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PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY IZOLACJI PIONOWEJ I 

POZIOMEJ BUDYNKU MUZEUM ZIEMI – Al. Na Skarpie 20/26 
 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Umowa z dnia 29.03.2013 r. zawarta z zamawiającym – Polską Akademią Nauk, Plac 

Defilad 1, 00-901 Warszawa, w imieniu którego działał Dyrektor Muzeum Ziemi, p. dr 
Ryszard Szczęsny 

- ustalenia szczegółowe z Zamawiającym dotyczące zakresu i celu opracowania, 
- dokumentacja archiwalna udostępniona przez Muzeum Ziemi,    
- rozpoznanie obiektu wykonane przez autorów opracowania, 

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA   

Dokumentacja dotyczy zabytkowego budynku przy al. Na Skarpie nr 20/26 w Warszawie, 
przystosowanego dla potrzeb ekspozycyjnych i biurowych Muzeum Ziemi PAN.  Wykonany  
w 2012r Audyt Energetyczny obiektu wykazał, że zawilgocenie ceglanych murów jest 
przyczyną znacznej utraty izolacyjności termicznej budynku. Projektowana izolacja 
pionowa i pozioma jest elementem termomodernizacji obiektu. 
Celem opracowania jest zabezpieczenie budynku przed działaniem wilgoci gruntowej.          
Projekt przewiduje wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku – z wyłączeniem 
kubatury pod tarasem od strony północnej, wykonanej  w 2006 roku. 

3.   HISTORIA BUDOWY OBIEKTU 

Historia powstania budynku sięga końca XVIII w. i jest związana z działalnością 
inwestycyjną  
Około roku 1779, na terenie podmiejskim, Kazimierz Poniatowski najstarszy brat króla 
Stanisława Augusta zlecił architektowi Szymonowi Bogumiłowi Zugowi budowę zespołu 
budynków i pawilonów ogrodowych, stajni i ujeżdżalni oraz ananasarni wraz z 
towarzyszącymi zabudowaniami pomocniczymi. Większość obiektów nie zachowała się. 
Budynek będący tematem niniejszej inwentaryzacji (Aleja na Skarpie 20/26) stoi w miejscu 
budynku nazywanej „Oberża” lub „Gospoda” oraz wolnostojącego, nie nazwanego 
pawilonu.) 
W roku 1849 drewniany budynek dawnej Oberży oraz nie nazwany pawilon znajdujący 
się po jego stronie południowej zostają przebudowane otrzymując formę pałacyku, 
zwanego  „Białym Pałacykiem”. 
W wyniku działań wojennych następuje duże zniszczenie pałacu. Konstrukcje dachów 
zostają spalone i zburzone górne kondygnacje. Po wojnie odbudowano Biały Pałacyk. 
Nieruchomość została przejęta przez skarb państwa i przekazana Polskiej Akademii 
Nauk. Obiekt adaptowano dla programu Muzeum Ziemi.  
W r 2006 zostało wykonane pomieszczenie piwniczne, pod tarasem od strony północnej 
(magazyn zbiorów) 
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4. OPIS  BUDYNKU 

Budynek położony na działce ew. nr 20 w obrębie 5-06-01. Wpisany do rejestru zabytków 
pod nr 337, decyzją z dnia 1 lipca 1965 r.  
Powierzchnia terenu 3894m2, powierzchnia zabudowy – 723,5m2, kubatura budynku około 
4 636,27m3, powierzchnia użytkowa ~ 875m2. 
Istniejące początkowo 2 pawilony zostały połączone w jeden budynek. Skutkiem tej 
przebudowy jest nieregularny plan i rozczłonkowanie jego bryły. Wzniesiony w technologii 
tradycyjnej, parterowy, w części zachodniej piętrowy, podpiwniczony – z wyjątkiem części 
frontowej. Ściany z cegły ceramicznej pełnej. Stropy ceramiczne na belkach stalowych typu 
Kleina, nad częścią piwnic przesklepienia odcinkowe i sklepienia typu krzyżowego. 
Pomieszczenie pod tarasem w konstrukcji żelbetowej. Więźba dachowa drewniana, dach 
kryty blachą miedzianą. Elewacje tynkowane z wystrojem sztukatorskim.  
Mury fundamentowe ceglane, izolowane fragmentarycznie. Piwniczne okienka ze 
studzienkami doświetlającymi.  
Zabytkowe schody wewnętrzne z bloków piaskowcowych, rozwiązano w formie płyty 
wachlarzowej, wspornikowo osadzonej w murze.  Schody boczne – żelbetowe.  
Wejście główne podkreślone portykiem kolumnowym z masywu kamiennego – piaskowiec. 
 
