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1. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe 

1.1. Uprawnienia projektowe 

       

1.2. Zaświadczenie o członkostwie w POIIB 
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2. Oświadczenie Projektantów 

Gdynia, 16.11.2017 

 

 

 

Oświadczenie 

 
 
Oświadczamy, że projekt remontu schodów budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Gdyni 
przy ul. Bernadowskiej 3L na działce Nr 3371, Obręb Orłowo opracowany zostały zgodnie z 
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi, obowiązującymi 
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 
 
 
 

mgr inż. Waldemar Kulkowski 
 
 
 
 
 

mgr inż. Tomasz Majewski 
POM/0051/POOK/05 

RZE/X/0013/15 
POM/BO/0431/04 
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3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa (Lokalizacja) 

 
Rys. 1. Lokalizacja schodów budynku wielorodzinnego objętych opracowaniem (budynek 

oznaczono kolorem niebieskim, schody przeznaczone do remontu oznaczono kolorem 
czerwonym). 
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4. Opis techniczny 

4.1. Podstawa formalna 

Podstawą opracowania projektu jest umowa z dnia 30 października 2017 r. 

4.2. Przedmiot, cel i zakres projektu 

Przedmiotem opracowania są żelbetowe schody będące elementem wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 3L na terenie działki Nr 
3371, Obręb Orłowo. 

Celem opracowania jest wykonanie remontu przedmiotowych schodów polegający na ich 
rozbiórce i odtworzeniu z zachowaniem istniejących wymiarów tj.: wysokości, szerokości, 
ilości stopni oraz zachowaniem istniejącej balustrady. 

Zakres opracowania obejmuje: 
a) wizje lokalne na obiekcie, 
b) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej i rysunkowej w stopniu niezbędnym do 

opracowania projektu remontu, 
c) wykonanie sprawdzających obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, 
d) opracowanie dokumentacji remontowej – Projektu remontu. 

5. Materiały źródłowe  

[3.1] Archiwalna dokumentacja projektowa: Projekt budowlany, konstrukcyjny 
wykonawczy, Faza: Projekt techniczny budowlany. Obiekt Budynek Nr 7 Osiedle 
„Nad Potokiem”, Gdynia ul. Bernadowska 3, Gdańsk, wrzesień 1999 opracowany 
przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-
251) przy ul. Batorego 37/12. Zespół autorski pod kierownictwem inż. W. 
Grochowskiego. 

[3.2] Informacje i materiały zebrane w trakcie wizji lokalnych na obiekcie. 
[3.3] PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
[3.4] PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
[3.5] PN-B-02010:1980/Az1:2006    Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie 

śniegiem 
[3.6] PN-B-03010:1983 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[3.7] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[3.8] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
[3.9] Drobiec Ł., Jasiński R., Piekarczyk A.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. 

Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. Wydawnictwo 
naukowe PWN. Warszawa 2010. 
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[3.10] Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według PN-B-03264:2002 i Eurokodu 2. Tom 
II. Wydanie 11. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 

[3.11] Puła O., Rybak Cz., Sarniak W.: Fundamentowanie. Dolnośląskie Wydawnictwo 
Edukacyjne. Wrocław 2001. 

[3.12] Czarnecki L., Emmons P., H.: Naprawa i Ochrona konstrukcji betonowych. 
Wydawnictwo Polski Cement. 2001. 

[3.13] Masłowski E., Spiżewska D.: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo 
Arkady. Warszawa 2000. 

[3.14] Małyszko L., Orłowicz R.: Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn 2000. 

[3.15] Ściślewski Z.: Ochrona konstrukcji żelbetowych. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 
1999. 

[3.16] Fagerlund G.: Trwałość konstrukcji betonowych. Wydawnictwo Arkady. Warszawa 
1997. 

[3.17] Motak E.: Fundamenty bezpośrednie. Wzory, tablice, przykłady. Wydawnictwo 
Arkady, Warszawa 1988. 

[3.18] Bolt. A, Cichy W., Topolnicki M., Zadroga B.: Mechanika gruntów w zadaniach. 
Przykłady obliczeń i wybrane materiały pomocnicze. Skrypt Politechniki Gdańskiej. 
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1985. 

