiw hydraulicznych, polimerów, włókna i wypełniaczy, 
składników ulepszających właściwości użytkowe, o dużej elastyczności i 
przyczepności do betonu min. 0,5 MPa i styropianu min. 0,1 MPa (rozerwanie w 
warstwie styropianu). Stosowana do mocowania płyt styropianowych do 
powierzchni ścian ora wykonania warstwy zbrojonej. Zużycie zaprawy 4-5 kg/m² , 
temperatura stosowania od +5º C  do +25º C, grubość warstwy zbrojonej powinna 
wynosić 3 do 5 mm, 
 

� Siatka z włókna szklanego - zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodporniającym 
na działanie alkaliów tkanina szklana o wymiarach oczek 3÷5, 3÷6 mm i splocie 
uniemożliwiającym przesuwanie włókien, gramatura min. 145 g/m2, 

 
� Preparat gruntujący przed wykonaniem wypraw tynkarskich - służy do 

powierzchniowego wzmacniania i gruntowania podłoży mineralnych (beton, tynki 
cementowe, cementowo-wapienne, mineralne i silikatowe) oraz tynków akrylowych 
i silikonowych, zwiększa przyczepność tynków i farb do podłoża, zmniejsza i 
wyrównuje chłonność gruntowanej powierzchni oraz ogranicza w znacznym stopniu 
jej pylistość, zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych, 

 
� Tynk akrylowy - gotowa do użycia mieszanka tynkarska na bazie żywic syntetycznych, 

wzbogacona preparatem przeciwko pleśniom i grzybom, dostępna w wielu barwach i 
o równej ziarnistości. W systemie dociepleń należy używać kolorów o współczynniku 
odbicia światła rozproszonego nie mniejszym niż 20% 
 

� Dryble (kołki) – wykonane z polimerowych tworzyw sztucznych z trzpieniem z 
tworzywa lub ze stali, do mocowania styropianu. Funkcją łącznika mechanicznego 
jest przenoszenie obciążeń działających na warstwę elewacyjną na konstrukcję 
ściany. 
 

� Listwa cokołowa (tzw. listwa startowa) - profil cokołowy stanowiący osłonę dolnej 
krawędzi materiału termoizolacyjnego, wykonana z perforowanej blachy 
aluminiowej gr. 1 mm, odpornej na korozję, o profilu ceowym lub typu „L”, 
mocowana co około 30 cm, w przypadku nierówności należy zastosować podkładki 
dystansowe, 
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� Kołki rozporowe – z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowym do mocowania 
mechanicznego listwy cokołowej, 
 

� Kątowniki (narożniki) z perforowanej blachy aluminiowej z siatką, do wzmacniania 
naroży oraz do obróbki ościeży okiennych i drzwiowych, 
 

� Materiały dodatkowe wynikające z technologii wykonywanych robót (tj. silikony, 
pianki, taśmy uszczelniające itp.), 
 

5.1.3.4. Niezbędne narzędzia. 

 
� Wiadro budowlane 
� Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400÷500 obr/min) 

z mieszadłem koszykowym 
� Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej 
� Wiertarka udarowa 
� Młotek budowlany 
� Paca z gruboziarnistym papierem ściernym 
� Długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku 
� Krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru 
� Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od 

nieotynkowanej i wykonywania łączeń 
 

5.1.3.5. Technologia wykonania ocieplenia. 

 
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy przygotować materiały, narzędzia 
oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania prac. Materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadać świadectwa jakości. 
Prace należy wykonywać pod nadzorem osoby mającej odpowiednią wiedzę i kwalifikacje 
zawodowe potwierdzone posiadaniem niezbędnych uprawnień budowlanych. 
Prace termomodernizacyjne wykonywane na wysokościach przy użyciu rusztowań muszą 
być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami. Konstrukcja 
rusztowań musi posiadać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Pomosty 
powinny być równe, ułożone poziomo i gwarantować wytrzymałość obciążenia – 
umocowane do elementów konstrukcyjnych rusztowania. Rusztowania powinny być 
stabilne, mocowane do podłoża oraz elewacji, dostosowane do przenoszenia 
działających obciążeń zgodnie z wymogami producenta oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2033r. z późniejszymi 
zmianami). 

