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OPIS TECHNICZNY 

Aneks do projektu budowlanego izolacji ścian piwnicznych  
oraz remontu schodów wejściowych do budynku. 

 

1. Dane formalne. 
 
1.1. Inwestor: 

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Górka 11 w Gdańsku 
 

1.2. Lokalizacja: 
ul. Górka 11, Gdańsk, dz. nr 72/1, obręb 80 
 

1.3. Podstawa opracowania: 
- zlecenie inwestora, 
- obowiązujące akty prawne, 
- wizja lokalna i inwentaryzacja w zakresie do projektu oraz 
dokumentacja fotograficzna, 
- inwentaryzacja przedmiotowego budynku wykonana przez BHL 
Biuro Usług Budowlanych inż. Halina Luty we wrześniu 2000 r., 
- książka techniczna obiektu, 
 

1.4. Przedmiot opracowania: 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt izolacji frontowej ściany 
piwnicznej budynku oraz projekt remontu schodów wejściowych do 
budynku przy ul. Górka 11 w Gdańsku wraz z wykonaniem nowych 
balustrad. 

 

2. Opis stanu istniejącego 
 

Budynek jest obiektem o wartościach kulturowych (zgodnie z MPZP ochronie 
podlega charakter budynku). Leży w strefie ochrony dóbr kultury: strefie 
ochrony archeologicznej oraz strefie ochrony ekspozycji historycznego 
Śródmieścia Gdańska. (W związku z tym możliwa potrzeba nadzoru 
archeologicznego i przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych – 
stan faktyczny stanie się oczywisty po wykonaniu wykopów).  
Ponadto budynek znajduje się w terenie objętym granicami obszaru 
rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej ( w planowanych 
działaniach m.in. remonty). 
 
Ze względu na sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów: 
-teren położony w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako 
historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska, 
- teren położony w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii . 



     2.1.  Lokalizacja 
 
              Budynek znajduje się w pierzei i zamyka ją od zachodu. Jest usytuowany na   
   działce ze spadkiem terenu w kierunku od ulicy w głąb działki. Teren przy  
         elewacji bocznej (zachodniej) jest nieznacznie niżej niż od frontu, oparty na  
      murze oporowym (jako kontynuacja ściany budynku w głąb terenu). Schody   
         wejściowe do budynku w pasie drogowym (teren ulicy dojazdowej). 

 
2.2. Opis ogólny budynku 

 
Budynek murowany, trzykondygnacyjny z poddaszem. Elewacje 

tynkowane. Bryła budynku prosta.  
Budynek posadowiony jest na działce ze spadkiem terenu więc poziom gruntu 
przy budynku jest inny z każdej strony budynku (patrz rys. 4). Różnica między 
gruntem przy elewacji przedniej i tylnej wynosi około 213 cm, w związku z 
czym część kondygnacji piwnicznej od tyłu jest „naziemna” i znajduje się tam 
lokal mieszkalny oraz lokale użytkowe. Ponadto z informacji uzyskanej od 
Administratora wynika że przy elewacji bocznej pod ziemią znajdują się 
historyczne pozostałości – ruiny. 

 
2.3. Stan techniczny budynku.  
 

2.3.1. Ogólny 
 
Budynek dawno nieremontowany, stan techniczny ogólny średni 
– odparzenia w tynku, ubytki i zniszczenia w obróbce 
blacharskiej, stolarka częściowo wymieniona, schody do budynku 
ukruszone w wielu miejscach z dużymi ubytkami. Budynek nosi 
ślady napraw „miejscowych”. Budynek nie przejawia złej pracy 
murów, tzn. brak dużych spękań muru. 