5. STAN TECHNICZNY - ŚCIANY PIWNIC I FUNDAMENTOWE  

Fundamenty i mury fundamentowe wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie 
wapiennej i cementowo-wapiennej. Mury zewnętrzne grubości ponad 80cm, konstrukcyjne 
mury wewnętrzne powyżej 50cm. Stan techniczny murów średni. Wszystkie mury, również 
wewnętrzne wykazują duże zawilgocenie (ok. 10%). Przyczyną tego jest zniszczenie lub 
brak izolacji murów. W nieprzepuszczalnym, gliniastym gruncie występują piaszczyste 
przewarstwienia, które powodują wprowadzanie pod posadzkę piwnic wód opadowych.  
W czasie odbudowy budynku po II Wojnie Światowej, usiłowano temu zaradzić budując 
wokół budynku  tzw. kanał osuszający, tj. dodatkową zewnętrzna ściankę z pustką przed 
murem fundamentowym, od strony zachodniej szerokości ~ 30cm, od pozostałych stron 
budynku, połączoną ze studzienkami doświetlenia piwnic ~ 90cm. Rozwiązanie to w tym 
przypadku nie chroni przed wodą przedostającą się pod budynek. Niezależnie, wykonane 
odkrywki wykazały istotne wady wykonanych prac : 

- kanały osuszające zostały wykonane nie na całą wysokość ścian fundamentowych, 
- brak izolacji pionowej na pionowej ścianie kanału, 
- brak otworów nawiewnych prowadzących z wnętrza piwnic do pustki kanału oraz 

otworów wylotowych w cokole budynku np. w formie „zetki”. 

Zachowana we fragmentach izolacja nie wstrzymuje podciągania kapilarnego zarówno w 
murach zewnętrznych jak i wewnętrznych. Wszystkie ściany piwnic wykazują duże 
zawilgocenie co w znacznym stopniu spowodowało utratę izolacyjności termicznej 
ceglanego, grubego muru. Wilgoć powoduje krystalizację soli na powierzchni lica, co 
skutkuje odparzeniami tynków   

Naprawa stanu istniejącego wymaga kompleksowych robót zarówno zewnętrznych jak i 
wewnątrz pomieszczeń jak całkowite zdjęcie posadzek dla wykonania izolacji poziomych 
oraz wykonania izolacji murów metodą iniekcji. Przeprowadzenie remontu kapitalnego jest 
warunkowane czasowym opróżnieniem piwnic. 
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Część piwnic została prawdopodobnie w trakcie odbudowy obiektu zagruzowana, bądź 
zamurowana. Wskazuje na to układ rzutów. W trakcie wykonywania robót izolacyjnych w 
piwnicach należy przeprowadzić badania budynku na istnienie niedostępnych obecnie 
pomieszczeń, w celu ich odzyskania.  

Posadzki piwnic – betonowe, w toaletach płytki ceramiczne posadzkowe Posadzki parteru 
– w salach ekspozycyjnych i biurowych drewniana, w hallu wejściowym i kasowym 
kamienna (marmur). 
Cokół wokół budynku z płyt granitowych, w stanie złym, w części elewacji południowej 
cokół tynkowany.  
Zewnętrzne zejścia do piwnic: jedno, od strony wschodniej – w złym stanie, drugie 
zasypane.  Istniejące studzienki doświetlające wnętrza piwnic wykonane z cegły, 
tynkowane, w stanie średnim.. Zarówno studzienki jak i schody, jako przylegające do 
murów zewnętrznych, stanowią przeszkodę dla wykonania izolacji pionowej murów od 
zewnątrz. 

6.     ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Projekt przewiduje:  

• wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych dostępnych metodą odkopania i 
położenia izolacji bitumicznej natryskowej,  

• izolacja ścian niedostępnych od zewnątrz poprzez wykonanie przepony p/wodnej 
metodą  iniekcji. 