 
Przygotowanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie sprawdzić powierzchnię ścian i dokonać 
oceny stanu technicznego. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z 
brudu, pyłu, kurzu oraz tłustych zabrudzeń. Powierzchnia powinna zostać oczyszczona z 
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warstw o słabej przyczepności takich jak słabe tynki, odwarstwione powłoki malarskie i 
niezwiązane cząstki muru. Powierzchnię ścian należy oczyścić mechanicznie, w razie 
potrzeby zmyć wodą, nierówności i ubytki odpowiednio wyrównać zaprawą 
wyrównawczo-murarską. Podłoże należy zagruntować i wykonać próbę przyczepności. 

Montaż profili cokołowych: 

Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć 
ją na elewacji linią poziomą. Wysokość cokołów przyjęta została jako kontynuacja linii 
istniejących elementów budynku, przyjęto cztery rzędne wyznaczające granicę cokołu. 
Wysokość cokołu na elewacji południowo-wschodniej przyjęto jako kontynuację   linii 
wykonanej we wnęce budynku objętego opracowaniem, od strony wejścia do budynku 
bloku operacyjnego. Wysokość cokołu przyjęta na tej samej elewacji, przysłoniętej 
budynkiem bloku operacyjnego, jest powtórzeniem linii podokiennej wykonanej na 
elewacji dobudowanego obiektu (bloku operacyjnego). Pozostałe dwie linie cokołu na 
elewacji południowo – wschodniej od dziedzińca i elewacji zachodniej obniżone o 
podzielną liczbę płytek klinkierowych. Należy oprzeć się o rzędne podane na rysunkach, 
nie wprowadzając nowych podziałów, starać się przeprowadzić listwę cokołową 
odpowiednio pod lub nad otworami okiennymi bez przerywania jej (tam gdzie nie jest to 
konieczne). 
 
Profile listwy startowej zamocować mechanicznie przy użyciu kołków rozporowych w 
odległościach około 30 cm. Pomiędzy kolejnymi odcinkami profili pozostawić odstęp 
około 3 mm. Pierwszy kołek umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, a 
następnie dokładnie wypoziomować profil i przymocować kolejnymi kołkami. 
Ewentualne nierówności podłoża skorygować specjalnymi podkładkami dystansowymi. 
W narożach ścian przyciąć profile pod kątem 45º lub zastosować specjalne profile 
narożne. Nad przykręconym profilem listwy, na odpowiedniej szerokości pasie masy 
klejącej, przykleić pas siatki szklanej szerokości 30 cm zachodzący na profil cokołowy. 

 
Przyklejanie i mocowanie płyt styropianowych: 

