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Wstęp

No we bu dyn ki miesz kal ne oraz obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej, dro gi i in fra struk -
tu ra po wsta ją co raz czę ściej w miej scach sta rych obiek tów bu dow la nych. Za nim
jed nak to na stą pi, sta re bu dyn ki i in ne obiek ty bu dow la ne mu szą zo stać pod da ne
grun tow nej prze bu do wie lub roz biór ce. Po stęp tech no lo gicz ny spo wo do wał, że
część tech nik roz biór ko wych jest obec nie co raz rza dziej sto so wa na, np. wy bu rze -
nia ku lą lub ta ra nem, a do roz biór ki wy ko rzy sty wa ny jest cię żki sprzęt bu dow la ny
na pod wo ziach ko pa rek ze spe cja li stycz nym osprzę tem. In ne tech no lo gie, jak np.
kru sze nie che micz ne – są jesz cze na eta pie roz wo ju i nie są roz po wszech nio ne, dla -
te go pu bli ka cja za wie ra in for ma cje o trzech naj czę ściej wy ko rzy sty wa nych tech -
no lo giach roz biór ko wych: ręcz nej, me cha nicz nej i wy bu cho wej. 

Li czę, że zna jo mość pod sta wo wych ure gu lo wań praw nych, cha rak te ry sty ka naj -
czę ściej sto so wa nych metod i za gro żeń z ni mi zwią za ny mi, po zwo li Pań stwu po -
dej mo wać do bre de cy zje i bez piecz nie zor ga ni zo wać ro bo ty roz biór ko we. 



Pod sta wo we obo wiąz ki pra co daw cy 
Obo wiąz ki pra co daw cy okre ślo ne są w art. 207 Ko dek su pra cy, któ ry w § 1 jed no znacz nie

stwier dza, że pra co daw ca po no si od po wie dzial ność za stan bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
w za kła dzie pra cy. Na mo cy § 2 pra co daw ca jest obo wią za ny chro nić zdro wie i ży cie pra cow ni -
ków po przez za pew nie nie bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy przy od po wied nim
wy ko rzy sta niu osią gnięć na uki i tech ni ki, czy li jest zo bo wią za ny wy ko rzy stać wszyst kie mo żli -
wo ści i do ło żyć wszel kich sta rań, aby za pew nić bez piecz ne wa run ki pra cy. 

W szcze gól no ści pra co daw ca jest obo wią za ny:
1) or ga ni zo wać pra cę w spo sób za pew nia ją cy bez piecz ne i hi gie nicz ne wa run ki pra cy,
2) za pew niać prze strze ga nie w za kła dzie pra cy prze pi sów oraz za sad bez pie czeń stwa i hi gie -

ny pra cy, wy da wać po le ce nia usu nię cia uchy bień w tym za kre sie oraz kon tro lo wać wy ko na nie
tych po le ceń.

Pra wa i obo wiąz ki pra cow ni ka
Art. 210 § 1 Ko dek su pra cy po zwa la pra cow ni ko wi na po wstrzy ma nie się od wy ko ny wa nia

pra cy w przy pad ku, gdy wa run ki pra cy nie od po wia da ją prze pi som bez pie czeń stwa i hi gie ny
pra cy i stwa rza ją bez po śred nie za gro że nie dla zdro wia lub ży cia pra cow ni ka al bo gdy wy ko ny -
wa na przez nie go pra ca gro zi ta kim nie bez pie czeń stwem in nym oso bom. Przy czym o tym fak -
cie nie zwłocz nie mu si za wia do mić swo je go prze ło żo ne go. Pra cow nik ma ta kże pra wo, po uprzed -
nim za wia do mie niu prze ło żo ne go, po wstrzy mać się od wy ko ny wa nia pra cy wy ma ga ją cej
szcze gól nej spraw no ści psy cho fi zycz nej w przy pad ku, gdy je go stan psy cho fi zycz ny nie za pew -
nia bez piecz ne go wy ko ny wa nia pra cy i stwa rza za gro że nie dla in nych osób. W ta kim przy pad -
ku na pra cow ni ka nie mo gą spaść żad ne ne ga tyw ne kon se kwen cje ze stro ny pra co daw cy.

We dług art. 211 pra cow nik w szcze gól no ści jest obo wią za ny:
1) znać prze pi sy i za sa dy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, brać udział w szko le niu i in struk ta żu

z te go za kre su oraz pod da wać się wy ma ga nym eg za mi nom spraw dza ją cym;
2) wy ko ny wać pra cę w spo sób zgod ny z prze pi sa mi i za sa da mi bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -

cy oraz sto so wać się do wy da wa nych w tym za kre sie po le ceń i wska zó wek prze ło żo nych;
3) dbać o na le ży ty stan ma szyn, urzą dzeń, na rzę dzi i sprzę tu oraz o po rzą dek w miej scu pra cy;
4) sto so wać środ ki ochro ny zbio ro wej, a ta kże uży wać przy dzie lo nych środ ków ochro ny in dy -

wi du al nej oraz odzie ży i obu wia ro bo cze go, zgod nie z ich prze zna cze niem;
5) pod da wać się wstęp nym, okre so wym i kon tro l nym oraz in nym za le co nym ba da niom le -

kar skim i sto so wać się do wska zań le kar skich;
6) nie zwłocz nie za wia do mić prze ło żo ne go o za uwa żo nym w za kła dzie pra cy wy pad ku al bo

za gro że niu ży cia lub zdro wia ludz kie go oraz ostrzec współ pra cow ni ków, a ta kże in ne oso by
znaj du ją ce się w re jo nie za gro że nia, o gro żą cym im nie bez pie czeń stwie;
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7) współ dzia łać z pra co daw cą i prze ło żo ny mi w wy peł nia niu obo wiąz ków do ty czą cych bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy.

Obo wiąz ki kie ru ją ce go pra cow ni ka mi
Art. 212 zo bo wią zu je kie ru ją ce go pra cow ni ka mi do:
1) or ga ni zo wa nia sta no wi ska pra cy zgod nie z prze pi sa mi i za sa da mi bez pie czeń stwa i hi gie -

ny pra cy;
2) dba nia o spraw ność środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz ich sto so wa nie zgod nie z prze -

zna cze niem;
3) or ga ni zo wa nia, przy go to wy wa nia i pro wa dze nia pra cy przy uwzględ nie niu za bez pie cze -

nia pra cow ni ków przed wy pad ka mi przy pra cy, cho ro ba mi za wo do wy mi i in ny mi cho ro ba mi
zwią za ny mi z wa run ka mi śro do wi ska pra cy;

4) dba nia o bez piecz ny i hi gie nicz ny stan po miesz czeń pra cy i wy po sa że nia tech nicz ne go,
a ta kże o spraw ność środ ków ochro ny zbio ro wej i ich sto so wa nie zgod nie z prze zna cze niem;

5) eg ze kwo wa nie prze strze ga nia przez pra cow ni ków prze pi sów i za sad bez pie czeń stwa i hi -
gie ny pra cy;

6) za pew nia nie wy ko na nia za le ceń le ka rza spra wu ją ce go opie kę zdro wot ną nad pra cow ni ka mi.

Obec nie ro bo ty bu dow la ne, czy li ta kże ro bo ty roz biór ko we – re ali zo wa ne są rów no cze śnie
przez kil ku pra co daw ców. W tym przy pad ku za sto so wa nie ma ją ure gu lo wa nia art. 208 Ko dek su
pra cy. Je że li w tym sa mym miej scu wy ko nu ją pra cę pra cow ni cy za trud nie ni przez ró żnych pra -
co daw ców, pra co daw cy ci ma ją obo wią zek:

1) współ pra co wać ze so bą;
2) wy zna czyć ko or dy na to ra spra wu ją ce go nad zór nad bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy

wszyst kich pra cow ni ków za trud nio nych w tym sa mym miej scu;
3) usta lić za sa dy współ dzia ła nia uwzględ nia ją ce spo so by po stę po wa nia w przy pad ku wy stą -

pie nia za gro żeń dla zdro wia lub ży cia pra cow ni ków;
4) in for mo wać sie bie na wza jem oraz pra cow ni ków lub ich przed sta wi cie li o dzia ła niach w za -

kre sie za po bie ga nia za gro że niom za wo do wym wy stę pu ją cym pod czas wy ko ny wa nia przez
nich prac. 

Zgod nie z § 2 – wy zna cze nie ko or dy na to rów, o któ rych mo wa w § 1, nie zwal nia z obo wiąz ku
za pew nie nia bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy za trud nio nym przez nich pra cow ni kom.

BUDOWNICTWO. PRACE ROZBIÓRKOWE

Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 6 lu te go 2003 r. w spra wie
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych
re gu lu je na to miast kwe stię nad zo ru nad bez pie czeń stwem osób pra cu ją -
cych na bu do wie lub przy roz biór ce obiek tu.
Bez po śred ni nad zór nad bez pie czeń stwem i hi gie ną pra cy na sta no wi skach
pra cy spra wu ją od po wied nio kie row nik ro bót oraz mistrz bu dow la ny, sto -
sow nie do za kre su obo wiąz ków.
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Roz biór ka obiek tu bu dow la ne go jest szcze gól nym ro dza jem ro bót bu dow la nych. Kwe stia ta
jest ure gu lo wa na przez Pra wo bu dow la ne. W za le żno ści od roz mia rów i usy tu owa nia obiek tu
– ko niecz ne mo że być uzy ska nie po zwo le nia na roz biór kę w try bie ad mi ni stra cyj nym – po dob -
nym do uzy ska nia po zwo le nia na bu do wę. Szcze gól nie je że li obiekt prze zna czo ny do roz biór ki
jest bu dyn kiem wie lo ro dzin nym, po ło żo nym w mie ście wśród in nych za miesz ka nych bu dyn -
ków. Wów czas pra ce zwią za ne z roz biór ką mo gą za gra żać ich miesz kań com. Dla te go też ko -
niecz ne jest pro wa dze nie te go ty pu prac zgod nie ze wszyst ki mi wy mo ga mi pra wa.

Po zwo le nie na roz biór kę
Chcąc uzy skać po zwo le nie na roz biór kę, na le ży zło żyć w od po wied nim or ga nie ad mi ni stra -

cyj no -ar chi tek to nicz nym wnio sek o po zwo le nie na roz biór kę i do łą czyć do nie go: 
● zgo dę wła ści cie la obiek tu,
● sz kic usy tu owa nia obiek tu bu dow la ne go,
● o pis za kre su i spo so bu pro wa dze nia ro bót roz biór ko wych,
● o pis spo so bu za pew nie nia bez pie czeń stwa lu dzi i mie nia,
● po zwo le nia, uzgod nie nia lub opi nie or ga nów, a ta kże in ne do ku men ty wy ma ga ne prze pi -

sa mi szcze gól ny mi,
● w za le żno ści od po trzeb – pro jekt roz biór ki obiek tu,
● peł no moc nic two udzie lo ne oso bie dzia ła ją cej w imie niu in we sto ra (w przy pad ku usta no -

wie nia peł no moc ni ka).

Po zwo le nia na roz biór kę w świe tle pra wa nie wy ma ga:
● ro zbiór ka bu dyn ków i bu dow li, je że li nie są one wpi sa ne do re je stru za byt ków i w z wiąz ku

z tym nie są ob ję te ochro ną kon ser wa tor ską, gdy ich wy so kość nie prze kra cza 8 m i ich od le -
głość od gra ni cy dział ki jest nie mniej sza niż po ło wa wy so ko ści;

● ro zbiór ka obiek tów i urzą dzeń bu dow la nych, je że li na ich bu do wę nie jest wy ma ga ne uzy -
ska nie po zwo le nia na bu do wę i obiekt ten nie pod le ga ochro nie ja ko za by tek.

Mi mo że na roz biór kę tych bu dyn ków i bu dow li nie jest wy ma ga ne po zwo le nie, nie zwal nia
to od zgło sze nia pla no wa nej roz biór ki w or ga nie ad mi ni stra cyj no -ar chi tek to nicz nym. W zgło -
sze niu na le ży okre ślić ro dzaj, za kres i spo sób wy ko ny wa nia tych ro bót. Do wy ko ny wa nia pla no -
wa nych prac mo żna przy stą pić, je że li w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia zgło sze nia wła ści -
wy or gan nie wnie sie, w dro dze de cy zji, sprze ci wu. W nie któ rych przy pad kach, w za le żno ści
od roz mia rów i usy tu owa nia obiek tu prze zna czo ne go do roz biór ki, or gan mo że zo bo wią zać
oso bę zgła sza ją cą roz biór kę do uzy ska nia po zwo le nia. Or gan mo że też zde cy do wać o ko niecz -
no ści przed sta wie nia do dat ko wych do ku men tów do ty czą cych sa me go obiek tu prze zna czo -
ne go do roz biór ki lub pla nu pro wa dze nia prac, szcze gól nie gdy ma to zwią zek z za pew nie niem
bez pie czeń stwa lu dzi lub mie nia. 

ROZBIÓRKA W PRAWIE BUDOWLANYM
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Kie row nik roz biór ki
Je śli roz biór ka wy ma ga uzy ska nia po zwo le nia, wów czas obo wiąz ko we jest za trud nie nie kie -

row ni ka roz biór ki, czy li oso by po sia da ją cej upraw nie nia do kie ro wa nia ro bo ta mi bu dow la ny mi
w spe cjal no ści wy bu rze nio wej. 

