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A. Inwentaryzacja 

 

1. Opis budynku 

Przedmiotowy budynek biurowy położony jest w Katowicach przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7. 

Budynek główny – segment A, jest czterokondygnacyjny, w całości podpiwniczony. Segment B jest 

dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony. Dachy płaskie. Obiekt konstrukcji tradycyjnej. Teren posesji 

jest ogrodzony. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne od strony wschodniej, drugie od strony 

zachodniej prowadzące do segmentu B. Od strony podwórza zlokalizowane są miejsca postojowe dla 

samochodów. Teren posesji jest częściowo utwardzony. Od strony wschodniej, północnej i południowej 

dużo zieleni niskiej - krzewy, trawa oraz wysokie drzewa. 

Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

2. Opis konstrukcji obiektu i elementów wykończeniowych  

Konstrukcja budynku tradycyjna – murowana.  

Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku: 

- ściany nośne z materiałów ceramicznych, cegły pełnej i pustaków,   

- ścianki działowe z cegły pełnej i cegły dziurawki, 

- stropy gęstożebrowe Akermana, 

- stropodach płaski, pokryty papą termozgrzewalną, 

- schody wewnętrzne żelbetowe, pokryte lastrico,  

- schody zewnętrzne, żelbetowe wykończone płytkami ceramicznymi, 

- stolarka okienna, okna PCW bez nawiewników, 

- elewacja tynkowana tynkiem cementowo – wapiennym, tynk drapany, boniowany, 

- kominy murowane z cegły pełnej, 

Budynek wyposażony jest w instalacje:  

- wodociągową, 

- kanalizacyjną, 

- centralnego ogrzewania, 
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- elektryczną, 

- telefoniczną, 

- odgromową, 

- wentylacji grawitacyjnej, 

- wentylacji mechanicznej.  
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B. Opis techniczny 

1. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic i ław 

fundamentowych w budynku Regionalnego Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.   

2. Zakres prac 

Zakres prac obejmuje:     

- skucie i wywózkę istniejącej opaski betonowej,  

- prace przygotowawcze, 

- wykonanie izolacji pionowej ścian oraz przejść,  

- wykonanie izolacji cieplnej,  

- zasypanie wykopów,  

- wykonanie nowej opaski. 

3. Opis projektowanych rozwiązań 

3.1 Kolejność wykonywania robót: 

- prace przygotowawcze: roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

- roboty ziemne, 

- przygotowania podłoża: odgrzybienie powierzchni, oczyszczenie myjką wysokociśnieniową, 

- impregnacja elewacji poprzez spryskanie od zewnątrz preparatem krzemionkującym, 

- gruntowanie podłoża – naniesienie warstwy szlamu uszczelniającego, 

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej – dwuwarstwowe nałożenie przeciwwodnych mineralnych zapraw 

uszczelniających, 

- klejenie płyt izolacji  do podłoża pomocą kleju, 

- klejenie siatki- warstwy zbrojonej za pomocą kleju, 

- izolacja ścian fundamentowych z folii kubełkowej, 
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- naprawa przyłącza kanalizacji, 

- podbudowy i nawierzchnie, wykonanie opaski, 

- uporządkowanie terenu wokół budynku. 

3.2 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Przed przystąpieniem do robót ustalić metodę rozbiórki. Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć interesy osób trzecich  

w bezpośrednim sąsiedztwie rozbiórki. Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby nie zniszczyć 

innych elementów budynku. Prace prowadzić odcinkowo. 

Wywóz gruzu z terenu budowy: Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz  

z terenu budowy w odpowiedniej ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym, 

a jeśli zachodzi taka konieczność – zutylizowany.  

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki. Kierownik robót 

powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu, miejsca gromadzenia gruzu 

i sposoby ich zabezpieczania.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odpiąć lub zabezpieczyć instalacje 

elektryczne. Zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową. 

3.3 Roboty ziemne 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 

Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy  

z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
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inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów, 

- przetransportowania ziemi, 

- transportu mas ziemnych. 