 
2.3.2. Ścian piwnicznych 

 
Ściany piwnic murowane z cegły pełnej. 
Ściany piwniczne budynku w części komórek lokatorskich nie 
wykazują oznak dużego zawilgocenia ani złej pracy budynku. Są 
zabrudzone i widać odspojenia tynku i zapraw. Ściany w lokalu 
mieszkalnym oraz miejscami w użytkowym są od wewnątrz 
mocno zawilgocone, co prawdopodobnie wynika nie tylko z 
podciągania kapilarnego ale również z nieprawidłowego 
użytkowania tych lokali: brak wentylacji, nie wszystkie 
pomieszczenia ogrzewane, ogólny zły stan techniczny tych 
pomieszczeń. Lokal mieszkalny jest też silnie zagrzybiony, 
najbardziej w narożnikach pomieszczeń przy ścianie zewnętrznej 
i przy oknach. Na ścianach widać silne zawilgocenie, zagrzybienie 
i odpadający płatami tynk. 
Nie wiadomo czy budynek posiadał izolacje poziomą i/lub 
pionową. 
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2.3.3. Schodów wejściowych do budynku 
 
Schody wejściowe do budynku na elewacji frontowej są 
zróżnicowane pod względem materiału: częściowo są granitowe 
co jest prawdopodobnie pozostałością po oryginalnych 
historycznych schodach – 1. i 2. stopień, częściowo z lastryko – 
3. stopień, oraz obudowane deskami – 4. stopień. Stopnie są 
„podbudowane” cegłami, bloczkami betonowymi, zaprawą 
cementową – noszą ślady miejscowych napraw doraźnych, 
jednakże ich stan jest zły i wymagają gruntownego remontu i 
renowacji z zachowaniem ich reprezentacyjnego kształtu oraz z 
nadaniem właściwego dla epoki materiału wykończeniowego. 
 
Towarzysząca im balustrada stalowa jest miejscami obdrapana z 
farby i skorodowana oraz nie pasuje do historycznego charakteru 
budynku. 
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2.3.4. Odprowadzenie wód opadowych 
 
Woda z rur spustowych jest odprowadzana częściowo do 
kanalizacji deszczowej a częściowo na teren przy budynku. 
Teren:  
Z przodu budynku teren utwardzony z korytkami 
odprowadzającymi wodę z rur spustowych  od budynku, o 
prawidłowym spadku od budynku – jest wystarczające, spełnia 
swoje zadanie 
Z boku opaska betonowa – miejscowo spękana, miejscowo 
zawilgocona. Odprowadzenie wód dobre, choć w miejscach 
zawilgocenia opaski prawdopodobnie zły spadek (z powodu 
miejscowych ukruszeń i „wgnieceń” opaski). 
Z tyłu teren nieutwardzony – ziemia. Utwardzenie jedynie przed 
wejściem do budynku. Rura spustowa przy zachodnim narożniku 
podłączona do kanalizacji deszczowej. Rura spustowa przy 
wschodnim narożniku była kiedyś podłączona do kanalizacji 
deszczowej (widoczna pozostałość rury wpuszczona w ziemię), 
obecnie woda odprowadzana na teren. Odprowadzenie wód w 
grunt od razu przy ścianie budynku, co powoduje wsiąkanie w 
ścianę. 

 
 
3.     Prace remontowe 
 
3.1. Izolacja ścian piwnicznych budynku 

 
Projektuje się izolację frontowej ściany zewnętrznej piwnicznej budynku 

- pionową i poziomą.  
 

Prace należy zacząć od przygotowania podłoża. Zdemontować warstwy ściany 
do muru np. luźny tynk i powłoki malarskie. Ściany należy oczyścić i odgrzybić. 
Wszystkie elementy osłabiające przyczepność jak np. odspojone stare tynki 
i/lub powłoki malarskie należy usunąć na całości. Osłabione i uszkodzone 
spoiny należy wydłutować na głębokość 2 cm. 

 
Izolacja powinna być wykonana w sposób ciągły dlatego należy wykonywać ją 
z „zakładami” na elewacje sąsiednie – min. 30 cm. 
 
Wszystkie podłoża muszą być mocne, nośne i wolne od substancji 
osłabiających przyczepność oraz luźnych lub miękkich elementów.  
 