Na mo cy prze pi sów usta wy Pra wo bu dow la ne kie row nik roz biór ki zo bli go wa ny jest do:
● pro wa dze nia dzien ni ka roz biór ki,
● u miesz cze nia w wi docz nym miej scu ta bli cy in for ma cyj nej oraz ogło sze nia za wie ra ją ce go

da ne do ty czą ce bez pie czeń stwa pra cy i ochro ny zdro wia,
● od po wied nie go za bez pie cze nia te re nu roz biór ki przed do stę pem osób nie upo wa żnio -

nych. 
Pod sta wo we obo wiąz ki kie row ni ka roz biór ki zo sta ły okre ślo ne w art. 22 Pra wa bu dow la ne -

go, a do naj wa żniej szych – do ty czą cych bez pie czeń stwa – na le żą:
● ko or dy no wa nie re ali za cji za dań za po bie ga ją cych za gro że niom bez pie czeń stwa i ochro ny

zdro wia;
● ko or dy no wa nie dzia łań za pew nia ją cych prze strze ga nie za sad bez pie czeń stwa i ochro ny

zdro wia pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych;
● wpro wa dza nie nie zbęd nych zmian w in for ma cji do ty czą cej bez pie czeń stwa i ochro ny zdro -

wia oraz w pla nie bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia, wy ni ka ją cych z po stę pu wy ko ny wa nych
ro bót bu dow la nych;

● po dej mo wa nie nie zbęd nych dzia łań unie mo żli wia ją cych wstęp na bu do wę oso bom nie -
upo wa żnio nym;

● wstrzy ma nie ro bót bu dow la nych w przy pad ku stwier dze nia mo żli wo ści po wsta nia za gro -
że nia oraz bez zwłocz ne za wia do mie nie o tym wła ści we go or ga nu.

W nie któ rych przy pad kach kie row nik zo bo wią za ny jest do spo rzą dze nia lub za pew nie nia
spo rzą dze nia pla nu bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia. Ob li ga to ryj nie mu si to na stą pić, gdy
pra ce ma ją trwać dłu żej niż 30 dni ro bo czych i jed no cze śnie bę dzie przy nich za trud nio nych co
naj mniej 20 pra cow ni ków (lub pra co chłon ność pla no wa nych ro bót bę dzie prze kra czać 500 oso -
bod ni) al bo gdy w trak cie ro bót wy ko ny wa ny bę dzie przy naj mniej je den ro dzaj prac wy mie -
nio nych w art. 21a ust. 2 Pra wa bu dow la ne go. Co naj mniej trzy ro dza je z tych prac wią żą się
z ro bo ta mi roz biór ko wy mi i są to pra ce: 

● któ rych cha rak ter, or ga ni za cja lub miej sce pro wa dze nia stwa rza szcze gól nie wy so kie ry zy -
ko po wsta nia za gro że nia bez pie czeń stwa i zdro wia lu dzi, a w szcze gól no ści przy sy pa nia zie mią
lub upad ku z wy so ko ści;

● wy ma ga ją ce uży cia ma te ria łów wy bu cho wych;
● pro wa dzo ne przy mon ta żu i de mon ta żu cię żkich ele men tów pre fa bry ko wa nych.

Ro bo ty za bez pie cza ją ce i roz biór ko we mo żna roz po cząć przed uzy ska niem po zwo le nia na roz -
biór kę lub przed ich zgło sze niem, je że li ma ją one na ce lu usu nię cie bez po śred nie go za gro że nia
bez pie czeń stwa lu dzi lub mie nia. Roz po czę cie ta kich ro bót nie zwal nia z obo wiąz ku bez zwłocz -
ne go uzy ska nia po zwo le nia na roz biór kę lub zgło sze nia o za mie rzo nej roz biór ce obiek tu bu -
dow la ne go.

BUDOWNICTWO. PRACE ROZBIÓRKOWE
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Do dat ko we wy ma ga nia 
dla roz bió rek wy ko ny wa nych me to dą wy bu cho wą

Do prze pro wa dze nia ro bót roz biór ko wych me to dą strza ło wą wy ma ga na jest do dat ko wa do -
ku men ta cja, któ rej za kres okre śla Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 3 lip ca 2003 r.
w spra wie roz bió rek obiek tów bu dow la nych wy ko ny wa nych me to dą wy bu cho wą. Ro bo ty strza -
ło we wy ko nu je się na pod sta wie do ku men ta cji strza ło wej. Je że li są one re ali zo wa ne w obiek -
cie bu dow la nym, dla któ re go nie jest wy ma ga ne po zwo le nie na roz biór kę lub zgło sze nie, mo -
żna je wy ko ny wać na pod sta wie me try ki strza ło wej. Do ku men ta cję strza ło wą oraz me try kę
strza ło wą spo rzą dza pro jek tant. 

Do ku men ta cja strza ło wa po win na być do łą czo na do wnio sku o po zwo le nie na roz biór kę lub
do zgło sze nia wła ści we mu or ga no wi. W szcze gól no ści po win na za wie rać:

1) opis tech nicz ny roz bie ra ne go obiek tu bu dow la ne go w za kre sie nie zbęd nym do wy ko na -
nia ro bót strza ło wych;

2) spo sób wy ko na nia ro bót strza ło wych dla do ko na nia roz biór ki obiek tu bu dow la ne go wraz
z nie zbęd ny mi ob li cze nia mi wy trzy ma ło ścio wy mi;

3) ro dza je za gro żeń, ich od dzia ły wa nie na lu dzi i obiek ty bu dow la ne znaj du ją ce się w oto cze -
niu roz biór ki oraz mo żli wość ogra ni cze nia tych za gro żeń;

4) wa run ki pro wa dze nia ro bót strza ło wych oraz ro dza je prze wi dzia nych do uży cia środ ków
strza ło wych;

5) roz mia ry i ma sę brył gru zu po wsta ją cych po ro bo tach strza ło wych;
6) wa run ki za cho wa nia bez pie czeń stwa przy wy ko ny wa niu ro bót strza ło wych.
Do ku men ta cja strza ło wa po win na za wie rać m.in.:
● o pis za kre su i spo so by li kwi da cji lub ogra ni cze nia za gro żeń oraz nie zbęd ne tech nicz ne

środ ki za bez pie cza ją ce;
● u sta le nie stre fy za gro że nia dla lu dzi i stre fy za gro że nia dla obiek tów bu dow la nych; 
● spo sób za bez pie cze nia stre fy za gro że nia dla lu dzi w trak cie wy ko ny wa nia ro bót strza ło -

wych;
● sz kic sy tu acji te re no wej z na nie sio ny mi pod ziem ny mi i nad ziem ny mi obiek ta mi bu dow la -

ny mi znaj du ją cy mi się w oto cze niu roz bie ra ne go obiek tu bu dow la ne go i za się gu usta lo nej stre -
fy za gro żeń dla lu dzi i stre fy za gro że nia dla obiek tu bu dow la ne go;

● sz kic za bez pie czeń przed roz rzu tem odłam ków.

Me try ka strza ło wa po win na za wie rać da ne tech nicz ne nie zbęd ne do wy ko na nia ro bót strza -
ło wych, w szcze gól no ści okre ślać roz miesz cze nie i bu do wę po szcze gól nych ła dun ków wy bu -
cho wych, ich wiel kość oraz spo sób po łą czeń w sie ci strza ło wej. Po win na być spo rzą dza na w za -

ROZBIÓRKA W PRAWIE BUDOWLANYM
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le żno ści od po trzeb – dla ca łe go obiek tu bu dow la ne go, po szcze gól nych je go czę ści lub ele -
men tu.

W za le żno ści od po trzeb uza sad nio nych wzglę da mi tech nicz ny mi i bez pie czeń stwa, me try ka
strza ło wa po win na okre ślać za kres do dat ko wych za bez pie czeń wy ni ka ją cych z cha rak te ru ro -
bót roz biór ko wych.

Po wy ko na niu ro bót strza ło wych do ku men ta cję strza ło wą lub od po wied nio me try kę strza ło -
wą włą cza się do do ku men ta cji po wy ko naw czej.

Pro jekt roz biór ki
Pro jek to wa nie roz biór ki wy ma ga od pro jek tan ta szcze gól ne go zwró ce nia uwa gi na kwe stię

bez pie czeń stwa. W trak cie cy klu ży cia obiek tu bu dow la ne go do cho dzi do zmian wy ni ka ją cych
ze sta rze nia się kon struk cji oraz zmian wpro wa dzo nych przez użyt kow ni ków obiek tów. Prze bu -
do wy lub wy bu rze nia czę ści obiek tu prze pro wa dza ne ze wzglę du na zmia ny tech no lo gicz ne
lub zmia ny prze zna cze nia obiek tu wpły wa ją na bez pie czeń stwo osób re ali zu ją cych roz biór kę
obiek tu.

Przy pro jek to wa niu roz biór ki obiek tu bu dow la ne go trze ba wziąć pod uwa gę je go spe cy fi kę.
Z punk tu wi dze nia bez pie czeń stwa pra cy pro jekt bu dow la ny, oprócz for mal nych wy ma gań
okre ślo nych w Roz po rzą dze niu Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z dnia
25 kwiet nia 2012 r. w spra wie szcze gó ło we go za kre su i for my pro jek tu bu dow la ne go, po wi nien
za wie rać bar dzo do kład ne in for ma cje o obiek cie prze zna czo nym do roz biór ki. W pro jek cie roz -
biór ki na le ży uwzględ nić lo ka li za cję obiek tu i je go są siedz two. Bar dzo wa żne jest do kład ne opi -
sa nie sta nu kon struk cji obiek tu z po da niem lo ka li za cji wszyst kich uszko dzeń i zmian wpro wa -
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dzo nych w je go kon struk cji oraz in for -
ma cje o wy po sa że niu i in sta la cjach. Po -
moc ne jest w tym przy pad ku wy ko na -
nie do ku men ta cji fo to gra ficz nej, gdyż
w cza sie po mię dzy wy ko na niem pro -
jek tu roz biór ki a jej fak tycz nym prze -
pro wa dze niem mo gą na stą pić ko lej ne
zmia ny, któ re z oczy wi stych wzglę dów
nie bę dą za war te w pro jek cie. Ma jąc do -
ku men ta cję fo to gra ficz ną, oso by pro -
wa dzą ce roz biór kę mo gą oce nić, czy
pro jek tant uwzględ nił w pro jek cie osta -
tecz ny stan obiek tu. Za sad ni czą częścią
pro jek tu roz biór ki jest opis ro bót roz -
biór ko wych, ja kie bę dą prze pro wa dza -
ne. Po wi nien on roz po czy nać się
od okre śle nia za kre su prac do prze pro -
wa dze nia i po in for mo wa nia, ja kie pra -
ce na le ży prze pro wa dzić przed przy stą -
pie niem do roz biór ki lub wy bu rze nia
i po dać wy tycz ne do za bez pie cze nia te -

re nu roz biór ki. Pro jekt mu si prze wi dy wać od po wied nią ko lej ność pro wa dze nia roz biór ki
i na po szcze gól nych eta pach prze wi dy wać od po wied nią jej tech no lo gię. Zwy kle pierw sze
pra ce roz biór ko we wy ko ny wa ne są ręcz nie i do ty czą de mon ta żu sto lar ki okien nej i drzwio wej,
de mon ta żu in sta la cji itp. Ko lej ność prac roz biór ko wych prze wa żnie jest od wrot na do pro ce su
bu do wy. Dal sze pra ce mo gą być pro wa dzo ne za rów no me to dą ręcz nej roz biór ki, me to dą roz -
biór ki me cha nicz nej lub me to dą strza ło wą. W pro jek cie na le ży wska zać, ja ką przy ję to tech no lo -
gię roz biór ki na po szcze gól nych eta pach oraz po dać, ja kie za gro że nia mo gą wy stą pić w po -
szcze gól nych fa zach roz biór ki. Na le ży rów nież wska zać środ ki tech nicz ne i or ga ni za cyj ne
za po bie ga ją ce nie bez pie czeń stwom wy ni ka ją cym z wy ko ny wa nia ro bót.

W przy pad ku wy bu rzeń na ry sun kach po win ny być za zna czo ne ele men ty prze zna czo ne
do roz biór ki. Za zwy czaj ro ze bra nie nie któ rych ele men tów lub ich czę ści po wo du je ko niecz -
ność wzmoc nie nia in nych ele men tów, np. przed wy bu rze niem frag men tu ścia ny ko niecz ne jest
pod stem plo wa nie stro pu i wy ko na nie nad pro ża, wy cię cie otwo ru w stro pie mo żli we jest po do -
dat ko wym je go pod par ciu i po wy ko na niu wzmoc nień wo kół te go otwo ru. Spo sób wy ko na nia
tych wzmoc nień rów nież mu si być po ka za ny i opi sa ny w pro jek cie.

Do pod sta wo wych obo wiąz ków pro jek tan ta na le ży ta kże spo rzą dze nie in for ma cji do ty czą cej
bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia ze wzglę du na spe cy fi kę pro jek to wa nej roz biór ki obiek tu
bu dow la ne go uwzględ nio nej w pla nie bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia.

W trak cie re ali za cji pro jek tant ma pra wo żą dać po twier dze nia wpi sem do dzien ni ka roz biór ki
wstrzy ma nie ro bót bu dow la nych w ra zie:

● stwier dze nia mo żli wo ści po wsta nia za gro że nia,
● wy ko ny wa nia ich nie zgod nie z pro jek tem.
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Ro bo ty roz biór ko we to ro dzaj ro bót bu dow la nych po le ga ją cych na de mon ta żu i usu nię ciu
z prze strze ni okre ślo ne go, ist nie ją ce go obiek tu bu dow la ne go lub je go czę ści. 