 
Przed rozpoczęciem tego etapu prac należy zdemontować obróbki blacharskie i rury 
spustowe oraz wykonać tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku. 
Zaprawę klejącą przygotować zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta. 
Przygotowaną zaprawę należy układać na płycie styropianowej metodą „pasmowo-
punktową”, czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, a na pozostałej powierzchni 
„plackami” o średnicy około 8-10 cm, w ilości 8-10 szt. Pasma należy nakładać na 
obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie 
wyciskała się poza krawędzie płyty. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna 
pokrywać około 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy 
niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez 
uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa 
klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. Płyty styropianowe należy 
przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego 
układu spoin pionowych. Na ścianach z prefabrykatów, płyty termoizolacji należy tak 
rozplanować, aby ich styki nie pokrywały się ze złączami płyt prefabrykowanych. W 
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przypadku stosowania płyt z frezowanymi obrzeżami, zwracać uwagę, aby przyklejanie 
kolejnej płyty do podłoża nie powodowało odrywania płyt sąsiednich.  
W miejscu dylatacji konstrukcyjnych płyty układać tak, aby pozostawić odpowiednie 
szczeliny. Jeśli do obróbki szczelin nie będą zastosowane specjalne profile klejone 
do powierzchni płyt, przed ułożeniem płyt styropianowych - wzdłuż dylatacji, 
zastosować biegnące pionowo listwy cokołowe. 
W razie potrzeby, na płytach zaznaczyć przebieg przewodów, które mogłyby zostać 
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu. 
Przed przystąpieniem do robót ocieplających ościeży okiennych, drzwiowych 
i filarków międzyokiennych zdemontować obróbki blacharskie, podokienniki 
zewnętrzne, ew. skuć węgarki oraz dokonać wymiany stolarki. Całą powierzchnię 
dokładnie oczyścić. Powierzchnie ościeży ocieplić pasami styropianu o przeciętnej 
grubości 2 cm. Styropian ocieplający ościeża powinien dokładnie przylegać do płyt 
styropianowych ocieplających ściany. Dolne ościeże okienne ocieplić zachowując 
pochylenie wynikające z typu podokiennika, a następnie zamontować podokienniki 
zewnętrzne dostosowane do grubości izolacji ściany. Podokienniki powinny wystawać 
poza lico docieplonej ściany nie mniej ni_ 4 cm. Mocowanie podokienników do ściany 
wykonać przed ułożeniem na ścianie płyt izolacyjnych. Podokienniki na bokach 
powinny byś wprowadzone pod styropian, który w tym miejscu należy odpowiednio 
podciąć. Styki podokiennika z płytami izolacyjnymi uszczelnić masą lub taśmą 
uszczelniającą. Puste miejsca pod podokiennikami, w miarę możliwości technicznych, 
wypełnić pianką poliuretanowa. Miejsca dochodzenia płyt izolacyjnych do ościeżnicy 
uszczelnić stosując specjalny profil przyościeżnicowy połączony pasem tkaniny 
zbrojącej, względnie taśmę lub masę uszczelniająca. 
Docieplając fragmenty ścian przy płytach (daszkach) płyty styropianowe przyklejać 
do ścian tak, aby dochodziły do płyt od dołu i od góry. Styropian w styku sfazować lub 
wyciąć w nim bruzdę, którą po przyklejeniu siatki wypełnić silikonem. 

 
Mocowanie mechaniczne płyt należy wykonać po upływie min. 48 godzin od przyklejenia 
płyt styropianowych. Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu 
łączników mechanicznych. Średnica talerzyka dociskowego 6 cm. Długość łączników 
dobrać z uwzględnieniem grubości płyt styropianowych, warstwy kleju, ewentualnie 
starego tynku i wymaganej głębokości osadzenia w ścianie (przeciętnie ok. 5 cm w ścianie 
z elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z elementów drążonych). 
Zastosować 6-10 łączników na 1 m² ściany, a w strefie krawędziowej 10-14. Zasięg 
obszarów przynarożnikowych w których występuje zwiększona siła ssania wiatru, przyjąć 
jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku, lecz nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m. 
Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w 
przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co 
najmniej 5 cm. Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości , 
nieco większej od głębokości osadzenia. Przed osadzeniem łącznika każdy otwór oczyścić 
z pyłu. Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzna styropianu. W tym celu 
wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie gniazda ok. 4 mm 
głębokości. Główki łączników mechanicznych umieszczone w odpowiednich gniazdach 
zaszpachlować masą klejącą. 

 
Wyrównanie powierzchni płyt: 
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Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła, 
ewentualne szpary pomiędzy płytami szersze niż 2 mm wypełnić paskami styropianu lub 
specjalną pianka poliuretanową. Po związaniu zaprawy klejącej i po zamocowaniu 
mechanicznym płyt styropianowych do podłoża należy całą zewnętrzną powierzchnię 
płyt przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym. Należy dokładnie oczyścić 
powierzchnię płyt z powstałego pyłu. 

 
Obróbka ościeży okien i drzwi: 

 
Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie odpowiednich 
materiałów trwale elastycznych, specjalnych profili ochronno-uszczelniających, profili 
narożnych lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Należy starannie ocieplić 
zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, na 
szerokości ok. 5 cm nanieść warstwę zaprawy klejącej, a następnie wcisnąć w nią profil 
narożny, dbając o prawidłowe ich wypoziomowanie lub zachowanie pionu. Nadmiar 
zaprawy wychodzący poza profil natychmiast zaszpachlować. Szerokość siatki zbrojącej 
powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na 
całej ich głębokości. Naroża otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione 
przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji pod kątem 45 º pasami siatki o 
wymiarach 20x35cm. Przy docieplaniu dużych powierzchni, odpowiednie kawałki tkaniny 
szklanej nakleić w narożnikach wewnętrznych w miejscu styku ościeży pionowych z 
nadprożem. 

