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MUZEUM ZIEMI PAN    
budynek  w Warszawie, Aleja Na Skarpie 27 

PROJEKT NAPRAWY RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH DACHÓW  
I BLACHARKI TARASÓW 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z czerwca 2017r. zawarta z Zamawiającym – Polską Akademią Nauk, Plac Defilad 1, 
00-901 Warszawa, w imieniu którego działał Dyrektor Muzeum Ziemi, p.  

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

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA   

Dokumentacja dotyczy budynku Muzeum Ziemi PAN przy Alei Na Skarpie nr 27 w Warszawie.   
Zakres dokumentacji obejmuje bieżącą naprawę rynien i rur spustowych z dachów budynku i 
obróbek blacharskich tarasu parteru budynku, dostępnego od strony ulicy.  
Projekt nie narusza bryły i nie zmienia elewacji zabytkowego budynku. Projekt nie zmienia sposobu 
zagospodarowania terenu i dotychczasowej funkcji obiektu. 
Projektowany zakres robót nie obejmuje modernizacji technicznej obiektu, og raniczając się 
wyłącznie do naprawy elementów zniszczonych, z korektą rozwiązań, które w trakcie eksploatacji 
okazały się wadliwe technicznie lub niezgodne z zabytkową forma architektoniczną.   

3. PODSTAWOWE DANE DOT. BUDYNKU 

Budynek położony na działce ew. nr 19, obręb 5-06-01, powierzchnia terenu  około 1 691,55m , 
powierzchnia zabudowy – 396,94m ,  kubatura budynku ok. 4 864,44m , powierzchnia użytkowa 
budynku  ~ 567.00m . 
Budynek o zwartej bryle i pozornie prostym planie, ma złożony układ przestrzenny  
wnętrz, wynikający w kilkakrotnej przebudowy budynku ze zmiana jego funkcji. Od strony alei Na 
Skarpie widoczne są trzy kondygnacje nadziemne, od strony zachodniej widoczna jeszcze jedna 
kondygnacja dolna, wysokości 5,77m. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, powstał w 
wyniku kilkakrotnej przebudowy i rozbudowy. 

4.   OPIS OBIEKTU 

Muzeum Ziemi PAN zajmuje dwa budynki położone po przeciwnych stronach Alei Na Skarpie, 
stanowiące odrębne nieruchomości hipoteczne, o różnych adresach. Pierwotnie obiekty te były 
fragmentami jednego zespołu rezydencjalno-mieszkalnego, który powstał  w końcu XVIII w. 
Budynek będący tematem niniejszej dokumentacji (Aleja na Skarpie 27) jest przebudowanym tzw. 
„Pawilonem z dwiema salami”, zwanym Lożą Masońską. Antoni Branicki  przebudowuje budynek 
wg projektu Leonarda Marconiego na muzeum ptactwa - ekspozycję wypchanych zwierząt. Do 
zespołu rezydencjonalnego dojeżdżało się nadal aleją od ulicy Wiejskiej. Przy bramie wjazdowej 
wybudowano dwie klasycystyczne kordegardy, które zachowały się do dzisiaj, podobnie jak 
historyczny narys alei lipowej w przebiegu części ulicy Frascati. 
Z końcem XIX wieku zespół traci charakter podmiejskiej rezydencji parkowej , po wschodniej stronie 
budynku „Loży Masońskiej” zostaje wyznaczona ulica Aleja Na Skarpie, która mostem miała być 
poprowadzona nad wąwozem ulicy Książęcej.  
 