Ze wzglę du na spo sób pro wa dze nia ro bót roz biór ko wych wy ró żnia się na stę pu ją ce me to dy
wy bu rza nia:

● ręcz ne,
● kru sze nie me cha nicz ne,
● wy bu cho we – tzw. ro bo ty strza ło we.

Roz biór ka ręcz na 
Ręcz ne wy bu rze nia i roz biór ki obiek tów wy ko nu je się w przy pad kach, gdy ro bo ty te nie mo -

gą być pro wa dzo ne przy uży ciu cię żkie go sprzę tu bu dow la ne go. Do ty czy to sy tu acji, gdy pra -
ce ma ją być pro wa dzo ne w bli skim są siedz twie obiek tów na ra żo nych na uszko dze nie – w szcze -
gól no ści obiek tów za byt ko wych lub obiek tów o sła bej kon dy cji tech nicz nej. Rów nież bli skie
są siedz two obiek tów bę dą cych w użyt ko wa niu nie po zwa la na wpro wa dze nie cię żkie go sprzę -
tu bu dow la ne go z uwa gi na po wsta ją ce znacz ne wstrzą sy, wi bra cje oraz ha łas, któ re są ucią żli -
we dla lu dzi.

Wy bu rze nia i roz biór ki ręcz ne sto su je się m.in. w obiek tach, w któ rych kon struk cja w ca ło ści
lub czę ści prze zna czo na bę dzie do dal sze go użyt ko wa nia. W ta kich przy pad kach ele men ty kon -
struk cji prze zna czo ne do usu nię cia zwy kle zo sta ją od cię te za po mo cą pił dia men to wych i zde -
mon to wa ne przy uży ciu urzą dzeń dźwi go wych. 

Za zwy czaj roz biór ka obiek tów za czy na się od ręcz ne go de mon ta żu ele men tów wy po sa że nia
tech nicz ne go obiek tów; ręcz ne go lub me cha nicz ne go roz ku cia ele men tów np. okien, drzwi,
in sta la cji. Ręcz na roz biór ka za zwy czaj po prze dza też ko lej ne, za sad ni cze eta py wy bu rza nia me -
to dą me cha nicz ną lub strza ło wą. 

Ręcz ne pra ce roz biór ko we oraz kru sze nie be to nu wy ko nu je się m.in. przy uży ciu:
● ręcz nych mło tów pneu ma tycz nych, hy drau licz nych i elek trycz nych, ki lo fów,
● kli nów hy drau licz nych,
● pił dia men to wych tar czo wych i li no wych.
Czę sto do roz bió rek pro wa dzo nych na wy so ko ści sto su je się po moc ni cze urzą dze nia do stę -

po we tj. rusz to wa nia, zwy żki i pod no śni ki. Na le ży przy tym pa mię tać, że urzą dze nia te mu szą
być pra wi dło wo po sa do wio ne i eks plo ato wa ne ze szcze gól ną sta ran no ścią z uwa gi na mo żli -
wość upad ku ele men tów z roz biór ki na nie, a w kon se kwen cji ich prze wró ce nie, co pro wa dzi
do upad ków z wy so ko ści. Na urzą dze niach nie wol no gro ma dzić gru zu, aby nie do pro wa dzić
do po nadnor ma tyw ne go ob cią że nia plat form ro bo czych.

Ręcz ne roz biór ki po wo du ją ta kże ko niecz ność ręcz ne go usu wa nia ma te ria łu z roz bió rek, a to
wią że się z wy ko ny wa niem ręcz nych prac trans por to wych. W tym przy pad ku ogrom nym uła -
twie niem jest sto so wa nie prze wo dów zsy po wych (zsuw ni ce po chy łe lub ryn ny zsy po we) lub
za sto so wa nie urzą dzeń dźwi go wych, któ re eli mi nu ją po trze bę ręcz ne go zno sze nia ma te ria łu. 
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Na le ży pa mię tać o re gu lar nym usu wa niu ma te ria łów
z roz biór ki ze sta no wisk pra cy, bo wiem ich na gro ma -
dze nie na stro pie po wo du je nie rów no mier ne ob cią że -
nie ele men tów kon struk cyj nych, a na cisk ster ty gru zu
na pod nó że ścian bu dyn ku mo że do pro wa dzić do nie -
kon tro lo wa ne go za wa le nia się obiek tu.

Pod czas ręcz nych roz bió rek obiek tów wy stę pu ją za -
gro że nia zwią za ne z uży wa ny mi na rzę dzia mi tj.:

● ha łas, 
● wi bra cja miej sco wa, 
● za py le nie, 
● ry zy ko do zna nia ran cię tych, 
● uszko dze nie wzro ku na sku tek od pry sku ma te ria łu, 
● po ra że nie prą dem, 
● przy gnie ce nie przez spa da ją ce ele men ty. 
Dla te go przed przy stą pie niem do pra cy z ty mi urzą -

dze nia mi na le ży za po znać pra cow ni ków z in struk cją ob -
słu gi, wy po sa żyć ich w środ ki ochro ny słu chu, wzro ku,
dróg od de cho wych oraz w odzież i obu wie ro bo cze, heł -
my ochron ne. Je śli nie jest to wy raź nym prze ciw wska -
za niem, za pi sa nym przez pro du cen ta w in struk cji urzą -
dze nia, rów nież obo wiąz ko we jest sto so wa nie rę ka wic
ochron nych. 

Roz biór ki ręcz ne po zwa la ją na do kład ną se gre ga cję,
a przez to sku tecz ną uty li za cję urob ku po wsta łe go w wy -
ni ku de mon ta żu.

Roz biór ka me cha nicz na 
Cho ciaż jest to me to da naj prost sza i naj czę ściej sto -

so wa na – nie sie z so bą spe cy ficz ne za gro że nia. Pro wa -
dzo na jest z wy ko rzy sta niem cię żkie go sprzę tu bu dow -
la ne go, któ ry po zwa la na szyb kie wy bu rze nie kon struk cji.
W tej tech no lo gii sto so wa ne są ko par ki ze spe cja li stycz -
nym osprzę tem: do ku cia i kru sze nia – szczę ki, no ży ce,
dźwi gi, ła do war ki.

Za le tą ma szyn jest to, że są one mo bil ne, za pew nia ją
wy so ką wy daj ność i są w sta nie ope ro wać na pio no wych
i po zio mych po wierzch niach, po wy żej miej sca swo je go
usy tu owa nia. Wa dą tej tech no lo gii są wy ma ga nia, któ re
mu szą być speł nio ne. Ma szy ny po trze bu ją od po wied nie -
go do stę pu do kon struk cji obiek tu pod da ne go roz biór -
ce, trwa łe go i sto sun ko wo pła skie go pod ło ża. Ko lej nym
ogra ni cze niem jest za sięg ro bo czy ra mie nia ma szy ny. Aby

Ryn na zsy po wa do gru zu eli mi nu je ręcz ne 
zno sze nie  ma te ria łu z roz biór ki.



efek tyw nie wy ko rzy sty wać ma szy ny, dłu gość ra mie nia przy peł nym roz ło że niu po win na wy no sić
co naj mniej 1,5 m po wy żej wy so ko ści bu dyn ku pod da wa ne go roz biór ce.

Roz biór kę ele men tów żel be to wych na le ży wy ko ny wać od cin ka mi, od ku wa jąc uprzed nio be -
to no wą war stwę ochron ną, a na stęp nie prze ci na jąc prę ty zbro je nia rów no le gle do kie run ku,
w któ rym bie gną głów ne prę ty zbro je nio we. Przed roz biór ką ścian no śnych bądź dźwi ga rów
spraw dza się, czy ich usu nię cie nie spo wo du je nie kon tro lo wa ne go za wa le nia się po zo sta łej czę -
ści bu dyn ku. Nie kie dy uda je się je usu nąć w ca ło ści, lecz zwy kle trze ba na gó rze po ciąć je
na mniej sze frag men ty. 

Ele men ty kon struk cji sta lo wych na le ży roz bie rać przez cię cie. Ro bo ty roz biór ko we po win ny
być tak pro wa dzo ne, aby stop nio wo od ciąć ele men ty no śne kon struk cji. Usu nię cie jed nej czę -
ści bu dow li lub jed ne go ele men tu kon struk cyj ne go nie mo że spo wo do wać na ru sze nia sta tecz -
no ści są sied nie go ele men tu kon struk cyj ne go. Pra cow ni cy wy ko nu ją cy pra ce roz biór ko we na wy -
so ko ści mu szą być za bez pie cze ni przed upad kiem. Je śli sto so wa ne są in dy wi du al ne środ ki
ochro ny przed upad kiem z wy so ko ści to mu szą one być mo co wa ne do czę ści trwa łych bu dow -
li, któ re w tym mo men cie nie są roz bie ra ne.

W cza sie wy ko ny wa nia ro bót roz biór ko wych spo so ba mi zme cha ni zo wa ny mi wszyst kie oso -
by i ma szy ny po win ny znaj do wać się po za stre fą nie bez piecz ną. Pod czas wy ko ny wa nia ro bót
roz biór ko wych spo so bem prze wra ca nia, dłu gość umo co wa nych lin po win na być trzy krot nie
więk sza od wy so ko ści obiek tu, a ich umo co wa nie po win no być nie za wod ne.

Ka żdą roz biór kę na le ży po prze dzić in dy wi du al ną oce ną ry zy ka i od po wied nim do bo rem tech -
no lo gii w za le żno ści od wa run ków oto cze nia. Ma to szcze gól ne zna cze nie w przy pad ku roz -
biór ki wy so kich obiek tów, tj, np. wie żow ce, ko mi ny. Me to da me cha nicz na mo że być sto so wa na
przy roz biór ce obiek tów o wy so ko ści na wet do kil ku set me trów, w gę sto za bu do wa nym oto -
cze niu, kie dy nie mo żna za sto so wać in nych me tod roz biór ki. W ta kim przy pad ku tech no lo gia
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po le ga na wpro wa dze niu na szczyt obiek tu urzą dze nia me cha nicz ne go za opa trzo ne go w hy -
drau licz nie ste ro wa ne ra mio na, wy po sa żo ne go w młot do sku wa nia warstw kon struk cyj nych.
Ma te riał kon struk cyj ny jest sku wa ny i roz drab nia ny do mi ni mal nych roz mia rów, tak aby za pew -
nić nie za wod ność zrzu ca nia urob ku. Na le ży przy tym pa mię tać, aby za bez pie czyć miej sce zrzu -
tu przed ude rze nia mi dy na micz ny mi. W mia rę po stę pu prac, ma szy na prze miesz cza się w dół
za po mo cą hy drau licz nych pod pór, w któ re jest wy po sa żo na.

Pod czas me cha nicz nych roz bió rek obiek tów wy stę pu ją za gro że nia zwią za ne ze sto so wa ny mi
ma szy na mi tj.: 

● ha łas, 
● wi bra cja ogól na, 
● przy gnie ce nia przez spa da ją ce ele men ty, 
● po trą ce nia przez po ru sza ją ce się ma szy ny, 
● po ra że nia prą dem wsku tek kon tak tu z na po wietrz ny mi li nia mi ener ge tycz ny mi. 
Dla te go przed przy stą pie niem do pra cy na le ży pra wi dło wo wy zna czyć i wy dzie lić stre fy nie -

bez piecz ne, zor ga ni zo wać ruch ko ło wy i pie szy na te re nie roz biór ki, sto so wać dźwię ko wą sy -
gna li za cję ma new ru co fa nia, a pra cow ni ków wy po sa żyć w odzież lub ka mi zel ki o do brej wi -
docz no ści. 

Roz biór ka me to dą strza ło wą
Ro bo ty bu dow la ne pro wa dzo ne z wy ko rzy sta niem ma te ria łów wy bu cho wych na zy wa ne są

ro bo ta mi strza ło wy mi. W bu dow nic twie ma te ria ły wy bu cho we sto so wa ne są do prac zwią za -
nych z od spo je niem skał lub do ura bia nia grun tów oraz do prac roz biór ko wych obiek tów. 

Dzię ki wy zwo le niu du żej ener gii z ma te ria łu wy bu cho we go – w bar dzo krót kim cza sie mo żli -
wa jest roz biór ka obiek tów, przy któ rych in ne me to dy roz bió rek sta ją się mniej efek tyw ne eko -
no micz nie i cza so wo. 

Roz biór ka kon struk cji sta lo wej przez cię cie.



Tech no lo gia ta wy ma ga jed nak du żej wie dzy i umie jęt no ści za rów no pro jek to wej, jak i wy ko -
naw czej, a ta kże spe cjal nych upraw nień.

Tech ni ka roz biór ki z wy ko rzy sta niem ma te ria łów wy bu cho wych znaj du je za sto so wa nie pod -
czas wy bu rza nia obiek tów pro stych tj.: 

● fun da men ty ma szyn, urzą dzeń, 
● fun da men ty obiek tów bu dow la nych, obiek tów in ży nier skich, np. mo stów, zbior ni ków. 
Do obiek tów pro stych na le ży za li czyć ta kże ele men ty pła skie obiek tów, któ re są sto sun ko wo

ła twe do roz biór ki no ży ca mi, ale ze wzglę du na swo je po ło że nie są nie do stęp ne dla no życ lub
mło tów (np. wiel ko wy mia ro we bel ki i słu py, pod cią gi). 

Roz biór ka strza ło wa jest szcze gól nie efek tyw na w przy pad ku wy bu rza nia obiek tów wy so -
kich (ko mi ny, wie że). Naj po wa żniej szym za gro że niem pod czas ich roz biór ki jest za cho wa nie
wy zna czo ne go kie run ku pa da nia prze wra ca ją ce go się obiek tu oraz drga nia wy wo ła ne ude rze -
niem du żych mas o grunt.