 
Wykonanie warstwy zbrojącej: 

 
Wykonywanie warstwy zbrojonej należy rozpocząć po okresie gwarantującym 
właściwe związanie termoizolacji z podłożem, nie wcześniej niż po 48 h od chwili 
przyklejenia płyt styropianowych. Zaprawę klejącą należy przygotować zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanieść na powierzchnię zamocowanych i 
odpylonych po szlifowaniu płyt ciągłą warstwą o grubości około 3-4 mm, pasami 
pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Przy nakładaniu tej warstwy 
można wykorzystać pacę zębatą o wymiarach zębów 10x10mm. Po nałożeniu zaprawy 
klejącej należy natychmiast wtopić w nią tkaninę szklaną tak, aby została ona 
równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać 
na zakład nie mniejszy niż 10cm. W miejscach zakładów tkaniny silniej ściągać masę 
klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia. W przypadku nie uzyskania gładkiej powierzchni na 
wyschniętą warstwę zbrojoną przyklejonej siatki nanieść drugą cienką warstwę zaprawy 
klejącej o grubości ok. 1mm w celu całkowitego wyrównania i wygładzenia jej 
powierzchni. Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić od 3 do 5mm. 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby możliwe było oklejenie ościeży 
okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Ze względu na niebezpieczeństwo 
uszkodzenia w części parterowej i cokołowej docieplanych ścian, należy stosować dwie 
warstwy siatki z tkaniny szklanej do wysokości 2 m od poziomu przyległego terenu. 
Pierwszą warstwę siatki należy ułożyć w poziomie, natomiast warstwę drugą w pionie. 
Zamiennie dopuszcza się zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaninę z 
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włókien szklanych o większej gramaturze zwaną "siatką pancerną". Siatka ta jest 
układana na styk bez zakładów. 

 
Nałożenie podkładu tynkarskiego: 

 
Ten etap prac można wykonywać po upływie min. 48 godzin w warunkach optymalnych 
od momentu wykonania warstwy zbrojonej (tj. temp. +20º C i wilgotności 60%).  
Wykonaną warstwę zbrojoną należy przed nałożeniem tynku zabezpieczyć odpowiednim 
preparatem gruntującym. 
W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, należy dobrać podkład 
tynkarski w odcieniu kolorystycznym dobranym do koloru tynku. 

 
Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej: 

 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego czyli po upływie min. 48 godzin, można przystąpić 
do nakładania tynku akrylowego. 
Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą 
na podłożu, używając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką 
pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości kruszywa 
zawartego w masie (zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym 
przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie 
nałożonego tynku płaską pacą z plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem 
podanym na opakowaniu tynku (w zależności od jego struktury) przy niewielkim nacisku 
pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. W celu wyrównania barwy tynków 
akrylowych zaleca sie, aby w trakcie nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego 
opróżnienia pojemnika z masą tynkarską, lecz 
uzupełniać opróżniony do połowy pojemnik świeżą masą z nowego kubła i starannie 
wymieszać obie części. Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji 
prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć nierówności struktury i barwy tynku. Przy zbyt 
dużych powierzchniach, nie możliwych do wykonania w sposób ciągły, należy 
wprowadzić 
architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. Cokoły i część elementów budynku 
(zgodnie z kolorystyką) obłożyć płytkami klinkierowymi elewacyjnymi. Płytki przyklejać 
elastycznym klejem mrozoodpornym. 