Ponieważ najlepsze efekty daje izolowanie pełne podziemnych części budynku, 
tj. ścian zewnętrznych (izolacja pozioma i pionowa), ścian wewnętrznych 
(izolacja pozioma) i podłóg, zaleca się w przyszłości, wykonanie izolacji 
podłóg, która nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 
 

                    



3.1.1. Ściana B-C – elewacja frontowa 
Projektuje się wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji  
i izolacji pionowej w wykopie od zewnątrz. 
 

Prace należy prowadzić ostrożnie, mając na uwadze podziemne 
instalacje (np. rura wodna i inne biegnące w stronę ulicy) oraz studzienkę 
kanalizacyjną. 

 
Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować (w minimalnym 
niezbędnym zakresie) schody wejściowe do budynku wraz z poręczą. Schody 
będą remontowane (patrz punkt 3.3.). Należy zachować stopnie historyczne 
będące z granitu, oraz inne elementy oryginalne znalezione w toku prac, do 
późniejszej renowacji i remontu. 
 
Po wykonaniu wykopu i odsłonięciu przeznaczonego do uszczelnienia 
fragmentu należy go starannie oczyścić i ocenić stan powierzchni. Konieczne 
jest usunięcie wszelkich luźnych, niezwiązanych, zniszczonych fragmentów 
muru, skucie starych tynków, usunięcie starych powłok izolacyjnych oraz 
innych elementów (j.w.) . Jeśli istnieją stare powłoki izolacyjne, należy ustalić 
czy jest to smoła czy powłoka bitumiczna. Jeśli smoła należy ja w całości 
usunąć, jeśli powłoka bitumiczna – można ją pozostawić w przypadku gdy jest 
mocno związana z podłożem i będzie współgrała z nowymi masami (sprawdzić 
wytyczne producenta!), pod warunkiem że nie jest to miejsce styku 
fundamentu i ściany fundamentowej – tu należy usunąć starą powłokę w 
każdym przypadku. 
 
Wszelkiego rodzaju ubytki od 5-50 mm należy wypełnić i wyrównać w jednym 
cyklu stosując zaprawy i materiały uszczelniające systemowe.  
Wykonanie izolacji zacząć od iniekcji poziomej.  
Przed wykonaniem iniekcji wykonać wstępne uszczelnienie (o ile producent nie 
zaleci inaczej). 
Oczyścić podłoże i usunąć powłoki z całej powierzchni.  
Suche powierzchnie wstępnie zmoczyć i wykonać gruntowanie preparatem 
gruntującym: bezrozpuszczalnikowy preparat krzemionkujący (z wodą 1:1 jeśli 
instrukcja producenta tak nakazuje) + oporny na siarczyny szlam 
uszczelniający (zgodnie z wytycznymi producenta). 
Po wstępnym uszczelnieniu przystąpić do iniekcji: 
Do wykonania iniekcji w murze należy wywiercić otwory zgodnie z wytycznymi 
producenta preparatu iniekcyjnego (odstępy między nimi, kąt nachylenia i 
średnica otworów). 
Otwory iniekcyjne powinny być jak najniżej, ale jednocześnie nie należy 
wwiercać się w ławę i inne części budynku zatem zaleca się wykonanie 
otworów około 10 cm nad ławą fundamentową (o ile producent nie zaleci 
inaczej). 
Podczas wiercenia należy przebić co najmniej jedną spoinę wsporną i, o ile jest 
to możliwe, zakończyć wiercenie ok. 5 cm przed końcem (drugą stroną) muru 
(w przekroju). Otwory należy „przedmuchać” w celu usunięciu pyłu. Po tym 



wprowadzić w otwory bezrozpuszczalnikowy preparat krzemionkujący (zgodnie 
z wytycznymi producenta). Po zakończeniu nasączania wszystkie otwory 
należy zamknąć zaczynem cementowym żelującym. 

Przestrzegać wszystkich wytycznych producenta. W razie wątpliwości wezwać 
projektanta. 
 
