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OPIS  TECHNICZNY
do inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej obiektu

1. Dane ogólne.
1.1. Zarządca budynku.
Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy.
ul. Wojska Polskiego 67/69. 56-400 Oleśnica

1.2. Adres obiektu.
ul. Wojska Polskiego 67/69. 56-400 Oleśnica
(działka nr ewid. 5/16 AM 23).

1.3. Rodzaj opracowania.
Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana.

1.4. Podstawa opracowania.
– zlecenie Zarządcy,
– Polska Norma PN-70/B-0236. Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady

obmiaru, 
– pomiary bezpośrednie elementów budynku wykonane miernikiem laserowym marki 

HILTI typ PD - 10 nr ser. 318862.
– informacje i dane uzupełniające uzyskane od Zarządcy obiektu.  

1.5. Dane techniczne budynku.
       - powierzchnia użytkowa   584,77 m2 
       - powierzchnia zabudowy   671,46 m2 
       - kubatura 3367,10 m3 

2.Program użytkowy.
Obiekt parterowy, niepodpiwniczony. 
Użytkowany jako obiekt pomocniczy – garaż, magazyny sprzętu i urządzeń dla potrzeb 
szkoły, warsztaty podręczne konserwatorów szkoły. Część pomieszczeń (np. sanitarno – 
socjalne) nie są użytkowane z uwagi na stan ich zużycia technicznego (wymagają remontu
głównego). Pomieszczenia w części pólnocno – zachodniej budynku dobudowane w 
latach ubiegłych przeznaczone są do rozebrania z uwagi na techniczny stopień ich 
wyeksploatowania (dawna dydaktyczna hodowla trzody chlewnej).
Układ pomieszczeń pokazano na rysunku przyziemia.

3. Dane konstrukcyjno-materiałowe.
3.1. Fundamenty.
Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne, betonowe i ceramiczne.
Odkrywek nie wykonywano.
Stan techniczny dobry – brak objawów nadmiernego osiadania obiektu.
3.2. Ściany.
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej oraz pustaków 
drobnowymiarowych. Grubość 1,0 do 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej.
3.3. Ścianki działowe.
Ścianki w całym budynku z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki gr. 1/4 i 1/2 cegły.
3.4. Kominy i przewody wentylacyjne.
Trzony ceramiczne kominowe i wentylacyjne nie występują.
Wentylacja pomieszczeń odbywa się poprzez zamontowane w dachu wywietrzaki 
cylindryczne typ „A” o średnicy 160 i 315 mm.
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Stan techniczny elementów nieodpowiedni. Kwalifikują się do wymiany.
3.5. Stropodach.
Nad częścią wyższą konstrukcja dwuspadowa. Elementy nośne - wiązary stalowe. Na 
wiązarach oparte żelbetowe płyty korytkowe. Na płytach warstwa wyrównawcza z zaprawy
cementowej. Pokrycie 2xpapa asfaltowa na lepiku.
Nad częścią niższą (zachodnią) konstrukcja jednospadowa z płyt korytkowych opartych na
belkach stalowych z kształtowników walcowanych (dwuteownik NP 300). Na korytkach 
warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej. Pokrycie 2xpapa asfaltowa na lepiku.
Nad przybudówką (przeznaczoną do rozebrania) stropodach jednospadowy z płyt 
korytkowych opartych na kształtownikach stalowych. Pokrycie 2xpapą asfaltową na lepiku 
na warstwie wyrównawczej z zaprawy cementowej.
3.6. Obróbki blacharskie.
Wszystkie obróbki wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,55-0,60 mm.

4. Elementy wewnętrzne i zewnętrzne.
4.1. Tynki i oblicowania.
Sufity nie tynkowane. Warstwę wierzchnią stanowi lico prefabrykowanych płyt stropowych 
korytkowych.
Na ścianach tynki gładkie cem.-wapienne.
4.2. Podłogi i posadzki.
Większość stanowią posadzki betonowe i cementowe.
W pomieszczeniach sanitarno – socjalnych lastryko wylewane.
4.3. Stolarka okienna.
Występują okna stalowe i drewniane podwójne z podziałem wieloszybowym skrzydeł 
wewnętrznych i zewnętrznych. Część okien wymieniona na okna z PCV.
4.4. Stolarka drzwiowa.
Drzwi i bramy zewnętrzne w przeważającej ilości metalowe. Występują także drewniane.
Wewnątrz drzwi drewniane typowe.
4.5. Malowanie.
Tynki malowane farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi.
Stolarka okienna i drzwiowa malowana farbami olejnymi (za wyjątkiem okien z PCV).
4.6. Elewacja.
Na całej elewacji tynki gładkie malowane farbami emulsyjnymi.
Podjazdy i podesty wejściowe betonowe.