 
Stosowanie mas uszczelniających: 

 
Do wykonywania uszczelnień przy użyciu mas uszczelniających, stosować elastyczną 
masę silikonową o neutralnym sposobie utwardzania. W przypadku, gdy uszczelnienie 
ma być pokryte powłoką malarską lub tynkiem, zastosować plastyczną elastyczną masę 
akrylową. Masy tej nie należy stosować w miejscach narażonych na ciągłe zawilgocenie. 
Masy uszczelniające układane w szczelinach ulegających zmianom szerokości, mogą 
trwale przylegać tylko do dwóch płaszczyzn. 
W celu spłycenia uszczelnianej spoiny i zapewnienia nie przylegania masy do dna 
szczeliny zastosować wkładkę w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanowego, 
a jeżeli nie ma na to miejsca – paska folii polietylenowej. Głębokość ułożenia masy 
dostosować do szerokości spoiny. 



20 
 

Niektóre powierzchnie mogą wymagać zagruntowania. Zaleca sie przeprowadzić 
próbę przyczepności. Przy stosowaniu masy silikonowej, do gruntowania użyć 
firmowego środka gruntującego. Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntowania 
użyć roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie masy akrylowej w wodzie, w stosunku 
1:2. 
W przypadku uszczelnień przy ościeżach okiennych z tworzywa sztucznego, 
przed wykonaniem uszczelnienia, taśma ochraniająca profil musi być usunięta. 

 
Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac: 

 
W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy 
okresie przerwy dłuższym niż 2 tygodnie, styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku 
starannie zabezpieczyć przed możliwością wnikania wody opadowej, tymczasowo 
wykonywanym obróbkami. 
Przed wznowieniem prac sprawdzić jakość styropianu. Płyty pożółkłe i o pylącej 
powierzchni przeszlifować papierem ściernym, a następnie starannie oczyścić z pyłu 
i zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawić 
poprzez wycięcie uszkodzonego fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie 
dopasowanego nowego kawałka.  

 

5.1.4. Docieplenie ścian piwnic. 

Powierzchnie ścian piwnic należy przygotować tak jak wszystkich pozostałych, tzn. należy je 
oczyścić mechanicznie z pyłu, kurzu oraz tłustych zabrudzeń. Należy usunąć warstwy o słabej 
przyczepności, ubytki wyrównać, doprowadzić ścianę do nośnej i równej powierzchni, a 
następnie zagruntować. 

Podpiwniczenie ociepla się styropianem ekstrudowanym klejonym na zaprawie cementowej 
z dodatkiem domieszki uszczelniającej. Należy wykonać wymaganą hydroizolację z zaprawy 
wodoszczelnej. 
Styropian ekstrudowany  należy przykleić  wg metody „pasmowo-punktowej”. Następnie 
wykonać warstwę zbrojącą z masy klejącej, w której należy zatopić siatkę z włókna 
szklanego. Zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej do wysokości 2 m ponad poziom 
przylegającego terenu. 
 

5.2.Wymiana okien i drzwi. 

 
Demontaż należy poprzedzić wykonaniem dokładnych pomiarów otworów – powinna 
wykonać je firma u której zamówione zostaną okna i drzwi. Należy zdemontować drzwi i 
okna przeznaczone do wymiany, a luźne fragmenty tynku i zaprawy nie związane trwale z 
murem należy usunąć. Ważne jest staranne oczyszczenie i wyrównanie otworów, wszelkie 
ubytki należy uzupełnić i naprawić przy użyciu odpowiednich mas tynkarskich, po uprzednim 
zagruntowaniu uszkodzonej powierzchni. 
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5.3. Izolacja termiczna stropodachu wentylowanego. 

 
Projektuje się ocieplenie stropu w przestrzeni stropodachu wentylowanego grubości 30 cm 
oraz wykonanie wylewki betonowej grubości 4 cm. 
Izolację układa się na stropie nad czwartą kondygnacją w pomieszczeniach strychu 
nieużytkowego – dla części średniowysokiej oraz nad parterem części niskiej analogicznie, w 
przestrzeni stropodachu nieużytkowego. Przed położeniem ocieplenia należy usunąć 
warstwę trocin i cementu ze stropu właściwego. 
Pod wełną należy wykonać paroizolację z folii paroizolacyjnej na sucho. 
 

5.4. Parapety zewnętrzne. 

 
Wykonać i zamontować parapety z blachy powlekanej  gr. 0,50 mm. Parapety o szerokości 
dostosowanej do otworów okiennych i grubości ścian z uwzględnieniem projektowanego 
ocieplenia. Powinny one wystawać poza lico ocieplanych ścian co najmniej 4,0 cm i muszą 
zabezpieczać elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Ponadto parapety na wyższej 
kondygnacji powinny być o 1 cm dłuższe od parapetów na niższej kondygnacji. 
 