Na odcinku ściany B-C, którego grubość przekracza 60 cm, tj. na środku ściany 
gdzie jest 13 cm ryzalit (zgodnie z inwentaryzacją ściana w tym miejscu ma 67 
cm grubości) wykonać dodatkowo iniekcję od wewnątrz – około 10 cm nad 
posadzką, lecz o głębokości wwierconych otworów 45 cm. 
Poniżej przepony poziomej (iniekcji), przy styku z posadzką należy oddzielić 
tynk ścienny od podłogi szczeliną o szer. 1 cm a powierzchnię posadzki 
uszczelnić odpowiednio do potrzeb. 
W żadnym wypadku nie stosować tynków gipsowych lub wapiennych.  

 
Wykonywanie izolacji pionowej. 
Izolację pionową należy wykonać do wysokości minimum 30 cm ponad 
przyległy teren. W miejscu schodów wejściowych i na szerokości o 30 cm 
szerszej z każdej strony wykonać izolację do samej góry (tj. do otworu w 
murze na drzwi). 
Krawędź występu fundamentu należy zfazować. Na całym uszczelnianym 
obszarze należy usunąć elementy osłabiające przyczepność. Na tak 
przygotowane podłoże nałożyć odporną na siarczyny szpachlówkę 
uszczelniającą jako wyrównanie. Następnie zagruntować 
bezrozpuszczalnikowym preparatem krzemionkującym (zgodnie z wytycznymi 
producenta) + odpornym na siarczyny szlamem uszczelniającym. Wykonać na 
styku ławy fundamentowej i ściany fasetę uszczelniającą z zaprawy 
uszczelniającej odpornej na siarczyny. 
Następnie nanieść hydroizolację: polimerowo-bitumiczną, 
bezrozpuszczalnikową, modyfikowaną tworzywami sztucznymi, powłokę 
grubowarstwową  z wypełniaczem gumowym – zgodnie z wytycznymi 
producenta.  
Zużycie, grubość warstwy, ilość warstw itp. – w zależności od przypadku 
obciążenia wodą – zgodnie z wytycznymi producenta. 
Gdy system hydroizolacji jest całkowicie wyschnięty (należy sprawdzić na 
próbkach referencyjnych), całą hydroizolację należy ochronić podwójną 
warstwą folii budowlanej.  ( Można zastosować matę systemową lub inne 
rozwiązanie systemowe zalecaną przez producenta. ) 
Zasypywanie wykopu należy wykonywać przesianym gruntem z wykopu, aby 
uniknąć uszkodzenia izolacji. 
Wykonanie izolacji ściany frontowej w wykopie od zewnątrz wymaga 
zajęcia pasa drogowego (i wykopu w pasie drogowym). 

 



Po zakończeniu prac izolacyjnych należy wykonać uzupełnienie chodnika z płyt 
chodnikowych (punkt 3.2.) oraz remont schodów (punkt 3.3.). 
 

UWAGI: 
 
Cokół w miejscu wykonywania izolacji wykończyć obrzutką systemową 
(zgodnie z wytycznymi producenta) i tynkiem renowacyjnym. 
Pomalować na kolor zbliżony do elewacji, w tym celu wykonać próby 
kolorystyczne i w razie potrzeby wezwać projektanta. Malować farbą 
podkładową, a następnie paroprzepuszczalną krzemoorganiczną lub 
krzemianową – fasadową. W przyszłości wykonując remont elewacji 
cokół pomalować na kolor zgodny z projektem elewacji. 
 
Prace izolacyjne w miejscach przejścia rur itp. należy wykonywać ze 
szczególną ostrożnością i dbałością gdyż są to potencjalne miejsca 
przecieków. Wykonać dodatkowe uszczelnienia systemowe (np. 
kołnierze). 
 
Jeśli istnieją dylatacje należy je specjalnie zabezpieczyć – stosując 
rozwiązania systemowe lub inne zalecane przez producenta. 
 