• wykonanie metodą iniekcji poziomej izolacji murów piwnic oraz murów parteru nad 
częścią niepodpiwniczoną,  

• wykonanie izolacji poziomej posadzek w piwnicach oraz posadzek parteru na gruncie 
poprzez wykonanie nowych warstw posadzkowych z izolacją z papy 
termozgrzewalnej. 

• wykonanie izolacji pod cokołami budynku przez zastosowanie preparatu, 
gwarantującego elastyczność i doskonałą przyczepność do podłoża i 
współpracująca z mineralnymi klejami do kamienia.   

 
7.     PRACE BUDOWLANE 

Izolacja pionowa ścian piwnicznych dostępnych 
• Zdemontować 3 studzienki doświetlające (1 od frontu i 2 od strony południowej) 
• Rozebrać fragmenty murów  schodów piwnicznych od strony wschodniej –      

ok. 50cm. Daszek nad wejściem podeprzeć na czas robót.  
• Zdemontować cokoły nad wykopami 
• Ostrożnie rozebrać ok.120cm pas tarasu od strony wschodniej, przyległy do 

ściany budynku oraz schodki od strony południowej. . Są to elementy 
piaskowcowe o dużych grubościach, w związku z tym przewiduje się ich 
ponowne wykorzystanie. 

• Ściany piwnic budynku zewnętrzne odkopać ręcznie do poziomu ławy 
fundamentowej 

• Wyburzyć resztki ścianki osuszającej 
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• Wykonać konieczne reperacje ubytków muru gruboziarnistą szpachlą 
uszczelniającą  np. Oxal SPM.  

• Wykonać natrysk preparatem np. Nafuflex 2K. 
• Wykonać izolację pod cokołem preparatem np. Oxal DS-HS 
• Zabezpieczyć  izolację podwójnie płytami 6cm styropianu twardego, układając je 

na mijankę – stanowi to równocześnie izolację termiczną. 
• Wykopy zasypać ręcznie warstwami 30cm, zagęszczanymi ręcznie, nie 

uszkadzając ocieplenia  
 
Odtworzenie zdemontowanych elementów 
• Wykonać 3 studzienki w miejscach rozebranych – ścianki studzienek żelbetowe, 

beton B20 z dodatkiem środka uszczelniającego, zbrojony siatką o rozstawie 
oczek 10x10cm, pręty Ø6mm. W ściankach wykonać otwory odpływowe – 
zabetonować rurki z PVC Ø40mm. 

• Posadzka studzienek wykończona szlichtą ze spadkiem 1,5% w stronę 
odpływu. 

• Kraty zabezpieczające 2 studzienki oczyścić z rdzy, zabezpieczyć farbą 
podkładową antykorozyjną, malować dwukrotnie farbą ftalową do wymalowań 
zewnętrznych na kolor grafitowy. 

• Krata zabezpieczająca studzienkę w elewacji frontowej do wykonania na wzór 
krat istniejących. Malowanie j.w. 

• Ścianki przy schodach uzupełnić cegłą pełną. Dokonać naprawy ubytków muru. 
Wykonać tynk cementowy.  

• Zdemontowane elementy tarasu wschodniego oraz schodków południowych 
zamontować ponownie na swoich miejscach. 

• Zamontować zdjęte uprzednio cokoły z płyt granitowych. Przewiduje się 
uzupełnienie ok. 15mb cokołu z płyt 40x60x3cm. 

 
Izolacja pionowa ścian piwnicznych niedostępnych z zewnątrz 
Projekt przewiduje wykonanie izolacji tych ścian od wewnątrz budynku metodą  
iniekcji preparatem np. MC Inject GL 95 na całej powierzchni ściany, w celu 
uzyskania przepony. 
Do ścian, izolowanych tą metodą dołączono ściany zewnętrzne, do których przylega 
duża ilość studzienek w stanie nadającym się do bieżącego remontu. Są to ściany 
ryzalitów od strony wschodniej, a także ściana z przyległymi schodami zewnętrznymi, 
nieużytkowanymi i częściowo zasypanymi, których nie należy rozebrać ze względów 
konserwatorskich. 
Sposób wykonania iniekcji – ściśle wg technologii producenta preparatu. 
Przed przystąpieniem robót izolacyjnych należy ściany poddac dezynfekcji. 
• Ze wszystkich ścian usunąć tynki oraz okładzinę z terakoty (ok. 150m2) i glazurę 