W przy pad ku wy bu rza nia tą tech ni ką ko niecz ne jest sto so wa nie osłon prze ciw u de rze nio -
wych, aby zmi ni ma li zo wać ry zy ko uszko dze nia są sied nich nie ru cho mo ści oraz ogra ni czyć ob -
szar od dzia ły wa nia fa li ude rze nio wej i roz rzu tu odłam ków. Ła dun ki wy bu cho we oraz przy le głe
czę ści kon struk cji po win ny być oto czo ne od po wied nim ma te ria łem. Osło nę mo że sta no wić
mur wor ków z pia skiem, a w przy pad ku kon struk cji sta lo wych – pu deł ka drew nia ne wy peł nio -
ne pia skiem. In ne ma te ria ły ochron ne mo gą być rów nież wy ko rzy sty wa ne, ale na le ży za cho -
wać ostro żność w ich wy bo rze, po zy cjo no wa niu i za bez pie cze niu, tak aby sa me nie sta ły się po -
ci skiem. Skut ki fa li ude rze nio wej mo żna zmniej szyć po przez po zo sta wie nie otwar tych okien. 

Pod czas roz bió rek me to dą strza ło wą, oprócz ha ła su – wy stę pu ją za gro że nia zwią za ne ze skut -
ka mi eks plo zji ma te ria łu wy bu cho we go tzn. upa da ją ce ele men ty mo gą wy wo łać drga nia, któ -
re mo gą spo wo do wać uszko dze nie lub za wa le nie są sied nich obiek tów. Po dob ne nisz czy ciel -
skie od dzia ły wa nie mo że mieć fa la ude rze nio wa wy wo ła na eks plo zją. Prze miesz cza ją ce się
z du żą pręd ko ścią na wet nie wiel kie odłam ki mo gą sta no wić śmier tel ne za gro że nie dla osób
znaj du ją cych się w po bli żu. 
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Tech no lo gia wy bu rza nia me to dą strza ło wą po le ga na umiesz cze niu ła dun -
ków w spe cjal nie przy go to wa nych otwo rach strza ło wych. Ilość otwo rów,
ich roz miesz cze nie, se kwen cja od pa la nia ła dun ków a ta kże sa ma ilość ła -
dun ku do de to na cji pod le ga pro ce so wi pro jek to wa nia, do cze go wy ma ga -
na jest spe cja li stycz na wie dza, do świad cze nie i umie jęt no ści oso by pro jek -
tu ją cej roz biór kę oraz osób ją wy ko nu ją cych.

Na le ży pa mię tać, że pod czas ro bót strza ło wych naj wa żniej sze jest pra wi -
dło we wy zna cze nie stre fy nie bez piecz nej i za pew nie nie, aby nikt nie zna -
lazł się w niej w chwi li wy bu chu.



Ro bo ty roz biór ko we na le żą do prac szcze gól nie nie bez piecz nych. Nie bez pie czeń stwo mo że
wy ni kać z tech no lo gii wy bra nej me to dy, ale mo że też mieć swo je źró dło w obiek cie pod da wa -
nym roz biór ce. Roz biór kom pod da wa ne są obiek ty ku ba tu ro we, in ży nie ryj ne jak sie ci oraz in -
sta la cje. Ka żdy z nich mo że kryć w so bie za gro że nia po wsta łe na sku tek spo so bu użyt ko wa nia,
tech no lo gii wy ko rzy sty wa nych na eta pie je go kon stru owa nia i bu do wa nia, a ta kże obec ne go
sta nu tech nicz ne go. Nie bez zna cze nia jest umiej sco wie nie obiek tu pod da wa ne go roz biór ce,
któ re mo że wpły wać na me to dę pro wa dze nia roz biór ki, a jed no cze śnie sta no wić spo re utrud -
nie nie na eta pie re ali za cji ro bót. 

Podczas pro jek to wa nia roz biór ki daw nych obiek tów prze my sło wych na le ży zwró cić uwa gę
na mo żli wość wy stę po wa nia nie bez piecz nych sub stan cji che micz nych, szcze gól nie tych
o cha rak te rze tok sycz nym lub wy bu cho wym oraz na za gro że nia bio lo gicz ne.

Azbest
Co raz czę ściej no we obiek ty bu dow la ne po wsta ją w miej scu ist nie ją cych już ob sza rów zur ba ni -

zo wa nych ze znisz czo ną i nie przy dat ną za bu do wą prze my sło wą. Wią że się z tym ko niecz ność roz -
po zna nia, czy na ta kim te re nie, uprzed nio wy ko rzy sty wa nym w ce lach go spo dar czych lub prze -
my sło wych, wy stę pu ją do dat ko we za gro że nia o cha rak te rze che micz nym lub bio lo gicz nym. 

Wśród naj częst szych do dat ko wych za gro żeń wy mie nia ny jest azbest, wy stę pu ją cy w pły tach
ce men to wo -azbe sto wych (eter nit) sto so wa nych do po kryć da chów, ele wa cji ścian szczy to wych
bu dyn ków, ale rów nież w ma te ria łach izo la cyj nych rur i złą czy, ma te ria łach uszczel nia ją cych i wy -
głu sza ją cych. Je śli obiekt pod da wa ny roz biór ce był wy po sa żo ny w ele men ty za wie ra ją ce azbest
(np. ta śmy, pa sy, wy ro by cier ne), na le ży spraw dzić, czy w obiek cie nie po zo sta ły reszt ki tych ma te -
ria łów. Z chwi lą przy stą pie nia do ro bót roz biór ko wych włók na azbe stu mo gą roz sz cze piać się,
kru szyć się i ła mać, two rząc pył prze do sta ją cy się do at mos fe ry. Do pó ki włók na azbe stu nie są
uwal nia ne do po wie trza i nie są wdy cha nie, nie sta no wią za gro że nia dla zdro wia. Uwol nio ne
– przez układ od de cho wy mo gą wni kać do or ga ni zmu czło wie ka i po zo stać tam na za wsze. W płu -
cach włók na mo gą po wo do wać zwłók nie nie tkan ki płuc nej, czy li azbe sto zę, ale ta kże ra ka płuc.

Środ ki tok sycz ne i wy bu cho we, ska że nie bio lo gicz ne
W przy pad ku obiek tów prze my sło wych pod da wa nych roz biór ce na le ży spraw dzić, ja kie pro -

ce sy by ły w nich pro wa dzo ne. Ist nie je du że praw do po do bień stwo, że w bu dyn kach, in sta la -
cjach, obiek tach, zbior ni kach są po zo sta ło ści szko dli wych, tok sycz nych lub wy bu cho wych środ -
ków che micz nych sto so wa nych w pro ce sach tech no lo gicz nych. Wów czas przed przy stą pie niem
do ro bót sub stan cje te na le ży usu nąć z obiek tów lub zneu tra li zo wać w bez piecz ny spo sób.
Spo sób usu wa nia po zo sta ło ści che micz nych, me to dę i tech ni kę te go ty pu prac na le ży
opra co wać z in ży nie ra mi pro ce sów che micz nych i tech no lo ga mi. 

Obiek ty prze my sło we to głów nie ró żne go ty pu kon struk cje żel be to no we, sta lo we, któ re z uwa -
gi na za sto so wa ny ma te riał bu dow la ny, są bar dzo trud ne do li kwi da cji me to da mi tra dy cyj ny mi.
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Jed no cze śnie to ta kże bar dzo do bre źró dło ma te ria łów do pro duk cji kru szyw be to no wych i in -
nych su row ców pod da wa nych re cy klin go wi. Dla te go na le ży pa mię tać, aby przed ich po now -
nym prze zna cze niem do za go spo da ro wa nia spraw dzić, czy nie za wie ra ją ma te ria łów szko dli -
wych, któ re mo gły by wni kać w struk tu ry ele men tów użyt ko wa nych obiek tów.

Po dob nie na le ży po stę po wać w przy pad ku roz biór ki obiek tów, któ re mo gą być ska żo ne bio -
lo gicz nie. Naj czę ściej ta ka sy tu acja wy stę pu je przy roz biór kach oczysz czal ni i prze pom pow ni
ście ków, sys te mów ka na li za cji sa ni tar nej, a ta kże obiek tów wy ko rzy sty wa nych w prze my śle rol -
nym i spo żyw czym, far ma ceu tycz nym i ochro ny zdro wia. Mo gą być one ska żo ne nie bez piecz -
ny mi drob no ustro ja mi lub być sie dli skiem mi kro - i ma kro or ga ni zmów, któ re mo gą prze no sić
nie bez piecz ne cho ro by. W ta kich przy pad kach przed przy stą pie niem do ro bót za sad ni czych
war to sko rzy stać z wy spe cja li zo wa nych firm świad czą cych usłu gi de ra ty za cji i od ka ża nia.

Kurz i pył 
Kurz i pył po wsta ją ce w trak cie ro bót roz biór ko wych ta kże ne ga tyw nie wpły wa ją na ludz ki

or ga nizm. Ze wzglę du na od dzia ły wa nie wy ró żnia się: 
● py ły py li co twór cze (pył krze mo wy, azbest i alu mi nium) pro wa dzą ce do za cho ro wal no ści

na cho ro bę zwa ną py li cą; 
● py ły dra żnią ce dzia ła ją ce na ze wnętrz ne czę ści cia ła tj: skó rę, spo jów ki oczu, bło ny ślu zo -

we gór nych dróg od de cho wych, co u pra cow ni ków mo że po wo do wać dys kom fort pra cy i ucią -
żli wo ści pro wa dzą ce do ob ni że nia kon cen tra cji; 

● py ły aler gicz ne to np. py ły drew na, któ re po wo du ją re ak cje aler gicz ne, nie ży ty gór nych
dróg od de cho wych oraz re ak cje skór ne;

● py ły tok sycz ne to py ły związ ków che micz nych, któ re mo gą być roz pusz czal ne w pły nach
ustro jo wych i po wo du ją za tru cia np. związ ki oło wiu, mie dzi, cyn ku, man ga nu, ni klu;

● py ły ra ko twór cze to py ły o udo wod nio nym dzia ła niu kan ce ro gen nym tj. py ły krze mion ki,
azbe stu.

Kurz i pył sta no wią za gro że nie nie tyl ko dla osób za trud nio nych przy roz biór ce obiek tów, ale
ta kże dla osób po stron nych – o ile nie po dej mie się środ ków za po bie ga ją cych ich nie kon tro lo -
wa ne mu roz prze strze nia niu się. Za gro że nie mo że być spo wo do wa ne nie tyl ko mo żli wo ścią
wdy cha nia za nie czysz czo ne go po wie trza – nad mier na ilość py łu mo że ogra ni czać wi docz ność
np. w po bli żu czyn nych dróg ko mu ni ka cyj nych. Pył uno szą cy się w po wie trzu, któ ry ogra ni cza
wi docz ność, mo że być przy czy ną po trą ceń pra cow ni ków przez ma szy ny pra cu ją ce na miej scu
roz biór ki, dla te go nie zwy kle wa żne jest wy dzie le nie stre fy pra cy ma szyn oraz sto so wa nie ba -
rier prze ciw py ło wych (np. kur ty ny wod ne).

Ha łas 
Ha łas jest ucią żli wy nie tyl ko dla pra cow ni ków za trud nio nych przy roz biór ce, ale ta kże dla

osób prze by wa ją cych lub za miesz ku ją cych w po bli żu. Ne ga tyw nie dzia ła na układ ner wo wy,
po tę gu jąc zmę cze nie, stres, ale przede wszyst kim po wo du je uszko dze nia na rzą dów słu chu. Ha -
łas i eks plo zje po wsta ją ce pod czas pro wa dze nia ro bót me to dą wy bu cho wą mo gą po wo do wać
fa lę dźwię ko wą i wy wo ły wać stres u zwie rząt. W kon se kwen cji mo że to po wo do wać pa ni kę
u nich, a w przy pad ku du żych zbio ro wisk, jak np. ho dow le jest to po ten cjal ne źró dło za gro że -
nia dla osób trze cich lub po wa żnych strat. Co raz więk szą po pu lar ność zdo by wa tech ni ka mi -
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kro wy bu chów. Jed nak trze ba pa mię tać, że huk po wsta je rów nież wsku tek oba le nia ele men tów
kon struk cji obiek tu.

Wi bra cje 
Wi bra cje po wsta ją ce pod czas prac roz biór ko wych do ty czą ręcz ne go roz ku wa nia ele men tów

kon struk cyj nych za po mo cą elek tro na rzę dzi. Nie ko rzyst nie dzia ła ją głów nie na układ na czy nio -
wy, ner wo wy i kost no -sta wo wy. Ze spół tych zmian jest uzna ny w Pol sce za cho ro bę za wo do wą,
zwa ną ze spo łem wi bra cyj nym. Drga nia po wo du ją znie kształ ce nia szpar sta wo wych, zwap nie -
nia przy cze pów ścię gien mię śni i to re bek sta wo wych oraz zmia ny okost nej. Wi bra cje po wo du -
ją za bu rze nia krą że nia krwi w pal cach rąk, a ob ser wo wa nym ob ja wem tych za bu rzeń jest bled -
nię cie pal ców. Źró dłem na ra że nia mo gą być rów nież – ob słu gi wa ne rę ka mi – ele men ty ste ru ją ce
ma szyn i urzą dzeń. Ope ra to rzy wszel kie go ro dza ju po jaz dów i ma szyn uży wa nych przy roz -
biór kach na ra że ni są na wi bra cje ogól ne spo wo do wa ne prze no sze niem drgań z sie dzisk pra -
cow ni ka przez mied ni cę, ple cy i bo ki na ca ły or ga nizm. Ne ga tyw ne skut ki do ty czą zwłasz cza
ukła du kost ne go i na rzą dów we wnętrz nych czło wie ka. W ukła dzie kost nym zmia ny za cho dzą
głów nie w od cin ku lę dźwio wym krę go słu pa. Nie ko rzyst ne zmia ny w na rzą dach we wnętrz nych,
po ja wia ją ce się na sku tek dzia ła nia drgań ogól nych, są głów nie wy ni kiem po bu dze nia po szcze -
gól nych na rzą dów do drgań re zo nan so wych, co mo że do pro wa dzić do za bu rzeń w ich czyn no -
ściach, a na wet w skraj nych przy pad kach do me cha nicz ne go uszko dze nia na rzą dów.