Ponadto zaleca się wykonanie pełnego remontu lokalu mieszkalnego  
i użytkowych, w tym wykonanie izolacji poziomej posadzek  
(z demontażem podłogi i oceną stanu powłok znajdujących się pod 
nią), odgrzybianie, opcjonalnie wykonanie izolacji termicznej oraz 
wykonanie prawidłowej instalacji wentylacyjnej i grzewczej lokali, co 
pozwoli w pełni nadać właściwy standard lokalom oraz utrzymać 
prawidłowy stan mieszkania. Nie wykonanie prac naprawczych w lokalu  
mieszkalnym może powodować powracanie zagrzybienia pomimo prac 
izolacyjnych ścian fundamentowych. Izolacja ścian może nie być 
wystarczająca dla przywrócenia prawidłowych warunków w lokalu 
mieszkalnym i w lokalach użytkowych.  
 
W trakcie wykonywania prac izolacyjnych należy ocenić stan 
fundamentów.  
 
 

3.2. Odprowadzenie wód opadowych 
 

Zaleca się wykonanie rozpoznania w celu poznania przyczyny 
wyłączenia z użytku odprowadzenia wody opadowej z rury spustowej 
(narożnik A) do kanalizacji deszczowej. Po przeczyszczeniu i naprawieniu 
usterki zaleca się włączenie rury spustowej do kanalizacji deszczowej.  
Pozostałe rury spustowe bez zmian. 

 
Opaski wokół budynku. 
 

Na elewacji frontowej po wykonaniu izolacji wykonać uzupełnienie chodnika ze 



spadkiem od budynku oraz z korytkami odprowadzającymi wodę z rur 
spustowych. Zaleca się wykonanie nowego chodnika przy budynku. 
 
 
3.3. Remont istniejących schodów zewnętrznych 
 
Po wykonaniu izolacji należy wykonać gruntowny remont połączony z 
renowacją istniejących schodów zewnętrznych z zachowaniem oryginalnych 
historycznych stopni z granitu, co ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego.  

  Schody odtworzyć w ich poprzednim kształcie – na podstawie istniejących, ze    
spadkiem od budynku – zgodnie z rys. 7. Odtworzenie schodów należy  
poprzedzić dokładnym zwymiarowaniem  elementów rozbieranych. 
Wykonanie schodów poprzedzone wykonaniem izolacji (w miejscu schodów do 
pełnej wysokości tj. do otworu w murze – 4. stopień w świetle ściany i na 
szerokości schodów + 30 cm z każdej strony).  
Schody wykonać jako betonowe, ze stopniami granitowymi. Istniejące stopnie 
granitowe oczyścić i ocenić ich stan techniczny, dowymiarować i dopasować do 
podłoża z betonu, tak aby wymiary gotowego wykończonego stopnia były jak 
istniejące.  
Pozostałe stopnie obłożyć nowymi płytami granitowymi (ze wszystkich stron). 
Płyty granitowe w kolorze dopasowanym do istniejących stopni granitowych 
(dobierać po oczyszczeniu istniejących stopni). Stopień będący w licu ściany – 
zdemontować obicie z desek, oczyścić i również obłożyć granitem.  
Płyty granitowe o grubości: 3 cm - na górę stopnia, 1,5 cm - bok i przód 
stopnia. 
 
Remontowane schody zdylatować od ściany budynku oraz od chodnika. 
 
W razie odkrycia nowych elementów informować projektanta. 
 
Zaleca się w przyszłości wykonanie nowych schodów o normatywnych 
wymiarach (stopnie o wym. 15 x 30 cm) i spoczniku, w celu zapewnienia 
prawidłowego  użytkowania. Schody takie zajmą znaczną część pasa 
drogowego ( uczęszczanego chodnika ) – wymagane uzgodnienie z ZDiZ. 
 