w toaletach. Usunięte tynki i okładziny niezwłocznie wywieźć. 
• Wszelkie ślady rozwoju pleśni zgodnie z przepisami budowlanymi muszą być 

niezwłocznie usunięte ze ścian. 
• Powierzchnię wszystkich ścian, po usunięciu wszelkich śladów rozwoju pleśni, 

zmyć czystą wodą bez dodatku detergentów 
• Dezynfekcję ścian należy przeprowadzić na całej powierzchni preparatami 

przeznaczonymi do zwalczania pleśni metodą trzykrotnego smarowania lub 
oprysku.  
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• W celu zwalczania grzybów można polecić preparat BORAMON lub MYCETOX.  
• Zalecone preparaty odznaczają się wieloma pozytywnymi cechami: 

- preparaty wykazują wysoką skuteczność przeciwko grzybom pleśniom. 
- posiadają wymagane atesty,  
- nie są uciążliwe dla otoczenia (bez zapachu), 
- są bezbarwne, 
- mają niskie korodujące oddziaływanie na elementy stalowe, 
- toksyczność impregnatów należy do najniższych ze znanych, 

• Przy stosowaniu impregnatów należy przestrzegać zaleceń producenta i 
wymogów prawnych obowiązujących przy tego rodzaju pracach.  

• Przed przystąpieniem do zabezpieczania chemicznego, pracownicy wykonujący 
zabieg powinni zostać przeszkoleni przez osobę uprawnioną i pracować pod jej 
nadzorem.  

• Norma zużycia dla murów i tynków wynosi 800gramów na 1m2. 
• Wykonać nowe tynki typu renowacyjnego na ścianach zewnętrznych oraz w 

dolnej partii murów zawilgoconych – na wys  ok. 1m od poziomu posadzki. 
• Tynki zachowane zabezpieczyć warstwą malarską z preparatem BORAMON w 

ilości  80-120gramów na 1m2. 
• Ściany malować farbą paroprzepuszczalną. 
] 
Izolacja pozioma ścian piwnicznych oraz murów parteru nad częścią 
niepodpiwniczoną,  
Izolację poziomą murów piwnic oraz murów parteru nad częścią niepodpiwniczoną 
wykonać metodą  iniekcji niskociśnieniowej np. preparatem Oxal HSL. Sposób 
wykonania iniekcji – ściśle wg technologii producenta preparatu. 
 
Izolacja pozioma posadzek w piwnicach  
• Rozebrać i wywieźć wszystkie warstwy posadzkowe w piwnicach. 
• Na 5 cm warstwie piasku wykonać podkład z chudego betonu grubości 10cm z 

zatarciem pod papę. 
• Ułożyć 2x papę izolacyjną termozgrzewalną z wywinięciem na izolacją poziomą 

muru. 
• Wykonać szlichtę zbrojoną grub 6cm. Beton B20, siatka o oczkach 10x10cm, 

pręty Ø6mm. 
• Wykonać warstwę wyrównawczą – samopoziomującą. 
• Wykończenie posadzek - farba do betonu 

UWAGA: wykonanie izolacji poziomej w piwnicach powinno zostać 
poprzedzone projektem docelowego zagospodarowania piwnic 
 
Izolacja pozioma posadzek parteru na gruncie 
• W pomieszczeniach parteru niepodpiwniczonych ostrożnie zdemontować posadzkę 

kamienną, płyty marmuru do ponownego wykorzystania.  
•  Rozebrać i wywieźć warstwy posadzkowe 
• Na 5cm warstwie piasku wykonać ocieplenie – 20cm keramzytu. 
• Wykonać warstwę chudego betonu, zatrzeć na gładko. 
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• Wykonać izolację – 2x papa termozgrzewalna. 
• Wykonać szlichtę betonową zbrojoną siatką 
• Ułożyć posadzkę z odzyskanego kamienia – braki uzupełnić materiałem 

dobranym do istniejącego. 

UWAGA : izolację tych posadzek wykonać na etapie remontu wnętrz budynku 
 
UWAGA: 
Wszystkie izolacje należy wykonywać w sposób gwarantujący ich połączenie, 
także z istniejąca izolacją kubatury pod tarasem północnym. 
 
