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Podstawowe dane inwestycji   :  

Przedmiot inwestycji : remont elewacji budynku kościoła 
                         
Inwestor :     Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. N.M.P. 

97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sląska 5/7

Projektant :   Pracownia Projektowa ARCHITEKT
                        97-300 Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 20b
Lokalizacja : Krakowskie Przedmieście 31/33 w Piotrkowie Trybunalskim
Technologia :   tradycyjna

Zakres robót budowlanych:     
Poz. Zakres robót
1 Remont elewacji 
1.1 Roboty przygotowawcze
1.2 Ustawienie rusztowań
1.3 Skuwanie tynków
1.4 Renowacja  stolarki drzwiowej
1.5 Roboty tynkarskie
1.6 Uzupełnienie profilowania gzymsów
1.7 Przygotowanie podłoża
1.8 Malowanie i drobne roboty wykończeniowe
1.9 Demontaż rusztowań
1.10 Wykonanie opaski wokół budynku

Potencjalne zagrożenia w trakcie robót budowlanych
 Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w  sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.  nr  120,  poz.1126)  do  robót,  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce  prowadzenia  stwarza 
szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania zagrożenia  bezpieczeństwa ludzi   należeć mogą  w przypadku 
omawianej inwestycji prace, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m (§6 ust.1 
punkt  b  w/w rozporządzenia).  W omawianym  przypadku  dotyczy  to  robót  związanych  z  remontem 
wyższych partii elewacji.

Sposoby  zapobiegania  niebezpieczeństwom wynikającym z  wykonywania  robót  budowlanych  w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
• Kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych  (grożących  upadkiem  z 

wysokości powyżej 5,0 m) konieczne jest przeprowadzenie instruktażu pracowników określającego :
o zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
o konieczność  stosowania  przez  pracowników  środków  ochrony  indywidualnej, 

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń – a w szczególności 
o zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby
• W trakcie realizacji robót należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

zawartych w podanych poniżej aktach prawnych :

Dz.U.03.169.1650 – j.t. rozp. 1997.09.26
Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U.03.47.401 rozp. 2003.02.06
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Dz.U.02.191.1596 rozp. 2002.10.30
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Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy.
Dz.U.02.108.953 rozp. 2002.06.26
Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
Dz.U.01.118.1263 rozp. 2001.09.20
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U.98.115.744 rozp. 1998.07.28
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także 
zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.
Dz.U.96.69.332 rozp. 1996.05.30
Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Dz.U.96.62.285 rozp. 1996.05.28
Szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności należy przestrzegać zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) :

§ 6. 1. Do  zabezpieczeń  stanowisk  pracy  na  wysokości,  przed  upadkiem  z  wysokości,  należy 
stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, siatki 
ochronne i siatki bezpieczeństwa.

2. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, 
jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

§ 7. 1. Osoba wykonująca roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 
20%,  jest  obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia  przed upadkiem z wysokości,  o  których 
mowa w § 6.

2. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań 
ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne.

§ 15. 1. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, 
zabezpiecza się balustradą.

2. Balustrada,  o której  mowa w ust.  1,  składa się z deski  krawężnikowej o wysokości  0,15 m i 
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a 
poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

3. W  przypadku  rusztowań  systemowych  dopuszcza  się  umieszczanie  poręczy  ochronnej  na 
wysokości 1 m.

§ 133. 1. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m 
od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości w sposób, o 
którym mowa w § 15 ust. 2.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do przejść i dojść do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.
§ 135. Pomosty  robocze,  wykonane  z  desek  lub  bali,  powinny  być  dostosowane  do 

zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia.
§ 137. Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi, 

balkony, szyby dźwigów, powinny być zabezpieczone balustradą, o której mowa w § 15 ust. 2.
§ 138. 1. Przemieszczane  w  poziomie  stanowisko  pracy  powinno  mieć  zapewnione  mocowanie 

końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej 
na wysokości około 1,5 m, wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.

2. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny uwzględniać 
obciążenie dynamiczne spadającej osoby.

§ 139. 1. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą 
urządzenia samohamującego.

2. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m.
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§ 140. Amortyzatory spadania nie są wymagane,  jeżeli  linki  asekuracyjne są mocowane do linek 
urządzeń  samohamujących,  ograniczających  wystąpienie  siły  dynamicznej  w  momencie  spadania, 
zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.

§ 141. 1. Drabina  bez  pałąków,  której  długość  przekracza  4  m,  przed  podniesieniem  lub 
zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie urządzenia 
samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa.

2. Prowadnica  pionowa  z  urządzeniem samohamującym  może  być  zamocowana  na  wznoszonej 
konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m.

§ 142. 1. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 
roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy 
pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.

2. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający 
przesuwanie w górę aparatu samohamującego.

3. Prowadnica pionowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się 
większym  niż  o  2  m.  Urządzenia  zabezpieczające  przed  odchylaniem  się  lin  powinny  umożliwiać 
przesuwanie się urządzenia samohamującego.

4. Długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym,  nie 
powinna przekraczać 0,5 m. 

§ 193. Ręczne podawanie  w pionie długich przedmiotów,  a w szczególności  desek lub bali,  jest 
dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m.

arch. Józef Dziubecki
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