3.4. Balustrady na schodach zewnętrznych 

 
Projektuje się balustrady schodów zewnętrznych montowane do stopni, 
symetrycznie po dwóch stronach biegu schodowego,  zgodnie z rysunkiem 8. 
Balustrady kute stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7024. 
Balustrady wykonać zgodnie z rysunkiem projektu, pochwyt przedłużyć aby 
wystawał min. 30 cm przed stopień.  

 
 
 

  
 



Projektowane prace budowlane należy wykonywać produktami posiadającymi 
odpowiednie atesty i spełniającymi obowiązujące normy i przepisy, zachowując 
zakres prac, kolorystykę i zaprojektowane rozwiązania. Prace przy danym 
zagadnieniu powinny być wykonywane produktami jednego producenta, 
przestrzegając rozwiązań systemowych. 
W razie wszelkich wątpliwości wezwać projektanta. 

 
 

UWAGA  
 
W związku z prowadzeniem prac w istniejącym, historycznym 
budynku, pełnym ukrytych cech, zakres prac może ulec zmianie w 
trakcie przeprowadzania remontu. Pełen zakres prac stanie się 
oczywisty po odkryciu wszystkich elementów.  
Podczas prac są możliwe modyfikacje spowodowane możliwością 
wystąpienia nowych okoliczności i ostateczne rozwiązanie powstanie 
po oględzinach podczas trwania budowy. 

W razie wszelkich wątpliwości wezwać projektanta. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca 

zobowiązany jest opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i 
zaznajomić z nią pracowników odpowiednio do zakresu wykonywanych przez 

nich robót budowlanych, 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy: 

o zamontować stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze, 
o wydzielić i oznakować strefy niebezpieczne, 

o urządzić składowisko materiałów i wyrobów. 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych robót. 
 
Zamierzenie budowlane ujmuje prace w następującym zakresie: wykonanie 
izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej podziemnych części budynku w 
wykopie od zewnątrz – elewacja frontowa, wykonanie opaski przy budynku 
przy elewacji frontowej – uzupełnienie chodnika, remont schodów 
zewnętrznych do budynku oraz wykonanie balustrad na tych schodach. W 
wymienionej kolejności. 
 
Dokładny zakres: 

 Wykonanie wykopów, 
 Wykonanie izolacji poziomej i pionowej od zewnątrz (ściana B-C) 
 Zasypanie wykopów – mechaniczne i ręczne, przy ścianie B-C częściowe do 

remontowanych schodów 
 Wykonanie remontu z renowacją i odtworzeniem schodów wejściowych do 

budynku 
 Zasypanie do końca wykopu przy schodach 
 Wykonanie opasek wokół budynku 
 Wykonanie projektowanych balustrad – montaż do schodów 
 Prace wykończeniowe: roboty tynkarskie i malarskie 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
W terenie inwestycji występują: przedmiotowy budynek, sąsiedni budynek 
(sąsiadujący jedną ścianą z przedmiotowym budynkiem), mur oporowy (przy 
narożniku D przedmiotowego budynku), budynki gospodarcze. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Istniejący mur oporowy przy narożniku budynku może stwarzać zagrożenie 
osunięcia się lub zawalenia. Istniejące instalacje podziemne i studzienki 



kanalizacyjne. 
W granicach terenu występują obszary potencjalnych zagrożeń osuwania się 
mas ziemnych (jednostki terenowej zgodnie z MPZP). 
Teren o trudnych warunkach geologiczno–gruntowych (nasypy posadowione 
na gruntach nośnych). 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych. 
 
Podczas realizacji robót budowlanych zagrożenie mogą stwarzać: 

 prace w wykopach wymagające zabezpieczenia wykopu przed 
osuwaniem się ziemi i zasypaniem  

 Prace w wykopach od zewnątrz wymagają szczególnej ostrożności ze 
względu na istniejące instalacje podziemne i studzienki kanalizacyjne. 
Wykopy w ich sąsiedztwie prowadzić tylko ręcznie. 