 
Remont studzienek doświetlających  
• Oczyścić dna studzienek i udrożnić odpływy 
• Sprawdzić tynki i zbić odspojone. 
• Tynki uzupełnić i ujednolicić przez zatarcie -  przewiduje się uzupełnienia 

tynków  w 50%. Tynk cementowy. 
• Płyty denne studzienek dokonać napraw szlichty, z uwzględnieniem spadków w 

kierunku odpływów. Spadek minimalny – 1,5%. 
• Kraty zabezpieczające  studzienki oczyścić z rdzy, zabezpieczyć farbą 

podkładową antykorozyjną, malować dwukrotnie farbą ftalową do wymalowań 
zewnętrznych na kolor grafitowy. 

 
Cokoły 
• Ze względu na zawilgocenie na parterze w granicach tarasu elewacji północnej, 

powstałego w wyniku rozprysków wody opadowej, projekt przewiduje wykonanie 
izolacji podcokołowej oraz  wymianę cokołu na wyższy, wys. 40cm. Płyty 
granitowe 40x60x3cm. Izolacja – np. Oxal  DS HS. 

• Projekt przewiduje także wykonanie cokołu granitowego w miejscu wykonanego  
w narzucie na części elewacji południowej. Płyty 30x60x3cm. 

        Tynk należy zbić, nierówności zatrzeć zaprawą trasową.. 
        Izolacja – np. Oxal  DS HS.  
• Zawilgocenie murów powstaje też z przyczyny tynkowanych parapetów w ośmiu 

wnękach okiennych. Projekt przewiduje przesmarowanie tych parapetów np. 
preparatem Oxal  DS HS. 

 
Opaska wokół budynku 
W celu zabezpieczenia elewacji budynku przed rozpryskami wody opadowej projekt 
przewiduje wykonanie wokół budynku opaski żwirowej. 
• Ręcznie wykonać korytowanie głęb. 25cm. 
• Osadzić obrzeże trawnikowe. 
• Na 5cm warstwie piasku wykonać 10cm warstwę tłucznia 25-50mm – ubijać 

ręcznie. 
• Ułożyć 80cm pasmo georusztu Tensar TriAx, zasypać 10cm warstwą          

żwiru 16-25mm 
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Roboty towarzyszące 
• Po zakończeniu robót ściany wewnętrzne malować dwukrotnie farbą 

paroprzepuszczalną na kolor biały. 
• Posadzki w toaletach – gres, ściany glazura d wys. 2m. 
• Uszkodzenia powstałe na elewacji podczas wykonywania robót izolacyjnych 

wyreperować, malować farbą silikatową, skoloryzować z istniejącą elewacją. 
Przewiduje się malowanie pasa ok. 60cm. 

• Odtworzenie nawierzchni żwirowych i trawiastych, zniszczonych w trakcie robót. 
 
Uwagi końcowe 
Przed przystąpieniem do prac terenowych należy zabezpieczyć rzeźby ogrodowe 
oraz zieleń. Blisko budynku rosnące krzewy zabezpieczyć tkaniną, np. jutową oraz 
wykonać lokalne wysłonięcia  z desek. 
Projekt  dotyczy istniejącego budynku, o złożonej, niejednorodnej formie, wielokrotnie 
przebudowywanego. Wykonawca musi w wycenie przewidzieć rezerwę na prace nie 
przewidziane, wynikające z zakrytych obecnie murów.  
Prace winny być prowadzone w okresie małych opadów. Wszelkie utrudnienia i 
nietypowe rozwiązania należy zgłaszać do nadzoru.  
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SERWIS FOTO 
    

 
Fot. 1. Elewacja frontowa 
 

 
Fot. 2.  Elewacja frontowa – zawilgocenie muru 
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Fot. 3. Elewacja frontowa – ryzalit południowy 
 

 
Fot. 4. Elewacja południowa 
 



 12

 
Fot. 5. Elewacja południowa – zawilgocenie muru i studzienka 
 

 
Fot. 6. Elewacja południowa – zawilgocenie muru i studzienka 
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Fot. 7. Elewacja wschodnia 
 

 
Fot. 8. Elewacja wschodnia – widok tarasu 
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Fot. 9. Elewacja wschodnia – zejście do piwnicy 
 
 

 
Fot. 10. Schody do piwnicy 
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Fot. 11. Elewacja wschodnia – ryzalit północny 
 

 
 

Fot. 12. Elewacja 
wschodnia – ryzalit 
północny – studzienki 
doświetlające 
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Fot. 13. Elewacja północna – widoczne zawilgocenie muru powstałe      

w wyniku rozprysku wody opadowej 
 

 
Fot. 14. Studzienka  doświetlająca w  elewacji  frontowej.  Nad 

cokołem widoczne zniszczenia parapetu wnęki podokiennej       
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Fot. 15. Wnętrze 
studzienki  doświetlającej 
w  elewacji  wschodniej.   