5.0. Instalacje. 
Budynek  wyposażony  jest  w  następujące  instalacje:

– elektryczną  siły i światła z miejscowej sieci rozdzielczej,
– wodociągową z sieci miejskiej,
– kanalizacji sanitarnej z przyłączami do uzbrojenia miejskiego,
– centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Opracował:
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II. OPIS TECHNICZNY MODERNIZACJI POKRYCIA.

1.0. DANE OGÓLNE.
1.1. Rodzaj opracowania. 
Projekt  wykonawczy modernizacji  pokrycia  dachu wraz  z  ociepleniem połaci,  wymianą
obróbek  blacharskich,  wymianą  wywietrzaków  cylindrycznych  i  remontu  instalacji
odgromowej (bez wymiany uziomu otokowego).

1.2. Podstawa opracowania. 
– zlecenie Inwestora na opracowanie projektu,
– informacje i dane dodatkowe uzyskane od Inwestora,
– ocena stanu technicznego obiektu dokonana w trakcie wizji bezpośredniej,
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie (tj.  Dz. U. z
2015 r. poz. 1422),

– ustalenia  dokonane  na  obiekcie  i  opracowana  uprzednio  inwentaryzacja
architektoniczna,

1.3. Zestawienie powierzchni. 
– powierzchnia użytkowa   584,77 m2

– powierzchnia zabudowy   671,46 m2

– kubatura 3367,10 m3

– powierzchnia dachu   651,25 m2

2.0. OPIS  TECHNICZNY  PRZEBUDOWY.
2.1. Zakres rzeczowy robót związanych z modernizacją pokrycia dachu.
W/w zakres robót obejmuje:

– rozbiórkę  istniejącego  pokrycia  z  papy  asfaltowej,  wywiezienie  do  punktu
usługowego i utylizację odpadów bitumicznych,

– naprawę  miejscową  warstwy  wyrównawczej  i  oczyszczenie  po  robotach
rozbiórkowych,

– wymianę  wywietrzaków  cylindrycznych  (lokalizację  pokazano  na  rysunku  rzutu
dachu),

– wykonanie gzymsu podrynnowego na okapach (wg rysunku szczegółowego),
– pokrycie  połaci  dachu  styropapą  laminowaną  jednostronnie  o  gr.  warstwy

ocieplającej 20 cm,
– przymocowanie styropapy do podłoża poprzez kołkowanie (min. 3 kołki/m2),
– ułożenie warstwy nawierzchniowej pokrycia z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm,
– wymianę obróbek blacharskich w pełnym zakresie (blacha ocynk. gr. 055-0,6 mm),
– podwyższenie południowej ścianki ogniowej o 24 cm na jednospadowej, zachodniej

części dachu,
– wymianę  zwodów  poziomych  i  pionowych  instalacji  odgromowej  wraz  z

wykonaniem powykonawczym pomiarów skuteczności rezystancji tej instalacji. 
Docieplenie ścian zewnętrznych warstwą termoizolacyjną o gr. 15 cm przewidywane jest w
następnym etapie remontu elementów zewnętrznych obiektu.

2.2. Modernizacja pokrycia stropodachu.
Przyjęto do realizacji  ocieplenie stropodachu płytą warstwową izolacyjną z rdzeniem ze
styropianu EPS 100-031 gr. 20 cm i jednostronną okładziną z podkładowej papy termo-
zgrzewalnej. Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,031 W/m*K.
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Na potrzeby sprawdzających obliczeń cieplno - wilgotnościowych przegrody zewnętrznej
(stropodachu) przyjęto wartość współczynnika przenikania ciepła U ≤  0,15 W/m2*K okre-
ślonego w aktualnych przepisach techniczno – budowlanych (z perspektywą spełnienia
wymagań obowiązujących od 01.01.2021 r.).
Przyjęte rozwiązanie (z uwzględnieniem warstw istniejących) pozwala na uzyskanie współ-
czynnika przenikania ciepła (wg poniższych obliczeń)
Uk=0,149 W/m2*K = Umax=0,15  W/m2*K.
Uwaga:
Styropapę należy mocować do podłoża dodatkowo przy pomocy kołków mechanicznych
zgodnie z instrukcją techniczną producenta.