 



 
 
Fragment arkusza S(1-X) 9(1-10)  planu Lindleya z 1897 r. skala oryginału 1:2500 
Dawna zabudowa posesji ul. Wiejska 12 : 
 

 nr – Biały Pałacyk , 
           (obecnie Aleja na Skarpie 20/26 - obiekt Muzeum Ziemi PAN) 

 nr – Pałac Czerwony 
                     (obecnie nie istniejący – górny taras Parku K ultury) 

 nr – „Loża Masońska”  - „Willa Pniewskiego”  
                      (obecnie Aleja na Skarpie 2726 - obiekt Muzeum Ziemi PAN) 

 nr – kordegardy  
                     (budynki zachowane przy ul. Wiejskiej – w administracji Kancelarii Prezydenta RP) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcelacja terenu - 
szczegółowy Plan Miasta 
Stołecznego Warszawy             
z lat 1936-1941       
(tzw.wydanie hipoteczne) 
Fragment płn części Frascati; 
http://www.mapa.um. 
warszawa.pl/mapa/ 

– Biały Pałacyk

– Pałac Czerwony 

      – Loża Masońska 

 
Po śmierci właścicielki zespołu, Marii Lubomirskiej, nastepuje parcelacja terenu, budynek „Loży 
Masońskiej” w 1937r przejmuje architekt Bohdan Pniewski (1909-1965) na potrzeby pracowni 
projektowej i mieszkania. Linie rozgraniczające ulicy zmuszają do wycofania zewnętrznego muru 
elewacji wschodniej, która uzyskuje całkowicie nową bryłę o formie architektonicznej modernistycznej. 

 
<   Loża Masońska – elewacja wsch. 1935 r. 
 ▼ Loża Masońska – elewacja wsch. w 1937r  

      po przebudowie na Willę Pniewskiego  

 



Loża Masońska - przebudowa przez B. Pniewskiego elewacji zachodniej i południowej  

                                                                             
W wyniku działań wojennych następuje duże zniszczenie obu pałaców rezydencji Branickich. 
Willa Pniewskiego ocalała w zasadzie w całości bez większych zniszczeń.  

Na następnej stronie, na zdjęciu lotniczym z 1945r widać nie zburzony dach Willi           
(budynek po lewej stronie). 



rok 1945: zdjęcie lotnicze zabudowy Alei Na Skarpie, i widok od strony południowej,               
stan Willi Pniewskiego  



Z dwu zrujnowanych pałaców, odbudowano jedynie Biały Pałacyk, który został przejęty przez skarb 
państwa i przekazany Polskiej Akademii Nauk w celu adaptacji na Muzeum Ziemi. Ocalałą bryłę 
Willi Pniewskiego wyremontowano, a po śmierci w 1966 r. właściciela, zgodnie z wolą profesora 
również przekazano Muzeum Ziemi.  
Obiekty przejęte przez PAN powstały w wyniku wielokrotnych przebudów i rozbudów dawnych 
pawilonów ogrodowych. W  tzw. Willi Pniewskiego, nad dużą salą w poziomie przyziemia strop jest 
oparty na belkach stalowych nitowanych. Technologia wykonania belek (zasłoniętych 
dekoracyjnym drewnem) wskazuje na połowę XIX w. tj. przebudowę przez Marconiego. Nie 
wykluczone, że pod sztucznie ukształtowanym terenem znajdują się nieznane elementy, będące 
pozostałością bogatej historii obiektu. 
Budynek przy Alei Na Skarpie 27 został 1 sierpnia 1965r wpisany do rejestru zabytków pod nr 338

5.  ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ Z DACHU      

5.1.  Stan istniejący      

Rozrzeźbienie bryły budynku, z dachem o małym spadku, znacznie wysuniętym poza ostatnią 

kondygnację stwarza duże problemy dla skutecznego odprowadzenia wód opadowych. Ideą Bohdana 

Pniewskiego było wyeksponowanie dynamicznie wysuniętego płaskiego dachu, rozbitego na dwa 

elementy, górny nad II piętrem oraz dolny, który stanowi wysunięty okap nad tarasami II piętra.  

Zdjęcie z 1938r dokumentuje dach budynku bez rynien i rur spustowych

Widok od strony ulicy, wg „Kilka uwag o willi we Frascati”, fot. C. Olszewski, AiB, 1938, nr 3. 