Fot. 16. 
Niedrożny 
odpływ ze 
studzienki 
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Fot. 17. Piwnica – pom. A4 – zawilgocone tynki 
 

 
Fot. 18. Piwnica – pom. A5 – zawilgocone tynki 
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Fot. 19. Piwnica – pom. A8 – zawilgocone tynki 
 

 
 

Fot. 20. Piwnica – 
pom. A10 – 
zawilgocone tynki 
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Fot. 21. Piwnica – pom. A11 – zawilgocone tynki 
 

 
Fot. 22. Piwnica – pom. A12 – zawilgocone tynki i okładzina ścian 
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Fot. 23. Piwnica – pom. A13 – zawilgocone tynki i okładzina ścian 
 

 

Fot. 24. Piwnica – 
pom. A13 – 
zawilgocone tynki i 
okładzina ścian 
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Fot. 25. Piwnica – pom. A13 – zawilgocone mury 
 

 

Fot. 26. Piwnica – pom. 
A13 – zawilgocone 
mury 
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Fot. 27. Parter – pom. A28 –  przedsionek - zawilgocone ściany na 

styku z terenem 
 

 

Fot. 28. Parter – 
pom. A31 –  sala 
ekspozycyjna -
zawilgocone ściany 
na styku z terenem 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA   BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

I. Zakres robót zamierzenia budowlanego dot. wykonania izolacji poziomej i 
pionowej budynku Muzeum Ziemi przy Al. Na Skarpie 20/26 
 W zakres robót wchodzą następujące zadania: 
1. Zbicie i wywóz tynków i okładzin w piwnicach 
2. Dezynfekcja murów i sklepień piwnic. 
3. Wykonanie izolacji pionowej murów dostępnych od zewnątrz 
4. Wykonanie izolacji pionowej murów niedostępnych od zewnątrz 
5. Wykonanie izolacji poziomej murów piwnicznych i parteru 
6. Wykonanie izolacji podcokołowej 
7. Przebudowa i remont studzienek doświetlających okna piwnic 
 
 
 
II. Elementy zagospodarowania działki lub terenu budowy mogące stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

• Działka położona jest w centrum miasta , na terenie parkowym. 
• W czasie realizacji  nie przewiduje się występowania elementów i sytuacji które w 

sposób bezpośredni lub pośredni mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i 
zdrowia robotników i osób postronnych. 

• Zabezpieczenie budowy będzie wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Prawem Budowlanym oraz przepisami bhp i ppoż.  

 
 

III. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić w czasie robót. 
 

• Prowadzone będą prace w głębokich wykopach 
• Prowadzone będą prace odgrzybieniowo – dezynfekcyjne. 

 
IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 

W trakcie realizacji prac niebezpiecznych przewiduje się. szkolenie 
pracowników w zakresie przestrzegania przepisów bhp na terenie budowy. Szkolenie 
przeprowadza kierownik Budowy. 

 
V. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonawstwa robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym 
zabezpieczających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

a. Roboty budowlano-montażowe muszą być wykonywane zgodnie z 
postanowieniami; 

 
1. Rozporządzenia ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 
nr 113 poz. 930) 
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2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16.09.1997 w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
129 poz.844) 

 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. 
U. z dnia 15.10.20010) 

 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych i budowlano-montażowych w 
szczególności w warunkach kolizyjnych lub stwarzających zagrożenie dla 
życia i zdrowia pracowników niezbędne jest pozwolenie właściwych organów 
nadzoru (np. UDT,PSP) 
 

 
b. Winny  być przestrzegane w szczególności następujące zasady: 

 
1. W czasie realizacji prac budowlanych stosować należy materiały, maszyny 

i urządzenia techniczne posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

 
2. Wszyscy pracownicy budowy mają posiadać świadectwa przeszkolenia w 

zakresie obowiązujących przepisów bhp i san-epid. na stanowisku pracy. 
 