Analizowana przegroda: Stropodach nie wentylowany. Docieplenie: styropapa gr. 20 cm

Opis
d  λ  R Uc

m W/(m*K) (m*K)/W W/m2*K

Opór przejmowania ciepła po stronie zewn. poziomy strumień ciepła) 0,04 -

Styropapa z rdzeniem EPS 100-031 gr. 20 cm 0,20 0,031 6,45 -

Szlichta cementowa + pokrycie 0,04 1,00 0,04 -

Płyty korytkowe 0,10 1,70 0,06 -

Opór przejmowania ciepła po stronie wewn. (poziomy strumień ciepła) 0,13 -

Grubość całkowita oraz Uk 0,34 x 6,72 0,149

2.3. Wykonanie okapu. 
Przewidywany zakres prac:

– zamontowanie murłaty 14x20 cm na krawędziach zewnętrznych dachu dla 
umożliwienia odpowiedniego umocowania obróbek i uchwytów rynnowych,

– zamontowanie na kątownikach ciesielskich pasa poziomego z wodoodpornej płyty 
OSB o szer. 20 cm i gr. 22 mm na zakończeniu warstwy docieplenia ścian (dla 
obróbki blacharskiej pasa podrynnowego,

Wykonanie okapu pozwoli na wyeliminowanie ingerencji w elementy gzymsów okapowych 
przy robotach związanych z planowanym (II etep) ociepleniem ścian zewnętrznych.

2.4. Wentylacja grawitacyjna. 
Wszystkie pomieszczenia mają zapewnioną wywiewną wentylację grawitacyjną poprzez
istniejące wywietrzaki cylindryczne wyprowadzone ponad dach budynku.
Ze względu na stan techniczny zaplanowano ich wymianę. 
Z  uwagi  na  dobry  stan  techniczny  jeden  z  3-ch  zamontowanych  wywiewów  należy
pozostawić bez zmian. Dotyczy to pomieszczenia nr 6 (kuźnia).
Powyższy element oznaczono na rysunku rzutu dachu.  

3.  INSTALACJA ODGROMOWA.
Przewiduje  się  dokonanie  pełnej  wymiany  zwodów  poziomych  i  pionowych  wraz  z
uchwytami  odstępowymi.  Na  pokryciu  papowym  uchwyty  typowe  klejone.  Przewody
(zwody)  z  pręta  ocynkowanego  o  śr.  8  mm.  Na  wywietrzakach  cylindrycznych  i
pozostałych  elementach  wentylacyjnych  należy  zamontować  iglice  odgromowe.  Zwody
pionowe (przewody odprowadzające) wykonać w opcji dotychczasowej jako mocowane do
ściany na wspornikach dystansowych.
Uziom otokowy z bednarki – wykonać pomiary rezystancji uziemienia i w zależności od
wyników podjąć decyzję dot. całkowitej wymiany bądź wykonania jednostkowych sond dla
niesprawnych zwodów pionowych.
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4.0. OCHRONA  CIEPLNA. 
Obiekt nie jest ocieplony a tym samym nie spełnia wymagań określonych w przepisach
techniczno – budowlanych.
Na etapie obecnym nie przewiduje się wykonania robót termoizolacyjnych. 
Przewiduje się (w 2-gim etapie remontu) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS
80-034 TermoOrganika Fasada  gr. 15,0 cm dla uzyskanie odpowiedniego współczynnika
przenikania   ciepła   określonego   w   Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami).

• dla ścian zewnętrznych  przy temp. wewn. pomieszczeń t > 16o C
Uobl. <  Umax = 0,20 W/m2*K (będzie obowiązywać od 01.01.2021 r.)

• dla stolarki okiennej Uobl. <  Umax = 0,90 W/m2*K (od 01.01.2021 r.)
• dla zewn. stolarki drzwiowej Uobl. <  Umax = 1,30 W/m2*K (od 01.01.2021 r.)

W  związku  z  powyższym  przy  planowanych  robotach  termomodernizacyjnych  należy
przewidzieć również pełną wymianę stolarki okiennej oraz zdecydowaną większość drzwi
zewnętrznych.