 

5.5. Murek oporowy przy schodach do piwnicy. 

 
Należy wykonać mur grubości 15 cm z betonu B25 zbrojonego prętami ø10 i 12. Między 
istniejącymi schodami i wykonywanym murem należy przewidzieć przerwę dylatacyjną. 
Koronę muru należy wykończyć obróbką blacharską, a po  betonowaniu elementy 
przesmarować izolacją bitumiczną i zasypać gruntem. 
 

5.6. Instalacja odgromowa. 

 
Należy odbudować instalację odgromową pionową na ścianach budynku. Wykonać ją należy 
z pręta ocynkowanego o średnicy 8 mm prowadzonego w rurach winidurowych, pod 
warstwą ocieplenia, o grubości ścianki minimum 5 mm. Należy zamontować puszki do złącz 
kontrolnych wykonane z PCV oraz wykonać instalację odgromową (w przypadku 
stwierdzenia jej braku) na kominach budynku. Wykonać przewody uziemiające pionowe i 
poziome z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm w wykopie o głębokości 0.6 m. Należy 
sprawdzić ciągłość instalacji. 
 

6. ZASADY OGÓLNE PRZY PRACACH ROZBIÓRKOWYCH I WYBURZENIOWYCH. 

 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy przygotować oraz zabezpieczyć teren 
wprowadzając odpowiednie oznakowanie oraz tablice informacyjne, ogrodzenie terenu 
robót, zapewnienie bezpiecznych dojść dla części użytkowanej podczas powadzenia prac. 
Należy zadbać o zgromadzenie niezbędnych materiałów, narzędzi oraz sprzętu, a także 
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zapoznaniem pracowników z zakresem planowanych do przeprowadzenia prac oraz zasad 
bezpieczeństwa. Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować przewidziane przepisami urządzenia 
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinny być zaopatrzeni w kompletną roboczą 
odzież ochronną oraz komplet niezbędnych narzędzi. Rozbiórkę należy wykonywać ręcznie, a 
gruz usuwać  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa - np. przez zsypy. Prace rozbiórkowe 
należy prowadzić według przyjętej kolejności: 
- rozbiórka urządzeń i instalacji, 
- rozbiórka drzwi i okien, 
- rozbiórka rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich, 
- rozbiórka ścian, 
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy dążyć do odzyskania w maksymalnym stopniu 
materiałów i elementów nadających się do ponownego wykorzystania. 
 
Rozbiórka urządzeń i instalacji. 
 
Do rozbiórki instalacji można przystąpić dopiero wówczas, gdy stwierdzi się, że zostały one 
odłączone od zasilania i można bezpiecznie podjąć pracę. Demontaż lub przekładkę instalacji 
powinni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się od demontażu oprawek, włączników oraz 
urządzeń podłączonych do instalacji. Luźne przewody należy zaizolować oraz zabezpieczyć 
przed czynnikami zewnętrznymi. Należy pamiętać o oznaczeniu na elewacji miejsc, w których 
instalacja ma się docelowo po zakończeniu prac dociepleniowych znaleźć. 
 
Rozbiórka okien i drzwi. 
 
 
Przed przystąpieniem do demontażu okien i drzwi należy przeprowadzić wizję lokalną z 
inwestorem i precyzyjnie ustalić, które z nich nie nadają się do dalszego użytkowania. Należy 
sprawdzić stan ościeży okiennych i drzwiowych, ich nośność oraz ewentualne uszkodzenia. 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, w wyniku których otwór przenosi zbyt duże 
obciążenia, należy przeprowadzić prace naprawcze z uwzględnieniem wzmocnienia 
nadproża. Okna i drzwi, które nie podlegają wymianie należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 
 
Rozbiórka ścian i schodów. 
 