Na le ży pa mię tać o tym, że ude rze nia dy na micz ne lub drga nia mo gą być prze no szo ne na in ne
ele men ty kon struk cyj ne wy bu rza ne go obiek tu oraz na obiek ty są sia du ją ce. Mo że to pro wa dzić
do uszko dzeń bu dyn ków i sta no wić za gro że nie dla bez pie czeń stwa pra cow ni ków, jak i osób użyt -
ku ją cych są sia du ją ce obiek ty. Je śli ist nie je ta kie za gro że nie, wów czas już na eta pie pla no wa nia
roz biór ki na le ży prze wi dzieć od po wied nie (tech nicz ne i or ga ni za cyj ne) środ ki za bez pie cza ją ce. 

Przy gnie ce nia przez upa da ją ce ele men ty
Nie wąt pli wie z roz biór ką wią że się jed no z naj groź niej szych ry zyk – przy gnie ce nie przez upa -

da ją ce ele men ty. Nie kon tro lo wa ne upad ki roz bie ra nych ele men tów mo gą do pro wa dzić do cię -
żkich lub śmier tel nych ob ra żeń, a na sku tek dy na micz ne go od dzia ły wa nia spo wo do wać za wa -
le nie się czę ści obiek tu. Przy czy ną ta kiej sy tu acji mo że być de wa sta cja lub sa mo ist na de gra da cja
obiek tu pro wa dzą ca do zmian w kon struk cji obiek tu pod da wa ne go roz biór ce. Przed przy stą -
pie niem do prac na le ży spraw dzić, czy w okre sie po mię dzy wy ko na niem pro jek tu roz biór ki a je -
go fak tycz nym prze bie giem nie do szło do istot nych zmian w kon struk cji obiek tu. Na bie żą co
na le ży rów nież kon tro lo wać, czy prze bieg prac jest zgod ny z pro jek tem i har mo no gra ma mi
prac dla po szcze gól nych czę ści. W sy tu acjach kie dy do ko nu je się zrzu tu ele men tów, oba le nia
kon struk cji lub ist nie je mo żli wość ude rze nia przez spa da ją ce odłam ki, na le ży wy zna czać i ogra -
dzać stre fy nie bez piecz ne i wpro wa dzić in ne sku tecz ne roz wią za nia za bez pie cza ją ce przed mo -
żli wo ścią po ja wie nia się w nich czło wie ka.

Upad ki z wy so ko ści
W cza sie roz biór ki śro do wi sko pra cy zmie nia się bar dzo szyb ko – nie mal w ka żdej mi nu cie

po ja wia ją się lub zni ka ją ko lej ne za gro że nia. Jed nym z nich jest upa dek z wy so ko ści. Za rów no
upad ki z kra wę dzi obiek tu, jak i przez otwo ry pro wa dzą za zwy czaj do cię żkich lub śmier tel nych
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wy pad ków. Pro ce du ry i in struk cje bez pie czeń stwa po win ny uwzględ niać hie rar chię za bez pie -
cze nia prac na wy so ko ści, ko lej no od no sząc się do sto so wa nia me tod za po bie ga nia, a na stęp -
nie do me tod ochro ny. Wszyst kie miej sca, gdzie ist nie je mo żli wość upad ku z kon struk cji lub
z rusz to wa nia, po win ny być ozna czo ne i za bez pie czo ne. Na le ży w wi docz ny spo sób zna ko wać
miej sca, gdzie pro wa dzo ne są pra ce na wy so ko ści oraz wy zna czać i wy gra dzać stre fy nie bez -
piecz ne wo kół nich. Je że li ze wzglę du na ro dzaj i wa run ki wy ko ny wa nej na wy so ko ści pra cy nie
ma mo żli wo ści za sto so wa nia ba lu strad, wów czas ja ko ochro nę zbio ro wą na le ży sto so wać siat -
ki bez pie czeń stwa, któ re trze ba za pro jek to wać tak, aby by ły w sta nie ochro nić czło wie ka
przed upad kiem z wy so ko ści – a ta kże lu dzi przed spa da ją cy mi drob niej szy mi ele men ta mi po -
cho dzą cy mi z roz biór ki obiek tu.

Or ga ni zu jąc pra ce roz biór ko we, trze ba zwró cić uwa gę na wy po sa że nie obiek tu w me dia oraz
znaj du ją cą się w po bli żu in fra struk tu rę pod ziem ną i nad ziem ną. Je śli w po bli żu pla cu roz biór ki
prze bie ga ją na po wietrz ne li nie ener ge tycz ne, wów czas ogra ni cza to mo żli wo ści wy ko rzy sta nia
cię żkie go sprzę tu bu dow la ne go ze wzglę du na za cho wa nie wy ma ga nych mi ni mal nych od le -
gło ści od li nii ener ge tycz nych. Za nim przy stą pi my do roz biór ki obiek tu, do pływ wszyst kich me -
diów po wi nien być trwa le odłą czo ny i za bez pie czo ny, a po zo sta ło ści w ru ro cią gach po win ny
być zneu tra li zo wa ne. Pod ziem na in fra struk tu ra mo że rów nież sta no wić po ten cjal ne nie bez pie -
czeń stwo w przy pad ku jej uszko dze nia, dla te go przed przy stą pie niem do ro bót na le ży usta lić
prze bieg tras pod ziem nych i wy raź nie ozna ko wać je. Daw ne obiek ty prze my sło we czę sto po -
sia da ją kil ku stron ne za si la nie, któ re nie zo sta ło uję te w ogól no do stęp nych pla nach. W ta kich
sy tu acjach war to zwró cić się o in for ma cje do zlo ka li zo wa nej w po bli żu jed nost ki woj sko wej,
gdyż w ar chi wach czę sto mo żna od na leźć pla ny i in for ma cje o do dat ko wych za si le niach obiek -
tów, któ re mo gły w prze szło ści słu żyć obron no ści kra ju. Gdy nie bę dzie my po sia dać ta kich in -
for ma cji, wów czas in fra struk tu rę pod ziem ną mo żna zlo ka li zo wać za po mo cą ska no wa nia. 

Ze wzglę du na ry zy ko zwią za ne z przy gnie ce niem przez spa da ją ce ele men ty, mo żli wość wy -
stą pie nia azbe stu lub in nych sub stan cji che micz nych i bio lo gicz nych, mo żli wość upad ku z wy -
so ko ści lub po trą ce nia przez po jaz dy – pra ce roz biór ko we na le ży pro wa dzić zgod nie z wy ma -
ga nia mi dla prac szcze gól nie nie bez piecz nych. Wią że się z tym m.in. ko niecz ność przy go to wa nia
in struk cji bez piecz ne go wy ko ny wa nia ro bót, prze pro wa dze nia in struk ta żu pra cow ni ków obej -
mu ją ce go w szcze gól no ści: imien ny po dział za dań, ko lej ność ich wy ko ny wa nia, wy ma ga nia
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy po szcze gól nych czyn no ściach.

Wszel kie za uwa żo ne nie pra wi dło wo ści lub nie zgod no ści na le ży na tych miast zgła szać kie row -
nic twu bu do wy. 

Pa mię taj my, że pra cow nik w przy pad ku wy stą pie nia nie prze wi dzia ne go za gro że nia ma pra -
wo do po wstrzy ma nia się od wy ko ny wa nia pra cy i nie zwłocz ne go zgło sze nia te go fak tu prze -
ło żo ne mu. 

Wy wóz ma te ria łów z roz biór ki to ta kże wzmo żo ny ruch ko ło wy na te re nie bu do wy oraz
na oko licz nych dro gach. Ucią żli wo ści te mo żna zła go dzić, sto su jąc przy kry cie plan de ka mi skrzyń
za ła dow czych po jaz dów, wy ko rzy stu jąc do trans por tu mniej za tło czo ne dro gi i pla nu jąc go
na od po wied nią po rę dnia.
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Na 7 dni przed roz po czę ciem roz biór ki, na któ rej prze wi du je się wy ko ny wa nie ro bót
bu dow la nych trwa ją cych dłu żej niż 30 dni ro bo czych i jed no cze sne za trud nie nie co naj -
mniej 20 osób al bo na któ rej pla no wa ny za kres ro bót prze kra cza 500 oso bod ni, in we stor
zo bo wią za ny jest za wia do mić wła ści we go in spek to ra pra cy o za mia rze roz po czę cia ro -
bót bu dow la nych.

Przed przy stą pie niem do ro bót roz biór ko wych na le ży:
● te ren, na któ rym pro wa dzo ne są ro bo ty roz biór ko we obiek tu bu dow la ne go, ogro dzić

i ozna ko wać ta bli ca mi ostrze gaw czy mi,
● za pla no wać ko lej ność wy ko ny wa nia po szcze gól nych czyn no ści,
● spraw dzić zgod ność sta nu tech nicz ne go obiek tu z opi sem za war tym w pro jek cie roz -

biór ki,
● zor ga ni zo wać za ple cze hi gie nicz no -sa ni tar ne,
● zor ga ni zo wać za ple cze tech nicz ne oraz cią gi ko mu ni ka cyj ne – miej sca po sto jo we,
● wy dzie lić i ozna ko wać miej sca szcze gól nie nie bez piecz ne,
● przy go to wać urzą dze nia po moc ni cze do skła do wa nia ma te ria łów, przy rzą dów, na rzę dzi

i od pa dów,
● ozna ko wać zmia ny or ga ni za cji ru chu na cią gach ko mu ni ka cyj nych,
● odłą czyć obiekt od sie ci ga zo wej, ciepl nej, elek tro ener ge tycz nej, te le tech nicz nej, wo do -

cią go wej i ka na li za cyj nej.
Pra cow ni ków, któ rzy bę dą za trud nie ni przy ro bo tach roz biór ko wych, na le ży:
● za po znać z pro jek tem ro bót roz biór ko wych,
● po in stru ować o bez piecz nym spo so bie wy ko ny wa nia ro bót,
● wy po sa żyć w odzież i obu wie ro bo cze, środ ki ochro ny in dy wi du al nej, heł my ochron ne, rę -

ka wi ce oraz urzą dze nia po moc ni cze i na rzę dzia pra cy oraz po in stru ować ich o spo so bie ko rzy -
sta nia z tych środ ków,

● po in stru ować o spo so bie po stę po wa nia w sy tu acji awa ryj nej lub wy pad ko wej.

5.1. Pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne
Za pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne uwa ża się wszyst kie ro bo ty i czyn no ści wy ko ny wa ne

na sta no wi sku pra cy, któ re ze wzglę du na swój cha rak ter lub śro do wi sko pra cy stwa rza ją du że
praw do po do bień stwo do zna nia nie po żą da nych i nie od wra cal nych skut ków zdro wot nych, prze -
wle kłych cho rób, cię żkie go ura zu cia ła lub śmier ci.

Z pra ca mi roz biór ko wy mi i wy bu rze nia mi wią że się sze reg za gro żeń wy ni ka ją cych ze spo so -
bu ich wy ko na nia i umiej sco wie nia. 

Są to ta kie pra ce jak:
● ro bo ty roz biór ko we czę ści czyn ne go za kła du,
● ro bo ty roz biór ko we i de mon ta że wy ko ny wa ne nad czyn ny mi dro ga mi ko le jo wy mi,
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● ro bo ty roz biór ko we i de mon ta że wy ko ny wa ne na wy so ko ści,
● de mon ta że cię żkich ele men tów, 
● pra ce roz biór ko we wy ko ny wa ne w po bli żu li nii ener ge tycz nych,
● pra ce roz biór ko we pro wa dzo ne z wo dy i nad wo dą.
Ry zy ko to wa rzy szą ce tym pra com jest wy so kie, a je go wy eli mi no wa nie lub znacz ne ogra ni -

cze nie za le ży od wła ści wej or ga ni za cji pra cy i za cho wa nia czło wie ka. Dla te go pra ce te wy ma -
ga ją wła ści we go przy go to wa nia oraz szcze gól ne go nad zo ru. Pod sta wą jest wła ści we roz po -
zna nie wszyst kich za gro żeń i ich sza co wa nie, czy li do ko na nie oce ny ry zy ka za wo do we go.
W oce nie na le ży szcze gól nie zwró cić uwa gę na wła ści we war to ścio wa nie skut ków i praw do po -
do bień stwa. Pew ne za gro że nia bę dą wy stę po wa ły nie ma lże przez ca ły okres ro bót, lecz ich
skut ki mo gą być sto sun ko wo nie groź ne (np. ry zy ko po tknię cia się o ele men ty). In ne ry zy ka mo -
gą wy stę po wać chwi lo wo, jed nak ich kon se kwen cje mo gą być bar dzo po wa żne (np. przy gnie -
ce nie przez prze wra ca ną ścia nę). Praw do po do bień stwo i sku tek za ist nie nia da ne go ry zy ka de -
ter mi nu je przy ję cie odpowiednich me tod i spo so bów eli mi na cji lub ogra ni cze nia da ne go
za gro że nia. Naj wa żniej sze w pro ce sie oce ny ry zy ka za wo do we go jest jej kom plet ność i for mu -
ło wa nie wnio sków zro zu mia łych dla pra cow ni ków. 

Pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne wy ma ga ją sta ran ne go pla no wa nia:
● usta le nie oso by od po wie dzial nej za bez piecz ne wy ko na nie prac,
● wy bór me to dy wy ko ny wa nia ro bót,
● har mo no gram prac – okre śle nie cza su i miej sca wy ko ny wa nia prac, 
● okre śle nie od po wied niej ilo ści pra cow ni ków po sia da ją cych nie zbęd ne kwa li fi ka cje, 
● okre śle nie nie zbęd nych środ ków tech nicz nych do wy ko na nia prac,
● okre śle nie środ ków bez pie czeń stwa, któ rych sto so wa nie jest nie zbęd ne do bez piecz ne go

prze bie gu prac,
● po sia da nie nie zbęd nych uzgod nień ze sto sow ny mi or ga na mi. 

Przed przy stą pie niem do wy ko ny wa nia prac szcze gól nie nie bez piecz nych na le ży opra co wać
szcze gó ło wą in struk cję bez piecz ne go wy ko ny wa nia ro bót (IBWR), w któ rej ja ko mi ni mum
na le ży okre ślić za kres prac, me to dy kę wy ko ny wa nia ro bót, a ta kże wska zać nie zbęd ne środ ki
tech nicz ne i or ga ni za cyj ne wy ko rzy sty wa ne do re ali za cji prac. Pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne
mu szą być ob ję te imien nym po dzia łem za dań wraz z po da niem osób od po wie dzial nych za bez -
piecz ne or ga ni zo wa nie prac i za pew nia ją cych bez po śred ni nad zór. In struk cja po win na wska zy -
wać ko lej ność, czas i miej sce wy ko ny wa nia ro bót oraz mo gą ce wy stę po wać za gro że nia, jak
i okre ślać spo so by prze ciw dzia ła nia im. W in struk cji na le ży ta kże okre ślić spo sób wy dzie le nia
i ozna ko wa nia miejsc pro wa dze nia ro bót sto sow nie do ro dza ju za gro żeń. War to ta kże po dać
spo sób po stę po wa nia w przy pad ku za ist nie nia sy tu acji awa ryj nej lub wy pad ko wej. Pra cow ni -
ków za trud nio nych przy pra cach szcze gól nie nie bez piecz nych na le ży za po znać z in struk cją,
a na stęp nie sys te ma tycz nie i szcze gó ło wo in stru ować w za kre sie wy ma gań bez pie czeń stwa
obo wią zu ją cych przy po szcze gól nych czyn no ściach.

Pra ce szcze gól nie nie bez piecz ne na le ży pro wa dzić na pi sem ne po le ce nie.
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Spo so by bez piecz ne go wy ko ny wa nia ro bót roz biór ko wych re gu lu je Roz po rzą dze nie
Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 6 lu te go 2003 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
pod czas wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) – Roz dział 18
oraz Roz dział 19, któ ry jest po świę co ny ro bo tom roz biór ko wym z wy ko rzy sta niem ma te -
ria łów wy bu cho wych.

Za go spo da ro wa nie pla cu roz biór ki wy ko -
nu je się zgod nie z pro jek tem roz biór ki, roz -
po czy na jąc od ogro dze nia i ozna ko wa nia ta -
bli ca mi ostrze gaw czy mi, zor ga ni zo wa nia
za ple cza hi gie nicz no -sa ni tar ne go a ta kże
przy go to wa nia dróg dla po jaz dów wy wo żą -
cych ma te ria ły i gruz. Ogro dze nie te re nu bu -
do wy po win no być szczel ne, o wy so ko ści co
naj mniej 1,5 m oraz wy ko na ne w ta ki spo sób,
aby nie stwa rza ło za gro że nia dla lu dzi. Je śli
w po bli żu od by wa się ruch pie szy, na le ży wy -
ko nać da szek ochron ny. Dasz ki ochron ne po -
win ny znaj do wać się na wy so ko ści nie mniej -
szej niż 2,4 m nad te re nem w naj ni ższym
miej scu i być na chy lo ne pod ką tem 45° w kie -
run ku źró dła za gro że nia. Po kry cie dasz ków
po win no być szczel ne i od por ne na prze bi cie
przez spa da ją ce przed mio ty. W miej scach
przejść i prze jaz dów sze ro kość dasz ka ochron -
ne go wy no si co naj mniej o 0,5 m wię cej z ka -
żdej stro ny niż sze ro kość przej ścia lub prze -
jaz du.

Pod czas wy ko ny wa nia ro bót roz biór ko wych
ko niecz ne jest sto so wa nie środ ków ochro ny
in dy wi du al nej. Je śli pra ca wią że się z du żym
za py le niem, na le ży za opa trzyć pra cow ni ków
w środ ki ochro ny dróg od de cho wych oraz
oku la ry ochron ne. Pod czas ro bót wszy scy
pra cow ni cy po win ni sta le pra co wać w heł -
mach. W przy pad ku roz bi ja nia ki lo fa mi czę -
ści kon struk cji skraj nych, pra cow ni cy mu szą
bez względ nie być za bez pie cze ni szel ka mi
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Or ga ni za cja ro bót6

Dasz ki ochron ne po win ny znaj do wać się na wy so ko ści
nie mniej szej niż 2,4 m nad te re nem w naj ni ższym miej -
scu, a na chy le nie po win no wy no sić 45° w kie run ku źró -
dła za gro że nia.



bez pie czeń stwa z amor ty za to rem bez pie czeń stwa i lin ka mi bez pie czeń stwa umo co wa ny mi
do sta bil nej czę ści kon struk cji lub punk tów ko twi czą cych.

6.1. Ro bo ty roz biór ko we wy ko ny wa ne me to da mi ręcz ny mi
Roz biór ka po win na być prze pro wa dzo na tak, aby stop nio wo od cią żać ele men ty no śne kon -

struk cji. Usu nie cie ele men tu nie mo że po wo do wać na ru sze nia sta tecz no ści ele men tów przy le -
głych. Roz biór kę roz po czy na się od de mon ta żu in sta la cji, sto lar ki okien nej i drzwio wej oraz in -
nych ele men tów wy koń cze nia a na stęp nie in sta la cji we wnętrz nych i ścia nek dzia ło wych itp.
Potem roz bie ra się dach, strop i ścia ny naj wy ższej kon dy gna cji, później zaś stro py i ścia ny ko lej -

nych kon dy gna cji. Ele men ty wy koń cze nia i wy po sa że nia
oraz ma te ria ły na da ją ce się do po now ne go wy ko rzy sta -
nia trans por tu je się ręcz nie lub przy za sto so wa niu pro -
stych prze no śni ków, gruz usu wa się ryn na mi zsy po wy mi.
Je go gro ma dze nie po win no od by wać się tyl ko w miej -
scach wy zna czo nych przez kie row ni ka ro bót lub mi strza
bu dow la ne go. Naj lep szym roz wią za niem jest gro ma dze -
nie gru zu w kon te ne rach.

Nie do pusz czal ne jest skła do wa nie gru zu z roz biór -
ki na stro pach, dasz kach, wy stę pach oraz pły tach bal -
ko no wych.

Przed roz po czę ciem ro bót roz biór ko wych na le ży odłą -
czyć obiekt od sie ci ga zo wej, ciepl nej, elek tro ener ge tycz -
nej, te le tech nicz nej, wo do cią go wej i ka na li za cyj nej. Wy -
ko ny wa nie ro bót roz biór ko wych przy pręd ko ści wia tru
po wy żej 10 m/s jest za bro nio ne. Na to miast gdy pręd -
kość wia tru jest ni ższa, a ist nie je mo żli wość prze wró ce nia
czę ści kon struk cji obiek tu przez wiatr, wów czas rów nież
nie wol no pro wa dzić prac roz biór ko wych. Na le ży pa mię -
tać o sys te ma tycz nym za bez pie cza niu nie ro ze bra nych ele -
men tów obiek tu przed sa mo ist nym prze wró ce niem się
– po przez pod par cie ich za strza ła mi.

Przed roz biór ką ścia nek dzia ło wych trze ba spraw dzić,
czy nie pod trzy mu ją one pły ty stro po wej lub więź by da -

cho wej. Ob cią żo ną ścian kę mo żna ro ze brać do pie ro po ro ze bra niu spo czy wa ją ce go na niej
stro pu czy da chu. Do usu wa nia gru zu w cza sie ro bót roz biór ko wych na le ży sto so wać zsuw ni ce
po chy łe lub ryn ny zsy po we, któ re po win ny mieć za bez pie cze nie przed spa da niem lub wy pa da -
niem gru zu.

Wszel kie pra ce roz biór ko we i de mon ta że pro wa dzo ne na wy so ko ści po win ny być za bez pie -
czo ne ba rie ra mi ochron ny mi o wy so ko ści 1,1 m z de ską kra wę żni ko wą u do łu o wy so ko ści 0,15 m
oraz po rę czą po śred nią, za mo co wa ną w po ło wie wy so ko ści. Prze strzeń po mię dzy po rę czą gór -
ną a de ską kra wę żni ko wą mo żna wy peł nić w in ny spo sób, unie mo żli wia ją cy wy pad nię cie lu dzi.
W cza sie pro wa dze nia ro bót roz biór ko wych prze by wa nie lu dzi na ni żej po ło żo nych kon dy gna -
cjach jest za bro nio ne. W przy pad ku wy ko ny wa nia ro bót roz biór ko wych z rusz to wań na le ży pa -
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Roz biór ka ręcz na.



mię tać, że mon taż rusz to wań bu dow la nych mo że być pro wa dzo ny wy łącz nie przez pra cow ni -
ków po sia da ją cych upraw nie nia mon ta ży sty rusz to wań. Rusz to wa nia mu szą być wy ko na ne
zgod nie z do ku men ta cją tech nicz no -ru cho wą i pro jek tem mon ta żu.

Szcze gól nej ostro żno ści wy ma ga de mon ta ż in sta la cji ga zo wej. Nie mo żna sto so wać
w tym przy pad ku cię cia pal ni kiem lub na rzę dzia mi wy wo łu ją cy mi iskrze nie.

6.2. Ro bo ty roz biór ko we wy ko ny wa ne me to da mi me cha nicz ny mi
Do bór sprzę tu bu dow la ne go
Do ro bót zwią za nych z wy bu rze nia mi i roz biór ka mi wy ko rzy sty wa ny jest spe cja li stycz ny sprzęt

uży wa ny po wszech nie na bu do wach, za opa trzo ny w spe cjal ny osprzęt. 
Z my ślą o ro bo tach roz biór ko wych pro du cen ci sprzę tu bu dow la ne go skon stru owa li ko par ki,

któ re ma ją bar dzo dłu gie ra mię ro bo cze i są do dat ko wo wy po sa żo ne w np. no ży ce do cię cia
sta li, klesz cze do kru sze nia be to nu. 

Na bu do wach naj czę ściej mo żna spo tkać młot wy bu rze nio wy, któ ry czę sto jest wy ko rzy sty -
wa ny do roz ku wa nia kon struk cji lub od spa ja nia frag men tów skał. Ko par ka wy bu rze nio wa za -
opa trzo na w klesz cze mo że mieć ra mię o dłu go ści 30-40 m. Jed nak trze ba pa mię tać, że ze
wzglę du na ko niecz ność za cho wa nia stre fy nie bez piecz nej oraz mo żli wość ope ro wa nia na mak -
sy mal nym wy się gu dłu gość ra mie nia po win na być więk sza od wy so ko ści bu dyn ku. No wo cze -
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Roz biór ka bu dyn ku mu ro wa ne go za po mo cą ko par ki.



sne ko par ki wy po sa żo ne są w er go no micz ną, kli ma ty zo wa ną i prze stron ną ka bi nę, któ ra jest
od chy la na do ty łu, co po zwa la na kom for to wą ob ser wa cję osprzę tu przy pra cach na du żych
wy so ko ściach. 

Więk sze bu dyn ki pod da wa ne są wy bu rze niom przy uży ciu ko pa rek umiesz cza nych na szczy -
cie bu dyn ku, któ re wraz z po stę pem roz biór ki prze miesz cza ją się w dół. W ten spo sób mo żna
roz bie rać obiek ty bu dow la ne, któ rych kon struk cja po zo sta nie sta tecz na, po mi mo do dat ko wych
ob cią żeń i drgań wy wo ła nych przez ma szy ny umiesz czo ne na szczy cie. Cza sa mi ko par ki za opa -
trzo ne są w pod wo zie na hy drau licz nych wy się gni kach, co po ma ga za pew nić sta bil ność na nie -
rów nym pod ło żu. Ko par ka prze miesz cza się po gru zie po wsta łym z roz biór ki, a je go nad miar
jest od bie ra ny przez żu raw w spe cjal nych po jem ni kach i trans po no wa ny w dół. Bez piecz na roz -
biór ka wy ma ga ko or dy na cji i współ pra cy ope ra to rów ma szyn oraz żu ra wia.

Od ope ra to rów ta kich ma szyn wy ma ga się przede wszyst kim po sia da nia upraw nień kwa li fi -
ka cyj nych do ich ob słu gi i do świad cze nia przy pra cach roz biór ko wych. Oprócz umie jęt no ści
ope ra tor skich nie zbęd na jest wie dza o kon struk cji obiek tu. 

Nie prze strze ga nie ko lej no ści prac roz biór ko wych lub błąd ope ra to ra mo że pro wa dzić
do nie kon tro lo wa ne go za wa le nia się obiek tu.