 prace w wykopach i od wewnątrz są pracami przy istniejącym budynku 
zatem należy zachować szczególną ostrożność ingerując w części 
konstrukcyjne budynku – należy wykonywać wykop tylko do odsadzki 
ławy fundamentowej, a samą ławę (aby wykonać izolację) odkopywać 
na szer. 1 m 

 roboty na zewnątrz i wewnątrz budynku na rusztowaniach bądź 
drabinach: roboty na wysokości wymagające zabezpieczeń rusztowań 
(balustrady) oraz zabezpieczeń indywidualnych (uprzęże, stosowanie 
pasów narzędziowych), 

 roboty izolacyjne, tynkarskie i malarskie wymagające zabezpieczeń 
ochrony oczu, głowy, rąk (okulary, kaski, rękawice, odzież ochronna), 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Kierownik budowy pełni funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na 
budowie. Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców 
z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przez 
nich pracowników. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kierownik budowy 
powinien udzielić instruktażu podległemu personelowi w zakresie zasad 
ogólnych robót w wykopach oraz robót na wysokościach oraz szczegółowo 
poinstruować o obowiązku i sposobie korzystania z zabezpieczeń użytych na 
budowie oraz przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie: 

- ochrona osobista, 
- narzędzia i sprzęt roboczy, 
- znaki ostrzegawcze i informacyjne, 
- poruszanie się po terenie budowy, 



- ochrona środowiska, 
- roboty ziemne, 
- rusztowania, 
- roboty tynkarskie i malarskie, 
- ochrona przeciwpożarowa, 
- ład i porządek, 
- spożycie alkoholu i narkotyków, 
- naruszenie przepisów bezpieczeństwa, 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie 

 Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest 
zobowiązany sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
odpowiednio do występujących na budowie zagrożeń. 

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni 
zostać zapoznani z planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( Plan 
BiOZ) i poświadczyć to pisemnie na liście dołączonej do planu BiOZ. 

 Bezpośrednio przed wykonywaniem robót szczególnie niebezpiecznych 
kierownik budowy winien ustnie informować pracowników o 
występujących możliwych zagrożeniach. 

 Wszyscy pracownicy są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania 
ogólnych zasad bhp i szczegółowych wskazań związanych z 
wykonywaniem poszczególnych czynności. 

 Plac budowy, drogi komunikacyjne, strefy zagrożenia itp. należy 
odpowiednio oznakować i nie należy dopuszczać osób postronnych 

 Roboty budowlane należy prowadzić wyłącznie pod nadzorem 
wykwalifikowanej kadry technicznej posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 

 Wszystkie roboty budowlane i ich odbiór wykonać zgodnie z 
„Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej, 
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

 Należy w szczególności:  
   

- przestrzegać wymagań bhp na placu budowy i postanowień 
niniejszego planu, 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bhp, 
- zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej 
- organizować, przygotować i prowadzić pracę w sposób eliminujący 
możliwość zaistnienia wypadku przy pracy czy też choroby 
zawodowe, 



- dopuszczać do pracy pracowników posiadających aktualne 
badania lekarskie i szkolenia bhp, 
- rozpoczynać pracę po uzgodnieniu z kierownikiem budowy 
bezpiecznych warunków pracy i właściwej technologii 
prowadzonych robót, 
- wykonywać wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy, 
- prowadzić Dziennik BHP i Rejestr Szkoleń, 

 
 
Celem planu bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpiecznych warunków 

pracy chroniących ludzi, środowisko i majątek przed zdarzeniem wypadkowym, 
urazem, awarią, uszkodzeniem czy chorobą, która mogłaby nastąpić podczas 
realizacji robót. 
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PROJEKTOWANE BALUSTRADY

Projektuje się balustrady kute
stalowe o charakterze historycznym.
Wykonać symetrycznie po obu stronach
istniejących schodów zgodnie z rysunkiem.
Pomalować proszkowo na  kolor RAL 7024.
Min. wysokość 110 cm. Wysięg poręczy
min. 30 cm za wykończony stopień schodów.
Balustrada montowana do stopni
za pomocą rozet i kotew stalowych.
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