Obliczenia sprawdzające
Analizowana przegroda: ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – dla warstwy ocieplenia grubości 15 cm

Opis
d  λ  R Uc

m W/(m*K) (m*K)/W W/m2*K

Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,04 -

Mur z cegły ceramicznej pełnej + tynk obustronny 0,42 0,77 0,545 -

Płyta styropianowa EPS 80-034 FASADA 0,15 0,034 4,41 -

Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła) 0,13 -

Grubość całkowita oraz Uk 0,57 x 5,125 0,196

Podstawowa wartość obliczeniowa współczynnika przenikania ciepła dla ścian wynosi 
Uc = 0,20 W/m2*K i jest zgodna z  przepisami technicznymi obowiązującymi od 01.01.2021 r.

Projektant:
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USŁUGI   PROJEKTOWO  -  KOSZTORYSOWE
I  WYKONAWSTWA  BUDOWLANEGO  

inż. Zdzisław  Sikora
56-400  Oleśnica, ul. Sikorskiego 1e/4 (tel. 693-854-178)
NIP  911-110-49-77                             Regon  930603394

INFORMACJA
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budynek „H” Zespołu Szkół Zawodowych

Adres:
ul. Wojska Polskiego 67-69; 56-400 Oleśnica
działka nr ewid. 5/16 AM 23, obręb Oleśnica

Zamawiający: Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy

Zarządca:
Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 67-69, 56-400 Oleśnica

Temat: Modernizacja pokrycia dachu.

Opracował: Nr uprawnień: Podpis:

inż. Zdzisław Sikora  124/W-w/72 i 221/94/UW
w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej

Oleśnica, kwiecień 2020 r.
 

CZĘŚĆ  OPISOWA
Zgodnie z:
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji doty-
czącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
opracowanie, lub zapewnienie opracowania przez kierownika budowy planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia, dla projektowanego zamierzenia 

BĘDZIE WYMAGANE 
z uwagi na wystąpienie przy realizacji planowanych robót ryzyka upadku z wysoko-
ści.
1.0. Zakres planowanego zamierzenia.
Przedmiotem opracowania jest projekt dotyczący:

– rozbiórki pokrycia papowego dachu wraz z obróbkami blacharskimi,
– wykonania nowego pokrycia papą termozgrzewalną wraz z izolacją (styropapa),
– remontu lub wymiany innych elementów zewnętrznych (np: element wentylacji gra-

witacyjnej). 
Sposób i kolejność realizacji określa projekt budowlany zamierzenia.

2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na przedmiotowej działce zlokalizowane są tylko budynki dydaktyczne i pomocnicze Ze-
społu Szkół Zawodowych.
Działki sąsiednie zabudowane są budynkami mieszkalnymi jedno i wielorodzinnymi.
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3.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Żadne z elementów zagospodarowania działki (istniejących i planowanych) nie  stwarza
zagrożenia bezpieczeństwa.

4.0. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót.

Konieczność pracy na wysokości - stwarza ryzyko upadku. Należy stosować pasy bezpie-
czeństwa mocowane do elementów trwałych budynku (np: kominów lub do innych stałych
elementów konstrukcji poddasza).
Do realizacji robót związanych z przedmiotem niniejszego opracowania należy zaangażo-
wać firmę posiadającą pracowników o stosownych umiejętnościach i kwalifikacjach zawo-
dowych z aktualnymi badaniami wysokościowymi.
Na okres realizacji robót wykonać należy odpowiednie daszki zabezpieczające nad  wej-
ściami do budynku od strony frontowej.
Odpowiedniego oznakowania (informacyjnego i ostrzegawczego) oraz wygrodzenia  wy-
maga strefa niebezpieczna wokół budynku na czas realizacji prac.
Budynek położony jest w strefie niewielkiego ruchu pieszego.
Gruz i odpady budowlane należy gromadzić na terenie działki (lub w innym miejscu uzgod-
nionym z Zarządcą) i sukcesywnie wywozić z terenu robót.
Zagrożenia mogące wystąpić w trakcie realizacji prac:

– uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów 
i przedmiotów przez cały czas trwania budowy,