3. poruszanie się po terenie budowy winno odbywać się drogami 

wyznaczonymi dla ruchu pieszego a w przypadku braku takich dróg  lewa 
stroną jezdni 

 
4. osoby nie będące pracownikami , uczestnikami procesu produkcyjnego 

budowy mogą poruszać się po terenie budowy tylko w obecności 
przedstawiciela wykonawcy. 

 
5. W celu uniknięcia zanieczyszczeń i nadmiernej degradacji środowiska 

należy przestrzegać wymogów zawartych w ustawie  z dnia 27.04.2002 – 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) która jest dokumentem 
porządkującym polskie prawo ekologiczne i gospodarkę odpadami. 

 
 

6. Dla zapewnienia warunków bezpiecznej pracy należy stosować: 
• bariery ochronne i balustrady w miejscach niebezpiecznych dla    

pracowników 
• oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne dróg transportowych 
• oświetlenie stanowisk pracy 
• kaski ochronne 
• okulary i maski ochronne przy pracach tego wymagających 
• obuwie ochronne zgodne z charakterem wykonywanych prac 
• rękawice ochronne  
• nauszniki dźwiękochłonne przy pracach głośnych 
• szelki bezpieczeństwa 
• ubrania ochronne stosownie do wykonywanych prac i pory roku 
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7. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania właściwej, określonej 
przepisami, posiadającej atesty i znak bezpieczeństwa odzieży ochronnej 
roboczej i sprzętu ochrony osobistej. Żaden z pracowników zatrudnionych 
na budowie nie może poruszać się na terenie budowy bez kasku 
ochronnego. Odzież robocza  oraz kaski ochronne powinny posiadać logo 
firmy i określoną kolorystykę. 

 
8.  Obuwie robocze powinno posiadać specjalistyczne wkładki chroniące 

stopy przed urazami mechanicznymi. 
 

9. W  zależności od rodzaju wykonywanych prac i zagrożeń należy stosować 
odpowiednie środki ochrony osobistej: 

• przy pracy w hałasie Z> 85 dB (A) indywidualne ochronniki 
słuchu 

• przy pracy w zapyleniu – maski przeciwpyłowe 
• przy występowaniu gazów- odpowiednich masek z 

pochłaniaczami występującego gazu. 
• przy pracach gdzie występują odpryski lub zagrożenia dla 

oczu- okulary ochronne 
• przy pracach spawalniczych – maski , fartuchy, rękawice 

spawacza 
 

10. Wymagania dodatkowe konieczne dla spełnienia zabezpieczenia budowy i 
osobistego:  

• w miejscach stanowiących szczególne zagrożenie pożarowe 
należy ustawić gaśnice i zapewnić dostęp do wody (hydranty) 

• podczas przeglądów BHP sprawdzać pomieszczenia socjalne, 
biurowe i magazynowe pod kątem stanu zagrożenia pożarowego 

• zapewnić dostęp do telefonu i spisu telefonów alarmowych 
• sprawdzić czy urządzenia elektryczne zostały dodatkowo 

uziemione, przeprowadzone zostały badania skuteczności 
zerowania i rezystancji obwodów elektrycznych. 

• rozdzielnie elektryczne winny być zamknięte na kłódki- klucze od 
kłódek przechowywane w biurze budowy 

• konserwacja i obsługa urządzeń  może być prowadzona  
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

• wyłączniki odcinające dopływu energii elektrycznej winny być w 
miejscach łatwo dostępnych w sytuacji konieczności szybkiego 
wyłączenia 

 
11. Kadra inżynieryjno-techniczna zobowiązana jest wyposażyć teren budowy 

w odpowiednią ilość tablic informacyjnych, znaków ostrzegawczych bhp 
informujących o grożącym niebezpieczeństwie oraz wyposażyć budowę w 
niezbędny sprzęt gaśniczy. 

 
12.  Wszelkie tablice i znaki ostrzegawcze winny być umieszczone w 

widocznych miejscach i trwale zamocowane. Sprzęt ochrony ppoż. 
powinien być sprawny, atestowany i posiadać legalizację producenta. 
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