Po 1966 roku, w trakcie adaptacji budynku do potrzeb Muzeum Ziemi wykonano rynny na 
podstawowym górnym dachu nad budynkiem II piętra. Wodę z rynien odprowadzono na posadzkę 
tarasów II p. rurami poprowadzonymi przez otwory przebite w żelbetowej konstrukcji okapu.     
Z tarasów woda jest odprowadzana b. małymi (10x10cm) kratkami ściekowymi do rur spustowych 
krytych w murach budynku. Rozwiązanie to jest niewystarczające dla odprowadzenia wód 
opadowych i jest przyczyną zniszczeń posadzki, muru i stolarki drzwi na taras. Zmiana wadliwego 
rozwiązania wiąże się z modernizacją budynku, wymaga rozkucia murów i wykracza poza zakres 
umowy obejmującej bieżącą naprawę istniejących rynien. W roku 1966 nie wykonano rynien przy 
wysuniętym okapie, vide poniższe zdjęcie.  



Widok od strony ulicy, stan po 1966 roku.

W trakcie kolejnych remontów dachu, w latach dziewięćdziesiątych wykonano także rynny przy 

wysuniętych okapach. Wodę odprowadzono za pomocą skośnych rur spustowych również na 

posadzkę tarasów II piętra. Pogorszyło to odbiór wód przez małe kratki ściekowe, skośnie 

prowadzone rury zepsuły pierwotną architektoniczną formę budynku.  



 
Willa Pniewskiego – widok od Alei Na Skarpie – stan marzec 2017 

Odprowadzenie wód                                                     

opadowych z dachu                                             

i okapu, rurami  Ø7cm                                                                                                       

do kratki ściekowej                                                      

tarasu 10x10cm. 

Przekrój rur i wielkość 

kratki nie jest w stanie 

przejąć dużych opadów  

i sprzyja zatykaniu przez 

liście i śmiecie.                             



Rynny wykonane z PCV. Stopień zniszczenia technicznego materiału uniemożliwia naprawę 

istniejącej instalacji. Złącza nieszczelne, liczne uszkodzenia i deformacje koryta rynny na skutek 

kilkuletniej eksploatacji i działań atmosferycznych na słabej jakości materiał. 

 

 

Stopień zniszczenia i stan techniczny rynien i rur spustowych zmusza do wymiany instalacji z 

zastosowaniem trwalszego materiału, który pozwala na elastyczne dostosowanie rozwiązań do 

geometrii istniejącego obiektu zabytkowego i na naprawy w trakcie eksploatacji.  

Z uwagi na ograniczenie remontu wyłącznie do naprawy rynien, bez zmiany pokrycia dachu, 

proponuje się zachowanie istniejącego fartucha z blachy stalowej, na który nałożona jest izolacja 

połaci dachu z papy i wykonanie nowej rynny połączonej z osłoną elementu pionowego pomiędzy 

płaszczyzną okapu a krawędzią połaci dachu.  



5.2.  Zakres i sposób naprawy rynien i rur spustowych  

Korzystając z małej powierzchni okapu, dla przywrócenia formy architektonicznej zgodnej z 
projektem Bohdana Pniewskiego rezygnuje się z rynien okapu i skośnych rur spustowych. 
Dodatkowym powodem zmiany jest techniczna trudność sprowadzenia wód opadowych z mocno 
wysuniętego daszku nad tarasami II piętra.  
Rynny dachu podstawowego (górnej części) oraz rury spustowe wykonać z blachy tytanowo-
cynkowej grubości 0,8mm w kolorze szarym – matowym, stosując rozwiązania systemowe np. 
Rheinzink lub innej firmy produkującej blacharkę tytanowo-cynkową. Zaleca się sprawdzenie 
drożności wewnętrznych rur odprowadzających wody opadowe z tarasów i wymianę kratek 
ściekowych na większe ścieki tarasowe z kołnierzem zaciskowym oraz z zastąpieniem kratki 
wystającym koszykiem, który jest bardziej odporny na zablokowanie odpadami (karta katalogowa 
typu proponowanego wpustu w załączeniu, wielkość dobrać w zależności od warunków w 
budynku, sprawdzonych w trakcie realizacji).   