3.4 Przygotowania podłoża: odgrzybienie powierzchni, oczyszczenie myjką 

wysokociśnieniową 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robot zasadniczych: 

- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia. pozostałości środków antyadhezyjnych 

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity. luźne cząstki materiału podłoża, 

-usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie. zeszlifowanie. wypełnienie zaprawą wyrównawczą). 

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań. odspajających się tynków 

i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 

strumieniowa (rożne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 

powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą, 

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

3.5 Impregnacja elewacji 

Do impregnacji ścian fundamentowych zastosować płynny preparat krzemionkujący o działaniu 

wgłębnym. Aplikację wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z wskazówkami producenta. 
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3.6 Gruntowanie podłoża 

Naniesienie warstwy szlamu uszczelniającego. Podłoża silnie nasiąkliwe należy zwilżyć tak aby były 

matowo-wilgotne. Grubość powłoki ze szlamu elastycznego zależy od rodzaju hydroizolacji i powinna być 

zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie. 

3.7 Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej  

Dwuwarstwowe nałożenie przeciwwodnych mineralnych zapraw uszczelniających. Przygotowaną 

zaprawę należy nakładać na uszczelnianą powierzchnię pędzlem, wałkiem lub pacą stalową warstwami 

o grubości uzależnionej od rodzaju wykonywanej izolacji wodochronnej (zgodnie  

z założeniami projektowymi). W czasie prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt 

szybkim wysychaniem  

3.8 Przygotowanie zapraw mas klejących 

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża uzyskiwana jest przez zarobienie woda 

fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Masa klejąca do 

wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę tynkarską, uzyskiwana jest 

przez zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. 

Warstwa masy klejącej na płytach styropianowych powinna mieć grubość 4 – 5 mm. 

3.9 Mocowanie płyt styropianowych do podłoża 

Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się ku górze. Masę klejąca należy 

układać packą stalowa na płycie styropianowej na obrzeżach pasem o szerokości 4cm i w części 

środkowej plackami o średnicy około 10 cm o grubości około 10 mm. Po nałożeniu masy klejącej należy 

płyty styropianowe natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami 

deski drewnianej o szerokości 10 cm i długości min. 1,8m aż do uzyskania równej płaszczyzny 

z sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie 

się poza obrys płyty, nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych płyt po raz drugi, 

uderzenia lub późniejsze ruszanie płyty. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej 

należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i ponownie płytę przykleić. Płyty należy przyklejać 

w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty należy 

układać na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarować masa klejąca. W przypadku płyt 

pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych 

wąskich pasków tkaniny zbrojącej wtopionych w masę klejąca owijających boczne skrajne powierzchnie 
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płyt wraz z krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na ścianę 

powinno wynosić min.60 mm. Jeżeli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, 

należy je wygładzić za pomocą pac drewnianych oklejonych papierem ściernym ruchami okrężnymi. Po 

wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząsteczek szczotką lub sprężonym 

powietrzem.  

3.10 Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane zgodnie z instrukcją 

producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu 

przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż +5°C i nie 

wyższej niż +25°C. Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągła warstwą 

o szerokości 1,10-1,20 m i grub. 2,5 – 3,0 mm, rozpoczynając od góry ściany pionowej o szerokości 

tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę zbrojącą rozwijając 

rolkę tkaniny w miarę przyklejania wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej. Tkanina 

powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie wyszpachlować masę przenikająca 

przez oczka siatki. Siatka musi być wszechstronnie okryta masą zbrojeniową i znajdować się możliwie u 

góry tak aby nie był widoczny kolor siatki. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna 

wynosić nie mniej niż 1,5 mm i nie więcej niż 3 mm. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań 

i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie 

mniejszy niż 100 mm w pionie i poziomie. 

Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli stwierdzi 

się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te należy wyrównać masą klejącą. 

3.11 Montaż folii kubełkowej 

Folię należy ułożyć wytłoczeniami skierowanymi w stronę ściany fundamentowej. Folię należy 

przymocować do podłoża używając gwoździ lub kołków. Używając łączników mechanicznych należy 

zastosować również podkładki uszczelniające. Miejscami, w których należy zamocować folię, są 

wytłoczenia (punkty bezpośrednio przylegające do ściany). 