Rozbiórka elementów budynku nie może odbywać się ze szkodą dla części nie objętych 
pracami. Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone po uprzednim zabezpieczeniu 
elewacji przed uszkodzeniem. Prace muszą być prowadzone chronologicznie i etapowo. Gruz 
nie może być zrzucany na inne elementy budynku, gdyż może to powodować powstawanie 
nieprzewidzianych uszkodzeń i drgań mogących osłabić konstrukcję budynku. Ze ścian 
tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozebrać je warstwami. Rozbiórka muru 
oporowego powinna odbywać się po wcześniejszym zabezpieczeniem mas ziemi przed 
osunięciem. Przy pracach stosować lekkie przesuwne rusztowania. 
 
Urządzenia zabezpieczające i ochronne. 
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Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejścia i pomosty powinny być zabezpieczone 
barierami, a pomosty krawężnikami obrzeżnymi. Również znajdujące sie w pobliżu 
prowadzonych robót rozbiórkowych urządzenia użyteczności publicznej, budowle, 
latarnie, słupy z przewodami i drzewa powinny być zabezpieczone. 
 
Ubrania ochronne i narzędzia. 
 
Pracownicy powinni być wyposażeni w roboczą odzież ochronną, kaski, okulary, rękawice 
oraz niezbędne narzędzia i sprzęt. Narzędzia powinny być w dobrym stanie, sprawne, a 
pracownicy przeszkoleni z zakresu ich obsługi. Przed rozpoczęciem robót robotnicy powinni 
być pouczeni o sposobie prowadzenia robót oraz przeszkoleni z zakresu przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Bezpieczeństwo publiczne. 
 
Wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy znajdujące się w zasięgu prowadzonych prac, 
powinny być oznakowane i zabezpieczone. W przypadku okresowego zagrożenia, wyznaczeni 
pracownicy powinni kierować ruch na drogi okrężne umożliwiające dostęp do obiektu. 
 

7. UWAGI KOŃCOWE. 

 
Do realizacji niniejszego projektu można przystąpić po uzyskaniu zgody administracji 

budowlanej. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne 
świadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać znak bezpieczeństwa.  
Przy wykonywaniu poszczególnych elementów robót należy przestrzegać zasad sztuki 
budowlanej, warunków BHP oraz warunków wykonania i odbioru poszczególnych 
elementów robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami „Prawa budowlanego” oraz 
normami. 
Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

 

     
Opracował:  
mgr inż. arch. Maria Mierzejewska 

 
 

mgr inż. Adam Sidorowicz 
 

Sprawdził: 
mgr inż. arch. Andrzej Zając 

 
 



24 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

Obiekt:  Budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Proszowicach 

Adres:      ul. Kopernika 13, 

        32-100 Proszowice 

       Działka nr 1288/2 

Inwestor:    SPZOZ Proszowice 

ul. Kopernika 13 

32-100 Proszowice 

Projektant sporządzający:   mgr inż. arch. Maria Mierzejewska 

     mgr inż. Adam Sidorowicz 

Projektant sporządzający:   mgr inż. arch. Andrzej Zając 

 

 

 

 

 

 

Luty 2014r. 



25 
 

 

 

 

 

ZAKRES ROBÓT 

a) roboty rozbiórkowe – rozbiórka obróbek blacharskich i systemu odwodnienia 
budynku,       rozbiórka podokienników, rozbiórka galerii i schodów, rozbiórka ściany 
na elewacji  wschodniej budynku średniowysokiego, rozbiórka muru oporowego przy 
schodach piwnicznych w budynku niskim na elewacji wschodniej, 

b) roboty ziemne – wykopy wzdłuż ścian fundamentowych w celu wykonania 
docieplenia ścian piwnicznych, wykopy przy schodach piwnicy pod mur oporowy, 

c) ustawianie i rozbiórka rusztowań zewnętrznych niezbędnych do wykonania 
termomodernizacji budynku 

d) roboty betonowe – przebudowa muru oporowego do pomieszczeń piwnicznych w 
budynku niskim 

e) montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
f) roboty tynkarskie – tynkowanie ścian, uzupełnienie ubytków w tynku, docieplenie 