Spy cha cze i ko par ko -ła do war ki wy ko rzy sty wa ne są do po zio me go prze miesz cza nia gru zu.
Wa żną kwe stią jest kon tro la ob sza ru pra cy te go sprzę tu, aby nie do szło do ko li zji i aby sprzęt
ten nie zna lazł się w stre fie pra cy ko pa rek wy bu rze nio wych.

Ope ra to rzy sprzę tu bu dow la ne go
Do ob słu gi urzą dzeń trans por tu bli skie go tj. żu ra wi, po de stów ru cho mych wy ma ga ne są

upraw nie nia wy da wa ne przez Urząd Do zo ru Tech nicz ne go. 
Wy ma ga nia do ty czą ce ope ra to rów ma szyn:
● ma szy ny bu dow la ne wy ko rzy sty wa ne do roz biór ki po win ni ob słu gi wać tyl ko do świad cze -

ni ope ra to rzy, po sia da ją cy sto sow ne upraw nie nia; 
● przed roz po czę ciem ro bót ope ra tor ma szy ny po wi nien spraw dzić pra wi dło wość jej pra cy,

wy ko nu jąc bez ob cią że nia ru chy ro bo cze w peł nym za kre sie pla no wa nej pra cy;
● ope ra tor po wi nien do ko nać prze glą du sta nu tech nicz ne go ma szy ny w za kre sie usta lo nym

w DTR -ce lub in struk cji sta no wi sko wej. Zau wa żo ne uster ki po win ny być usu nię te przed roz po -
czę ciem prac;

● ob słu ga ko par ki i oso by zwią za ne z jej pra cą mu szą być za po zna ne z za kre sem ro bót, miej -
sca mi mo co wa nia za wie si, cię ża ra mi trans por to wa nych ele men tów itp.;

● ka żdy pra cow nik mu si po znać za kres prac do wy ko na nia z uży ciem sprzę tu cię żkie go (ko -
par ki wy bu rze nio wej itp.);
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Ma szy ny i in ne urzą dze nia wy ko rzy sty wa ne przy roz biór kach i wy bu rze -
niach mo gą być ob słu gi wa ne wy łącz nie przez oso by, któ re ukoń czy ły szko -
le nie i uzy ska ły po zy tyw ny wy nik spraw dzia nu prze pro wa dzo ne go przez
ko mi sję po wo ła ną przez In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa
Skal ne go w War sza wie.



● ope ra tor po wi nien do ko nać prze glą du urzą dzeń tj.: li ny, zblo cza, ha ki, za wie sia itp. w ce lu
stwier dze nia, czy znaj du ją się one w do brym sta nie tech nicz nym. Zau wa żo ne uster ki po win ny
być usu nię te przed roz po czę ciem prac;

● pod czas za ła dun ku na sa mo chód ele men tu za wie szo ne go na ha ku dźwi gu ni ko mu nie wol -
no znaj do wać się pod wy się gni kiem. Od le głość w rzu cie po zio mym dla prze by wa nia lu dzi od cię -
ża ru za wie szo ne go na ha ku mu si być rów na co naj mniej ak tu al nej wy so ko ści je go za wie sze nia;

● za bro nio na jest pra ca dźwi gu i ko par ki wy bu rze nio wej w ob rę bie nie za bez pie czo nych
prze wo dów elek trycz nych lub ru ro cią gów;

● za bro nio ne jest opusz cza nie ka bi ny przez ope ra to ra pod czas pra cy sil ni ka ko par ki wy bu -
rze nio wej lub dźwi gu;

● za sięg pra cy sprzę tu cię żkie go po wi nien być zna ny kie row ni ko wi ro bót oraz oso bom nad -
zo ru ją cym pra ce roz biór ko we;

● pod no sze nie ele men tów mo że od by wać się je dy nie przy pio no wym po ło że niu lin dźwi gu;
● trans port, za ła du nek i wy ła du nek na le ży wy ko ny wać za po mo cą li nek ate sto wa nych i za wie -

si 1-cię gno wych, 2-cię gno wych lub 4-cię gno wych oraz uchwy tów prze zna czo nych do te go ce lu.

Ro bo ty roz biór ko we za zwy czaj zwią za ne są z po ru sza niem się po nie wiel kiej i czę sto ogra ni -
czo nej prze strze ni, gdzie znaj du je się du żo ma szyn bu dow la nych i środ ków trans por to wych.
Sta no wi to du że za gro że nie dla pra cu ją cych w ich są siedz twie lu dzi, nio sąc ry zy ko na je cha nia,
po trą ce nia, ude rze nia przez osprzęt ro bo czy lub ma szy nę. Po nad to ry zy ko wzra sta, gdy pra ce
re ali zo wa ne są w bez po śred nim są siedz twie li nii ener ge tycz nych oraz czyn nych li nii ko le jo -
wych, tram wa jo wych i dro go wych. W ta kim wy pad ku ro bo ty te za li cza my do gru py prac szcze -
gól nie nie bez piecz nych. 
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Ma szy ny i środ ki trans por tu pod czas roz biór ki.



W przy pad ku ma szyn pod le ga ją cych do zo ro wi tech nicz ne mu na le ży spraw dzić, czy po sia da -
ją ak tu al ne do pusz cze nie do eks plo ata cji, wy sta wio ne przez wła ści wą jed nost kę Urzę du Do zo -
ru Tech nicz ne go.

Do brą prak ty ką jest sto so wa nie sy gna li za to ra co fa nia oraz świetl ne go sy gna li za to ra ostrze -
gaw cze go tzw. ko gu ta. W przy pad ku je go bra ku trze ba wy zna czyć pra cow ni ków nad zo ru ją -
cych wy ko ny wa nie ma new ru co fa nia, aby za po biec wej ściu in nych pra cow ni ków w stre fę nie -
bez piecz ną. 

Ro bo ty roz biór ko we i de mon ta że z uży ciem cię żkie go sprzę tu do ro bót ziem nych i za ła dun -
ko wych, żu ra wi wie żo wych i sa mo cho do wych oraz mon taż rusz to wań bu dow la nych w ob rę bie
czyn nej li nii ener ge tycz nej nie mo gą być pro wa dzo ne bez po śred nio pod li nią ener ge tycz ną,
a li czo na w po zio mie od le głość od skraj nych prze wo dów po win na być nie mniej sza niż:

● 3 m – dla li nii ni skie go na pię cia do 1 kV,
● 5 m – dla li nii wy so kie go na pię cia od 1 do 15 kV,
● 10 m – dla li nii wy so kie go na pię cia od 15 do 30 kV,
● 15 m – dla li nii wy so kie go na pię cia od 30 do 110 kV,
● 30 m – dla li nii wy so kie go na pię cia pow. 110 kV.

Bez po śred nio pod li nią ener ge tycz ną mo żna pro wa dzić pra ce, o któ rych mo wa po wy -
żej, po jej uprzed nim wy łą cze niu lub uzgod nie niu z jej wła ści cie lem wa run ków bez piecz -
nej pra cy.
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Pod czas ro bót roz biór ko wych wy ko ny wa nych spo so bem prze wra ca nia – dłu gość umo co wa -
nych lin po win na być trzy krot nie więk sza od wy so ko ści obiek tu, a ich umo co wa nie po win no
być nie za wod ne. Prze wra ca nie ścian lub in nych czę ści obiek tu przez pod ko py wa nie i pod -
ci na nie jest za bro nio ne. Li ny na le ży ka żdo ra zo wo spraw dzać przed ich po now nym uży ciem.
Przy za kła da niu li ny na le ży pra cow ni ków za bez pie czyć przed spa da niem przy pad ko wo strą co -
nych ce gieł lub gru zu.

Przy oba la niu obiek tu spo so ba mi zme cha ni zo wa ny mi za trud nio nych pra cow ni ków i ma szy -
ny na le ży usu nąć po za stre fę nie bez piecz ną. Stre fa nie bez piecz na wy no si co naj mniej 1/10 wy -
so ko ści, z któ rej mo gą spa dać przed mio ty lub ma te ria ły – jed nak nie mniej niż 6,0 m. Przy oba -
la niu ele men tów kon struk cyj nych stre fę nie bez piecz ną na le ży po więk szyć do roz mia rów
oba la nych ele men tów z uwzględ nie niem roz rzu tu ma te ria łów i ele men tów kon struk cji.

Na le ży ta kże pa mię tać o wy zna cze niu stre fy nie bez piecz nej wo kół pra cu ją cych ma szyn. Pra -
ce na le ży tak or ga ni zo wać, aby nie do szło do ko li zji, jak rów nież, aby sprzęt nie zna lazł się
w stre fie za się gu pra cy in nej ma szy ny.

W cza sie wy ko ny wa nia ro bót roz biór ko wych spo so ba mi zme cha ni zo wa ny mi przy uży ciu: ko -
pa rek i ko par ko -ła do wa rek z mło tem wy bu rze nio wym, ka bi ny ope ra to rów te go sprzę tu po win -
ny być do dat ko wo za bez pie czo ne me ta lo wym osiat ko wa niem przed mo żli wo ścią ude rze nia
spa da ją cy mi ele men ta mi. 

Pod czas za ła dun ku sa mo cho dów skrzy nio wych ma te ria łem z roz biór ki, ich kie row cy zo bo -
wią za ni są do opusz cze nia ka bi ny po jaz du. Na ze wnątrz po jaz dów znaj du ją cych się na te re nie
bu do wy kie row cy po win ni po ru szać się wy łącz nie w ka mi zel kach ostrze gaw czych i heł mach
ochron nych.

6.3. Ro bo ty roz biór ko we wy ko ny wa ne z uży ciem ma te ria łów 
wy bu cho wych

Roz biór ki obiek tów bu dow la nych z uży ciem ma te ria łów wy bu cho wych, zwa ne „ro bo ta mi
strza ło wy mi” wy ko nu je się na pod sta wie do ku men ta cji strza ło wej al bo, gdy nie jest wy ma ga ne
po zwo le nie na roz biór kę lub zgło sze nie – me try ki strza ło wej. Do ku men ta cja strza ło wa oraz me -
try ka strza ło wa spo rzą dzo na przez pro jek tan ta sta no wi część do ku men ta cji roz biór ki, dla te go
od stą pie nie od za twier dzo ne go pro jek tu roz biór ki z za sto so wa niem ma te ria łów wy bu cho wych
jest mo żli we je dy nie po uzy ska niu de cy zji o zmia nie po zwo le nia na bu do wę.

Na 7 dni przed pla no wa nym roz po czę ciem in we stor pi sem nie za wia da mia o ter mi nie wy ko -
na nia ro bót strza ło wych: po wia to we go in spek to ra nad zo ru bu dow la ne go, ko men dan ta po li cji
wła ści we go dla miej sca roz biór ki, wła ści cie li lub za rząd ców są sied nich nie ru cho mo ści, a ta kże,
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Ro bo ty strza ło we nie mo gą sta no wić za gro że nia dla in te re sów osób trze -
cich, w szcze gól no ści na ra żać ich na utra tę ży cia lub zdro wia oraz po wo do -
wać uszko dze nia lub znisz cze nia obiek tu bądź in nej rze czy znaj du ją cej się
w oto cze niu roz bie ra ne go obiek tu bu dow la ne go, a ta kże po wo do wać nie -
ko rzyst nych, trwa łych zmian w śro do wi sku na tu ral nym.



w mia rę po trze by, ko men dan ta Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej wła ści we go
dla miej sca roz biór ki oraz ko men dan -
ta stra ży gmin nej (miej skiej).

Do obo wiąz ków kie row ni ka ro bót
strza ło wych na le ży zor ga ni zo wa nie
i kie ro wa nie ro bo ta mi strza ło wy mi
zgod nie z po zwo le niem na roz biór kę,
do ku men ta cją strza ło wą lub me try ką
strza ło wą.

Przed przy stą pie niem do wy ko ny -
wa nia ro bót strza ło wych na le ży wy -
dzie lić i za bez pie czyć te ren, na któ rym
bę dą pro wa dzo ne ro bo ty strza ło we,
w ta ki spo sób, aby by ła mo żli wość
kon tro li po ru sza nia się osób i po jaz -

dów. Przy doj ściach i dro gach do jaz do wych do te re nu roz biór ki, po win ny być umiesz czo ne
na wy so ko ści nie mniej szej niż 2,0 m od po zio mu te re nu, ta bli ce ostrze gaw cze bar wy żół tej
z umiesz czo ny mi na pi sa mi w ko lo rze czar nym. 

Na le ży upew nić się, że za nim roz pocz ną się ro bo ty strza ło we oso by trze cie opusz czą stre fy
za gro że nia dla lu dzi a ta kże z tej stre fy zo sta ną usu nię te rze czy ru cho me na ra żo ne na uszko -
dze nie lub znisz cze nie. W cza sie wy ko ny wa nia ro bót strza ło wych stre fa za gro że nia dla lu dzi po -
win na być za bez pie czo na przed do stę pem osób trze cich przez po ste run ki, pa tro le i blo ka dy. 