– praca przy użyciu wciągarki mechanicznej do transportu materiałów na dach,
– spadające przedmioty i elementy: występują przy robotach na wysokości oraz przy 

robotach wykończeniowych na wysokości,
– roboty na wysokościach: upadek pracownika z wysokości, występuje w czasie mon-

tażu i demontażu rusztowań i deskowań przez cały okres wykonywania robót aż do 
zakończenia robót wykończeniowych,

– kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi,
– kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu np: elektronarzędzia,
– kontakt z przedmiotami gorącymi np: przy pracach spawalniczych,
– porażenie prądem elektrycznym,  w czasie posługiwania się elektronarzędziami 

oraz innymi urządzeniami zasilanych energią elektryczną,
– potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, zbroje-

nie, namoknięty grunt, lód i śnieg w okresie zimowym,
– pęknięcie tarczy: występuje podczas użytkowania tarcz do szlifowania i cięcia przez

cały okres trwania budowy,
– urazy kręgosłupa: występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały 

okres trwania budowy.

5.0. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Każdy pracownik winien zostać przeszkolony ogólnie z podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz przejść przeszkolenie stanowiskowe przy każdej zmianie stano-
wiska pracy. Przełożony winien prowadzić dziennik bhp i każde szkolenie odnotować wpi-
sem i podpisem szkolonego pracownika. Wymagane jest zatrudnianie do planowanych ro-
bót pracowników posiadających aktualne badania wysokościowe.
Instruktaż prowadzą:
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- pracodawca,
- kierownik budowy lub kierownik robót,
- brygadzista.
Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac wymienio-
nych w „Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych”.
Instruktaż powinien obejmować w szczególności:
a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
d) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach,
e) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpie-
czających przed skutkami zagrożeń,
f) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby.
Należy dokumentować przeprowadzenie instruktażu w „Zeszycie szkolenia instruktażowe-
go”.
Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym podpi-
sem.
W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny ryzyka 
zawodowego:
a) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
b) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,
c) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości,
d) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzą-
dzeń 
    technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
e) instrukcja bhp przy transporcie ręcznym,
f) instrukcja bhp przy składowaniu materiałów budowlanych luzem,
g) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzędzi,
h) instrukcja prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych,
i) instrukcja przeciwpożarowa,
j) instrukcja bhp betoniarki.

6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających  
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia.

Należy przestrzegać zasad BHP określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania ro-
bót budowlanych (Dz.. U. Nr 47, poz. 401z 2003 r.).
W szczególności dla zabezpieczenia się przed upadkiem stosować należy pasy bezpie-
czeństwa mocowane do elementów trwałych budynku (np: kominów lub do trwałych i sta-
bilnych elementów konstrukcji więźby dachowej).
Do realizacji  przedmiotowych  robót  należy zaangażować  firmę usługową zatrudniającą
pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach zawodowych z aktualnymi
badaniami wysokościowymi.
Konieczność pracy na wysokości stwarza ryzyko upadku. Należy stosować pasy bezpie-
czeństwa mocowane do elementów trwałych budynku na poziomie dachu.
Na  okres  realizacji  robót  wykonać  należy  odpowiednie  daszki  zabezpieczające  nad
wszystkimi wejściami do budynku.
Odpowiedniego oznakowania (informacyjnego i ostrzegawczego) oraz wygrodzenia  wy-
maga strefa niebezpieczna wokół budynku.
Gruz i odpady budowlane należy usuwać na bieżąco  i sukcesywnie wywozić z terenu ro-
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bót.
6.1. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stanem ochrony przeciwpożarowej
na stanowiskach pracy sprawowany jest odpowiednio przez:

– kierownika budowy,
– kierownika robót,
– majstra budowy,
– brygadzistę,

stosownie do zakresu obowiązków.
Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy.
6.2. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy
stosowanie środki ochrony zbiorowej, w szczególności:

– balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m  i poręczyo 
chronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m.; wolną przestrzeń pomiędzy deską kra-
wężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników 
przed upadkiem z wysokości (w przypadku zastosowania rusztowań systemowych 
dopuszcza się umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m),

– siatki ochronne,
– siatki bezpieczeństwa.

6.3. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpie-
czeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbioro-
wej.
6.4. Organizacja terenu budowy poprawiająca warunki bezpieczeństwa:

– ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
– oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,
– wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
– urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
– zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, oraz właściwej wentylacji (przy 

pracy w pomieszczeniach zamkniętych)..
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