Roboty nawierzchniowe 

Roboty należy wykonać zgodnie z założeniami projektowymi. Podłoże pod ułożenie nawierzchni 

z betonowych kostek brukowych, płyt  może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. Grunt 

podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Rodzaj 
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podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być 

zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może 

stanowić: piasek, miał kamienny łamany i tłuczeń kamienny. Podbudowa powinna być przygotowana 

zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i płyt: Kostki układa się na podsypce lub podłożu 

piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy 

układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 

podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie 

zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 

do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 

zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu 

nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 

spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

4. Instalacje 

Wyposażenie instalacyjne budynku nie ulega zmianie. 

5. Ochrona środowiska 

Projekt nie powoduje wprowadzenia funkcji ani stosowania urządzeń mogących być zagrożeniem dla 

środowiska naturalnego;  

Wszystkie stosowane materiały posiadają wymagane atesty i obowiązujące świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta 

potwierdzające ich zgodność z postanowieniem odpowiednich norm. 

Zagrożenie higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia. Projekt nie 

przewiduje wprowadzenia funkcji ani zastosowania urządzeń mogących być zagrożeniem dla higieny 
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i zdrowia użytkowników. Projektowane elementy spełniają wymagania warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Roboty budowlane objęte opracowaniem nie wpływają na zwiększenie zapotrzebowania na wodę oraz 

nie powodują jej zmiany jakości. Odprowadzenie ścieków odbywa się przez istniejącą sieć kanalizacji 

miejskiej. 

Roboty budowlane wykonywane zgodnie z dokumentacją nie powodują emisji zanieczyszczeń gazowych, 

w związku z tym nie mają wpływu na zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Przewiduje się okresowe 

zwiększenie wytwarzania odpadów podczas robót budowlanych. Robotyce powinny być wykonywane 

przez osoby do tego uprawnione i odpowiednio przeszkolone. Transport i utylizacja wytworzonych 

odpadów powinien odbywać się z zachowaniem ostrożności, zgodnie z zasadami bhp i przepisami dot. 

gospodarki odpadami. Po zakończeniu robót rodzaj i ilość wytworzonych odpadów pozostanie na 

poprzednim poziomie, a usuwanie ich odbywać się będzie zgodnie z zawarta umową . 

Prowadzone roboty budowlane spowodują zwiększenie emisji hałasu oraz wibracji, ze względu na użycie 

elektronarzędzi, ale tylko na czas ich użycia, co nie wpłynie na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

Zakres prac nie wpłynie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe 

i podziemne. Roboty budowlane wykonywane będą w obrębie istniejącego obiektu budowlanego. Przyjęte 

w projekcie budowlanym rozwiązania techniczne dotyczą robót remontowych istniejącego obiektu 

budowlanego. 

6. Zalecenia wykonawcze 

Prace budowlane i montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych”, z instrukcją producenta oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej, zwracając szczególną uwagę na przepisy 

BHP. Należy stosować materiały posiadające wymagane atesty i dopuszczenia. 

7. Uwagi 

Roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem, 

z obowiązującymi przepisami, sztuka budowlaną, obowiązującymi normami i normatywami technicznymi 

dla budownictwa. Zastosowane materiały winny posiadać krajowe certyfikaty, bądź tam gdzie to jest 

konieczne atesty ITB i PZH.  
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C. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM 

ul. Ks. Kard. Sefana Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice 

 

2. Imię, nazwisko i adres inwestora 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM 

ul. Ks. Kard. Sefana Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice 

 

3. Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację 

mgr inż. arch. Piotr Buśko 

upr. architektoniczne nr 18/06/SLOKK 
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4. Zakres robót i kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic i ław fundamentowych w budynku 

Regionalnego Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.   