Stre fy za gro żeń po win ny być usta la ne z uwzględ nie niem: spo so bu pro wa dze nia ro bót strza -
ło wych, tech no lo gii sto so wa nych za bez pie czeń oraz od por no ści obiek tów bu dow la nych znaj -
du ją cych się w po bli żu roz bie ra ne go obiek tu na po szcze gól ne ro dza je za gro żeń. Ponadto na le -
ży uwzględ nić bez pie czeń stwo lu dzi na pod sta wie in nych prze pi sów, Pol skich Norm, wie dzy
tech nicz nej i prak ty ki. Je że li prze wi dy wa na ener gia wy bu chu ła dun ków wy bu cho wych de to -
no wa nych w jed nej se rii lub prze wi dy wa na ener gia upad ku mas prze kra cza 100 MJ, a od le głość
ota cza ją cych obiek tów bu dow la nych do naj bli żej po ło żo ne go miej sca od pa la nia ła dun ków wy -
bu cho wych lub prze wi dy wa ne go upad ku mas jest mniej sza niż 100 m, na obiek tach tych do ko -
nu je się po mia rów drgań ge ne ro wa nych de to na cją ma te ria łu wy bu cho we go lub upad kiem
mas oraz fil mu je się ka me rą wi deo mo ment po wa le nia roz bie ra ne go obiek tu bu dow la ne go, je -
go czę ści lub ele men tu.

Na te re nie roz biór ki po win no być wy zna czo ne miej sce tym cza so we go skła do wa nia środ ków
strza ło wych. Pod czas re ali za cji ro bót strza ło wych na le ży sto so wać ma te ria ły wy bu cho we we -
dług za sad okre ślo nych w me try ce strza ło wej, w po sta ci stan dar do wych ła dun ków do star czo -
nych przez pro du cen ta, pa kie to wa nych lub por cjo wa nych przez wy ko naw cę. Tym cza so wy skład
środ ków strza ło wych po wi nien być zlo ka li zo wa ny z da la od tras ko mu ni ka cyj nych te re nu roz -
biór ki, w spo sób za pew nia ją cy bez pie czeń stwo lu dzi i ochro nę są sied nie go te re nu, a ta kże za -
bez pie czo ny przed wej ściem osób po stron nych. Skład po wi nien być wy po sa żo ny w sprzęt prze -
ciw po ża ro wy, a na je go te re nie na le ży ści śle prze strze gać środ ków ostro żno ści i prze pi sów
prze ciw po ża ro wych, a w szcze gól no ści za bra nia się pa le nia ty to niu i uży wa nia otwar te go ognia.

BUDOWNICTWO. PRACE ROZBIÓRKOWE

28

Ta bli ca ostrze gaw cza.



Miej sce wo kół skła du o sze ro ko ści co naj mniej 5 m po win no być ozna ko wa ne ta bli ca mi
ostrze gaw czy mi, za ka zu ją cy mi wstę pu na te ren oso bom po stron nym.

W cza sie ro bót strza ło wych sto su je się sy gna ły ostrze gaw cze, któ rych zna cze nie okre śla ją
prze pi sy pra wa geo lo gicz ne go i gór ni cze go. W związ ku z od pa la niem ła dun ku ma te ria łu wy bu -
cho we go, oso ba wy ko nu ją ca ro bo ty strza ło we po win na nadać na stę pu ją ce ostrze gaw cze sy -
gna ły dźwię ko we sły szal ne w ca łej stre fie za gro że nia: 

● sy gnał pierw szy – je den cią gły ton, ozna cza ją cy „uprze dze nie”; nada wa ny po ukoń cze niu
ła do wa nia ma te ria łów wy bu cho wych, lecz przed wy ko na niem ob wo du strza ło we go. Na sy gnał
ten wszyst kie oso by nie za trud nio ne do wy ko ny wa nia czyn no ści od pa la nia po win ny udać się
do schro nów lub po za stre fę roz rzu tu odłam ków, a po ste run ki za bez pie cza ją ce za jąć wy zna -
czo ne sta no wi ska;

● sy gnał dru gi – dwa cią głe, bez po śred nio po so bie na stę pu ją ce to ny, ozna cza ją cy „przy go -
to wa nie do od pa la nia”; nada wa ny po stwier dze niu wy co fa nia lu dzi do schro nów. Na sy gnał ten
oso ba wy ko nu ją ca ro bo ty strza ło we przy go to wu je się do za pa la nia lon tów lub ba da opór ob -
wo du strza ło we go, a na stęp nie przy łą cza za pa lar kę do li nii strza ło wej;

● sy gnał trze ci – je den krót ki ton, ozna cza ją cy „od pa la nie”; nada wa ny tuż przed za pa le niem
lon tów lub przed uru cho mie niem za pa lar ki;

● sy gnał czwar ty – trzy cią głe, bez po śred nio po so bie na stę pu ją ce to ny, ozna cza ją cy „od -
wo ła nie”; nada wa ny po upew nie niu się, że wszyst kie ła dun ki ma te ria łu wy bu cho we go od pa li -
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Sieć strza ło wa.



ły, jed nak nie wcze śniej niż po upły wie 5 mi nut od mo men tu od pa le nia. Na ten sy gnał po ste -
run ki za bez pie cza ją ce oraz po zo sta li pra cow ni cy mo gą opu ścić schro ny.

Od chwi li nada nia sy gna łu pierw sze go do chwi li nada nia sy gna łu czwar te go ruch w stre fie
za gro że nia wstrzy mu je się, a doj ście do tej stre fy ob sta wia się po ste run ka mi za bez pie cza ją cy -
mi, po nad to dro gi o więk szym na si le niu ru chu za bez pie cza się do dat ko wo za po ra mi.

Wy ko ny wa nie ro bót strza ło wych pod czas mgły, śnie ży cy i po za pad nię ciu zmro ku jest
nie do zwo lo ne.

Ro bo ty strza ło we mo że wy ko ny wać tyl ko jed na, wy zna czo na do tych czyn no ści oso ba, któ ra
po sia da wy ma ga ne kwa li fi ka cje i upraw nie nia do te go ro dza ju ro bót. Od pa le nie ła dun ków wy -
bu cho wych mo że na stą pić do pie ro po upew nie niu się, że lu dzie opu ści li stre fę nie bez piecz ną.

Pra ce roz biór ko we na le ży pro wa dzić w ta ki spo sób, aby nie do pro wa dzić we frag men tach
nie roz bie ra nej czę ści obiek tu do po wsta nia spę kań, roz sz czel nie nia oraz uszko dze nia urzą dzeń
hy dro tech nicz nych. W ce lu ogra ni cze nia ma sy jed no cze śnie upa da ją cych ele men tów kon struk -
cji, któ re po wo du ją wstrzą sy, po win no sto so wać się ini cjo wa nie zwłocz ne, czy li od pa le nie ła -
dun ków w od po wied niej se kwen cji w mi li se kun do wych od stę pach.

Urzą dze nia, in sta la cje i in ne niż kon struk cyj ne ele men ty bu dow la ne, mo gą ce po wo do wać
ob ni że nie bez pie czeń stwa wy ko ny wa nia ro bót strza ło wych, po win ny być usu nię te z obiek tu
bu dow la ne go.

Roz drab nia nie ele men tów żel be to wych sprę żo nych i be to no wych, zło mu sta lo we go i że liw -
ne go po win no od by wać się w spe cjal nie do te go ce lu przy go to wa nych, od po wied nio za pro -
jek to wa nych i wy po sa żo nych do łach strza ło wych.

Pod czas pro wa dze nia ro bot strza ło wych w wo dzie, umiesz czo ne w niej ła dun ki na le ży do -
kład nie przy twier dzić do nisz czo nej kon struk cji, tak aby nie do szło do ich wy pły nię cia, wy pad -
nię cia lub wy my cia.

Za sa dy współ dzia ła nia ekip strza ło wych z po zo sta ły mi ze spo ła mi pra cu ją cy mi na bu do wie
okre śla kie row nik bu do wy w po ro zu mie niu z kie row ni kiem ro bót strza ło wych.
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Przed roz po czę ciem ro bót roz biór ko wych na le ży usta lić pro ce du rę po stę po wa nia w sy -
tu acjach wy pad ko wych, in cy den tów, ka ta strof i awa rii. W tym ce lu na le ży prze pro wa dzić
iden ty fi ka cję mo żli wo ści wy stą pie nia sy tu acji wy pad ko wych i awa ryj nych, a ta kże opra co wać od -
po wied nie środ ki za po bie gaw cze. Roz wią za nia na wy pa dek sy tu acji awa ryj nych lub nie bez piecz -
nych po win ny przede wszyst kim:

● do star czać nie zbęd nych in for ma cji dla od po wied nie go sko or dy no wa nia dzia łań za bez pie -
cza ją cych pra cow ni ków i in ne osoby mo gą ce zna leźć się na miej scu zda rze nia,

● okre ślać za sa dy ko mu ni ka cji we wnętrz nej i ze wnętrz nej,
● usta lać za sa dy pierw szej po mo cy przed me dycz nej, ewa ku acji i ak cji prze ciw po ża ro wych, 
● za pew niać sys te ma tycz ne szko le nia i ćwi cze nia dla pra cow ni ków.
Wszel kie zda rze nia wy pad ko we, in cy den ty, awa rie, po ża ry i in ne sy tu acje nie bez piecz ne na -

le ży nie zwłocz nie zgła szać, zgod nie z przy ję ty mi pro ce du ra mi i in struk cja mi w tym za kre sie.
Zda rze nia po ten cjal nie wy pad ko we zwy kle są sy gna łem ostrze gaw czym przed po wa żny mi wy -
pad ka mi lub ka ta stro fa mi, dla te go na le ży za chę cać pra cow ni ków do in for mo wa nia o po ja wia -
ją cych się no wych za gro że niach i sy tu acjach, któ re mo gą do pro wa dzić do wy pad ków. Naj wa -
żniej szą rze czą jest jed nak re ak cja na ta kie in for ma cje, któ ra win na sku pić się na roz wią za niu
pro ble mu i przy ję ciu od po wied nich dzia łań pro fi lak tycz nych.

Dla ka żdej roz biór ki na le ży opra co wać i wdro żyć in struk cję po stę po wa nia w sy tu acjach awa -
ryj nych za wie ra ją cą pla ny ewa ku acji, za sa dy zgła sza nia wy pad ków, awa rii i po ża rów, te le fo ny
kon tak to we i in ne in for ma cje nie zbęd ne do wła ści we go, szyb kie go i sku tecz ne go dzia ła nia
w sy tu acjach awa ryj nych i nie bez piecz nych. W tym ce lu na le ży ta kże usta no wić i utrzy my wać
sys tem pierw szej po mo cy przed me dycz nej, aby spraw nie i sku tecz nie udzie lać po mo cy oso -
bom po trze bu ją cym. 

Wszyst kich pra cow ni ków na le ży bez względ nie za po znać z pro ce du rą oraz in struk cja mi
przed roz po czę ciem pra cy na pla cu roz biór ki – w pierw szym dniu ich przy by cia na miej sce pra -
cy. Pra cow ni kom na le ży fi zycz nie za pre zen to wać sy gna ły alar mo we, szcze gól nie te wzy wa ją ce
do ewa ku acji, a ta kże wska zać miej sce zbiór ki. Pra cow ni cy win ni wie dzieć i roz po zna wać oso -
by, któ re są prze szko lo ne w za kre sie pierw szej po mo cy przed me dycz nej i umieć zlo ka li zo wać
punkt pierw szej po mo cy. Punk ty te mu szą być pra wi dło wo ozna ko wa ne i zlo ka li zo wa ne w miej -
scach ła two do stęp nych. Wa żne jest, aby w punk cie udzie la nia pierw szej po mo cy by ła umiesz -
czo na li sta osób, któ re są prze szko lo ne z jej udzie la nia. 

Or ga ni za cja ak cji ra tun ko wej po win na uwzględ niać: 
● udzie la nie pierw szej po mo cy po szko do wa nym. Po win na zaj mo wać się tym oso ba prze -

szko lo na z udzie la nia pierw szej po mo cy. Po win na ona rów nież być przy po szko do wa nym do cza -
su, aż do trze fa cho wa po moc, 

● przy go to wa nie wjaz du na te ren, np. wy zna cze nie oso by ocze ku ją cej na przy jazd ka ret ki
we wska za nym miej scu, udro żnie nie prze jaz du,

W sy tu acjach awa ryj nych i wy pad ko wych7
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● przy go to wa nie do stę pu do osób po szko do wa nych,
● przy go to wa nie dróg trans por tu, np. mo że zajść po trze ba wy ko rzy sta nia żu ra wia, dla te go

wa żne jest uzgod nie nie szcze gó łów z tym zwią za nych z ope ra to rem sprzę tu. 

Za bez pie cze nie miej sca zda rze nia:
● miej sce, w któ rym do szło do wy pad ku, po win no zo stać w mia rę mo żli wo ści wy gro dzo ne,

unie mo żli wia jąc tym sa mym wej ście na ten te ren oso bom nie po wo ła nym i po win no być za bez -
pie czo ne do cza su, aż pra cow ni cy słu żby bhp lub in sty tu cji ze wnętrz nych prze pro wa dzą je go
oglę dzi ny;

● na le ży za bez pie czyć ma szy ny i urzą dze nia tech nicz ne, któ re mo gły przy czy nić się do wy -
pad ku.

Spraw nie prze pro wa dzo na ak cja ra tun ko wa da je nam mo żli wość szyb kie go i spraw ne -
go do tar cia do po szko do wa ne go, a czę sto ura to wa nia mu ży cia.

Szko le nie z pierw szej po mo cy pro wa dzo ne na te re nie budowy. 

War to za dbać, by in for ma -
cja o oso bach prze szko lo -
nych w udzie la niu pierw -
szej po mo cy oraz upo wa ż-
nio nych i przy go to wa nych
do pro wa dze nia ak cji ra -
tow ni czej by ła pra cow ni -
kom zna na i za wsze dla
nich do stęp na. Mo żna za -
pew nić to przez prze ka za -
nie in for ma cji pod czas
szko le nia wstęp ne go oraz
wy wie sze nie jej w miej scu
wy ko ny wa nia pra cy.
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