Opis i dokumentacja rysunkowa wskazuje zakres i zasadę remontu. Z uwagi na standardowe 
rozwiązania budowlane oraz konieczność dostosowania szczegółów technicznych do zastanych 
warunków remontowanego budynku, dokumentacja nie zawiera rysunków roboczych. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie ze sztuką budowlaną. Z uwagi na wartość 
zabytkowego budynku, prace naprawcze winien wykonywać wykonawca o dużym doświadczeniu 
w pracach remontowych o charakterze dekarskim. 

OKAP 

- likwidacja rynien o łącznej długości (na pełnym obwodzie budynku) ~ 60m. Demontaż   
  wykonać w sposób nie uszkadzający papowego pokrycia daszków. W miarę możliwości 

istniejącą rynnę obcinać pozostawiając krawędź istniejącej obróbki w formie kapinosa. 

- likwidacja istniejących 4 rur spustowych. 

Uwaga: 
Prace wykonywać z rusztowań. Okap od poziomu ulicy znajduje się na wysokości 10,20m,   
od strony zachodniej okap jest na wysokości 17,10m od terenu ogrodu. Na elewacja bocznych 
wysokość usytuowania okapu zmienna, należy uwzględnić utrudnienia wynikające z 
rozbudowy budynku w poziomie dolnych kondygnacji. 

DACH NAD NADBUDOWĄ      

- likwidacja istniejących rynien PCV o łącznej długości (na pełnym obwodzie budynku) ~ 49m. 
  W celu uniknięcia uszkodzenia styku pokrycia dachowego z blacharką. Na części pionowej 

pomiędzy poziomem dachu podstawowego a okapem, pozostawić istniejącą obróbkę z 
malowanej blachy stalowej w formie fartucha (patrz schemat – rys. nr 12) .   

- likwidacja istniejących 4 rur spustowych PCV. 

- wykonać na obwodzie dachu nad II piętrem na łącznej długości ~ 49m obróbkę z blachy 
tytanowo-cynkowej grub. 0,8, na części pionowej wysokości około 50cm. Obróbkę podsunąć 
pod pozostawiony fartuch z blachy stalowej i dołem wywinąć około 10cm na izolację z papy 
okapu (vide rys nr 12). Z uwagi na stosowanie różnych metali dla uniknięcia powstawania 
ogniwa, izolować materiały preparatem zalecanym przez producenta.  

- wykonać na obwodzie dachu o łącznej długości ~ 49m nową rynnę Ø 16cm z blachy 
tytanowo-cynkowej grub. 0,8mm zawieszoną na wykonanej obróbce. Sprawdzić spadki, dla 
podłączenia rur spustowych zastosować elementy systemowe. 

- w miejscach istniejących przekuć przez żelbetową płytę okapu wykonać 4 rury spustowe      
Ø 12cm z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,8mm z wylewem na tarasy II piętra. Otwory w 
konstrukcji żelbetowej uszczelnić zgodnie z rozwiązaniem systemowym, oczyścić odsłonięte 
pręty zbrojeniowe płyty, miniować i zakryć masą specjalistycznymi.   

Uwaga: 
Prace można wykonywać bez rusztowań, z wykorzystaniem podnośnika przyściennego.  



6. OBRÓBKI BLACHARSKIE TARASU PARTERU 

6.1.  Stan istniejący  

W w poziomie głównego wejścia do budynku z Alei Na Skarpie, od strony zachodniej – ogrodowej 

znajduje się taras nad główną salą ekspozycji muzealnej. Sala doświetlona dużymi oknami 

zlokalizowanymi między kolumnami - elementu dawnego muzeum ptaków Antoniego Branickiego.  

 

Powierzchnia tarasu 70m , posadzka z kamienia, zakończona gzymsem wysuniętym na ~ 60cm. 