ścian 
g) i wykonanie tynku cienkowarstwowego, 
h) roboty izolacyjne – ocieplenie stropu wełną mineralną 
i) roboty blacharskie – montaż systemu odwodnienia budynku i obróbek blacharskich 
j) roboty malarskie – malowanie farbami antykorozyjnymi balustrad, malowanie ścian, 

malowanie drobnych elementów wykończenia budynku, 
k) roboty okładzinowe – okładziny cokołów płytkami klinkierowymi , 

 
ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

- budynek Główny Szpitala + Blok Operacyjny, 

- budynek Oddziału Pulmonologicznego, 

- budynek  Pogotowia Ratunkowego + budynek administracyjno – gospodarzy, 

- budynek kotłowni z prosektorium 

- budynek portierni, 

- budynek Archiwum, 

- budynek tlenowni, 

- garaże, 

- utwardzone dojścia i dojazdy 

- parkingi, 

- zbiorniki paliw i wody pitnej, 

 

1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC 
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1.1. Zagospodarowanie placu budowy 

1.2. Roboty ziemne 

1.3. Roboty budowlano-montażowe 

1.4. Roboty wykończeniowe 

1.5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
  przez wyznaczone w tym celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 
- odzieży i obuwia roboczego 

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORAGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.1.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 zabezpieczony 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 technicznym. 
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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 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 oznakowana 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 45º 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, sprawdzaniem, 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 nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz 

nieprzekraczającym 15 KV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz 

nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV,lecz 

nieprzekraczającym 110 KV, 
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e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

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. 
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z 
urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w 
miesiącu, natomiast kontrola 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 miesiąc, 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w 
w/w instalacjach, 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 jednocześnie 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 wymagających 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 polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place 
itp.) 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy 
zapewnić: 
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- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do 
   warunków wykonywania pracy 
   Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany 
   roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u 
   mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej 
   przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 
   1 listopada do dnia 31 marca. 
 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 
   100C lub powyżej 25 0C. 

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 
otrzymanych 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 przechowywania 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 każdego z pracowników jednocześnie spożywających 
posiłek, 

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania 
naczyń stołowych. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w 
kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 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, rozsunięcia się lub 
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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 nieprzekraczającej 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 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 
budowlanego jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów 
lub wyrobów 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. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, 
wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 
Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 
pomieszczeń pracy. 

1.2. Roboty ziemne. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak 
zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina 
naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy 
wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób 
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 
położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- telekomunikacyjne, 
- ciepłownicze, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
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powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 
wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 
ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych 
na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i 
w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia 
mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w 
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 
2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i 
dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w 
dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości 
   wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy 
wykonać zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 
20,0 m. 

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co 
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości 
większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany 
   wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w 
   doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
   obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 
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granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 
tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie 
postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o 
ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego 
zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

1.3. Roboty termomodernizacyjne i wykończeniowe. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy 
   podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego 
   przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
   montażem lub demontażem rusztowania), 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z 
   ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym 
   obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być 
wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. 

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. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole 
odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie 
poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać 
instalację piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 
miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki 
ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i 
wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, 
montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z 
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przeznaczeniem. 

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy 
powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

- gogle lub przyłbice ochronne, 
- kaski ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do 
wykonywania pracy. 

1.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na terenie 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 strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów 
   zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 
   mechanicznymi). 

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 maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 
kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, 
które nie posiadają kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 

2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
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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 przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych 
rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem 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. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien 
zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym 
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 
zawodowym 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 okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu 
nie rzadziej niż raz na 3 – lata, 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 innych 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, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
   zagrożeniami zdrowia 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 wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 
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lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 
pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 
budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy : 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

- przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy : 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
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c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
   bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 
   zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 
   zabezpieczenie pracowników 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 przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 
   danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac 
   szczególnie niebezpiecznych, 
- 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 stosowanie 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 podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm 
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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 pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 

Na czas trwania budowy należy umieścić tablice informacyjne o istniejącym zagrożeniu 
przy wykonywanych robotach remontowych, a szczególności przy wykonywanych 
robotach ziemnych oraz pracach na wysokości. Na placu budowy należy utrzymywać 
porządek i przestrzegać zasad BHP. Realizowane roboty remontowe nie spowodują 
utrudnień w ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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