Kolejność wykonywania robót: 

- prace przygotowawcze: roboty rozbiórkowe i demontażowe, 

- roboty ziemne, 

- przygotowania podłoża: odgrzybienie powierzchni, oczyszczenie myjką wysokociśnieniową, 

- impregnacja elewacji poprzez spryskanie od zewnątrz preparatem krzemionkującym, 

- gruntowanie podłoża – naniesienie warstwy szlamu uszczelniającego, 

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej – dwuwarstwowe nałożenie przeciwwodnych mineralnych zapraw 

uszczelniających, 

- klejenie płyt izolacji  do podłoża pomocą kleju, 

- klejenie siatki- warstwy zbrojonej za pomocą kleju, 

- izolacja ścian fundamentowych z folii kubełkowej, 

- naprawa przyłącza kanalizacji. 

 

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Obiekt posiada pełne zagospodarowanie terenu, chodnik, dojazd, ogrodzony teren działki oraz zieleń 

dekoracyjną. Odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami pozwalają na swobodne poruszanie, jak 

i ustawienie sprzętu, urządzeń i składowanie materiału. 

 

6. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie 

Teren, na którym dokonywany jest remont nie posiada elementów zagospodarowania, które stanowią 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
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7. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 

Do prac stwarzających zagrożenie zaliczyć należy: 

- roboty ziemne 

Zagrożenia przy robotach ziemnych: 

- obsunięcie się ścian wykopów 

- spadanie brył ziemi, materiałów lub sprzętów na pracujących w wykopie 

- wpadnięcie pracownika lub innej osoby do wykopu 

- zagrożenia wynikające z podziemnego uzbrojenia 

- możliwość natrafienia na niewypał 

Prace należy prowadzić z zachowaniem zasad: 

- maszyny i urządzenia mechaniczne oraz środki transportu powinny być sprawne pod względem 

technicznym i obsługiwane wyłącznie przez osoby uprawnione, posiadające odpowiednie przeszkolenie, 

- materiały budowlane używane do budowy powinny posiadać atesty techniczne i spełniać obowiązujące 

normy techniczne,  

- przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić urządzenia energetyczne, a po ich 

zakończeniu odpowiednio zabezpieczyć, 

- należy sprawdzić uziemienie urządzeń elektrycznych w celu uniknięcia porażenia prądem. 

Jeśli prace będą prowadzone przy funkcjonującej placówce, istnieje zagrożenie bezpieczeństwa 

użytkowników obiektu. Kierownik budowy (robót) powinien opracować plan zabezpieczenia terenu 

dostępnego dla użytkowników, a wchodzącego w strefę oddziaływania robót. Wykonawca robót 

każdorazowo powiadamia inwestora o ewentualnym niebezpieczeństwie przed przystąpieniem do robót. 

Urządzenia i sprzęt budowlany - należy sprawdzić ich sprawność i obsługiwać zgodnie z instrukcją obsługi 

i przepisami bhp. Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych, czy na wysokościach należy zabezpieczyć 

rusztowania przed upadkiem. Teren prowadzonych robót należy oznakować znakami ostrzegawczymi.  
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8. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót 

Roboty budowlane winny być prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa budowlanego, 

zatrudniające wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie obsługi stosowanego sprzętu i urządzeń budowlanych oraz 

przepisów przeciwpożarowych. Szkolenia powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. Każdy pracownik budowy oraz 

podwykonawca ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami 

dotyczącymi zagrożenia, awarii, pożaru, instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy, organizacji 

pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych oraz sposobu 

postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego odcięcia mediów. 

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Kierownik budowy wskaże odpowiednie miejsce składowania materiałów budowlanych z uwagi na 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii 

i innych zagrożeń. Opracuje plan zabezpieczenia terenu. 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 powstawania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

- niewłaściwe polecenia przełożonych, 

- brak nadzoru, 

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
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- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego, 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego, 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 

b) wady materiałowe czynnika materialnego: 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 

- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego, 

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

- 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, 



17 
 

- 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 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. 
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Oświadczenie projektanta 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oświadczam, że: 

Projekt izolacji ścian zewnętrznych budynku w celu osuszenia ścian i likwidacji zagrzybienia  
w pomieszczeniach piwnic w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM, 

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice  
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
mgr inż. arch. Piotr Buśko 
uprawnienia: architektoniczne nr 18/06/SLOKK 
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