Różnica poziomów pomiędzy posadzka tarasu a gzymsem – 37cm. Blacharskie obróbki tylko 

częściowo pokrywają elementy architektoniczne. Ich stan bardzo zły, metal uległ korozji, rynna 

jest zdeformowana i spękana. Widoczne liczne próby naprawy poprzez wstawienie łat łączonych 

za pomocą lutowania. Całość obróbek kwalifikuje się do wymiany. Z obu boków wysuniętego 

gzymsu dwie rury spustowe odprowadzające wodę deszczową do kanalizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▲ Stan obróbki gzymsu i  

     rynny, widok z tarasu 

 

 

 

<  Widok na krawędź tarasu  

     z poziomu gzymsu –  

     widoczny brak obróbki 

     blaszanej nad rynną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6.2.  Zakres i sposób naprawy blacharki tarasu przyziemia 

-  całość ~12m  istn. obróbki gzymsu wraz z leżącą blaszaną rynną  zdemontować,  

-  oczyścić, odtłuścić i wyrównać szpachlą istniejące podłoże i element pionowy (19,5m m )  

-  na długości 20mb zdemontować 1 rząd okładziny kamiennej tarasu,  

-  usunąć zalewkę i starannie oczyścić podłoże dla wywinięcia obróbki blacharki, 

-  wykonać na całej powierzchni okapu i pionowego czoła tarasu (ok. 20m m ) nową obróbkę w 
   sposób pokazany na rys.13 - blacha tytanowo-cynkowa grub. 0,8mm w kolorze szarym – mat.  
   Obróbkę wywinąć naokoło 10cm pod posadzkę tarasu. Stosować łączniki i k leje systemowe. 

-  wykonać rynnę (dług. ~ 20mb) na okapie z odprowadzeniem wody do istniejących rur 
   spustowych. Przed montażem rynien sprawdzić i ewentualnie udrożnić rury spustowe.   

-  odtworzyć zdemontowaną posadzkę kamienną tarasu.   
 
Uwaga: 
Prace wykonywać z rusztowań, wysokość od terenu ogrodu do poziomu gzymsu 7,5m. 

 

7.  UWAGI KOŃCOWE 

Budynek przy Alei Na Skarpie nr 27 jest objęty rejestrem zabytków, w związku z powyższym  
prace muszą być prowadzone przez osoby spełniające warunki określone Rozporządzeniu   
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia          
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konser watorskich i 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych (Dz. Ustaw nr 165, poz. 987).  
Niezależnie od zapisów w/w rozporządzenia, z uwagi na wartości konserwatorskie budynku     
wykonawca robót winien się wykazać odpowiednim doświadczeniem w pracach remontowych        
o analogicznym zakresie i stopniu trudności.  
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Stołecznego Konserwatora Zabytków, pełniącego 
nadzór konserwatorski nad obiektem o rozpoczęciu prac. 
Prace prowadzić ściśle w zakresie uzyskanego pozwolenia. Odstępstwa zgłosić do Nadzoru 
Konserwatorskiego celem uzyskania zgody. 
Z wykonanych prac należy sporządzić dokumentację powykonawczą. O zakończeniu budowy 
powiadomić nadzór konserwatorski. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

I. Zakres robót zamierzenia budowlanego – remontu rynien i ob róbek blacharskich tarasu 
przyziemia w  budynku Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Aleja Na Skarpie 27 
 

W zakres robót wchodzą następujące zadania: 
1. Remont rynien dachu budynku  
2. Remont obróbek blacharskich tarasu parteru 
 

II. Elementy zagospodarowania działki lub terenu budowy mogące  stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Działka położona jest w centrum miasta , na terenie niezabudowanym. 
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 na wysokości dachu  
 

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 zab ezpieczających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
a. Roboty budowlano-montażowe muszą być wykonywane zg. z po stanowieniami; 

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) 

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 sp.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 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 przestrzegać 
wymogów zawartych w ustawie  z dnia 27.04.2002 – Prawo ochrony środowiska  

6. (Dz. U. Nr 62 poz. 627) która jest dokumentem porządkującym polskie prawo ekologiczne  
     i gospodarkę odpadami. 
7. 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 

8. 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. 

9. Obuwie robocze powinno posiadać specjalistyczne wkładki chroniące stopy  przed 
urazami mechanicznymi. 

10. 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 gazu. 
przy pracach występowania odprysków i zagrożeń dla oczu- okulary ochronne 
przy pracach spawalniczych – maski, fartuchy, rękawice spawacza 

11. 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 

12. 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. 

13.  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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