[3.19] Runkiewicz, L. Wykonywanie i odbiór robót budowlanych przy wzmacnianiu 
konstrukcji żelbetowych, konferencja Trwałość i skuteczność napraw obiektów 
budowlanych, Rydzyn k. Leszna, 2010. 

6. Dane ogólne 

W trakcie wizji lokalnych wykonanych w październiku 2017r. na obiekcie stwierdzono, że 
schody zewnętrzne prowadzące z mieszkania zlokalizowanego na parterze budynku w 
narożniku północno-wschodnim, na poziom terenu uległy awarii. Schody wychylone są pionu 
w kierunku „od budynku”. Szerokość szczeliny między stopniami i ścianą budynku wynosi 
średnio 8 cm. Schody w obecnym stanie nie nadają się do użytkowania i zagrażają 
bezpieczeństwu konstrukcji oraz bezpieczeństwu użytkowania. Schody wyłączone zostały z 
użytkowania. Zarządca budynku w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty zlecił opracowanie 
dokumentacji remontowej, która zakłada rozbiórkę istniejących schodów a następnie ich 
odtworzenie w niezmienionej formie (z zachowaniem formy i wymiarów). 

7. Ocena aktualnego stanu technicznego schodów  

Prawdopodobną przyczyną stwierdzonych uszkodzeń (wychylenia z pionu i pęknięć na styku 
stopni ze ścianami) jest niedostateczne zagęszczenie  gruntu pod ławami schodów oraz 
częściowe ich oparcie na ławie fundamentowej budynku. W założeniu schody miały 
pracować niezależnie od konstrukcji budynku, jednak z upływem czasu konstrukcja schodów 
ulega osiadaniu i schody oparły się na ławie fundamentowej budynku oraz wychyliły z pionu. 
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Istniejące rysy i pęknięcia nie pozwalają na bezpieczne użytkowanie schodów, schody 
wymagają naprawy w trybie pilnym. 

8. Charakterystyka energetyczna budynku  

Charakterystyka energetyczna budynku Bernadowska 3L nie ulegnie zmianie na skutek 
prowadzonych prac remontowych. 

9. Zagrożenie dla chronionych zwierząt 

Zgodnie z art. 49 i 52 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
uszczegółowionych zapisem par. 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 28 
września 2004 r. w sprawie gatunkowo dziko występujących zwierząt (Dziennik Ustaw z 
2011 r. nr 237 poz. 1419) podczas wykonywania wizji lokalnej na obszarze przedmiotowego 
budynku zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Bernadowskiej 3L nie stwierdzono, że jest on 
zasiedlony przez chronione gatunki ptaków. 

10. Opis technologii rozbiórki 

10.1. Wpływ planowanych do realizacji prac remontowych na środowisko naturalne  

W wyniku prowadzenia prac budowlanych związanych z remontem schodów nastąpi czasowy 
(krótkotrwały) wzrost uciążliwości dla środowiska naturalnego poprzez: 

• emisję hałasu, 
• wytwarzanie odpadów, 
• emisję odgazów. 

10.2. Charakterystyka odpadów powstających w czasie planowanych do realizacji prac 
rozbiórkowych na środowisko naturalne 

W trakcie realizacji robót związanych z remontem schodów objętych opracowaniem 
powstaną odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne. Gromadzenie, 
selekcja, wywożenie i utylizacja odpadów musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi 
zasadami gospodarki odpadami. 

Odpady niebezpieczne muszą być utylizowane zgodnie z wytycznymi przepisów 
szczegółowych. Utylizacja odpadów niebezpiecznych może być prowadzona tylko przez 
firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje i zezwolenia. 

Gromadzenie odpadów innych niż niebezpieczne trakcie prac budowlanych na placu budowy 
powinno odbywać się w szczelnych pojemnikach ustawionych na utwardzonej nawierzchni 
betonowej. Nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych innych niż niebezpieczne. 
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Do odpadów niebezpiecznych zaliczono: 
wg. Załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
katalogu odpadów – Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.) 

Tabl. 1. Odpady niebezpieczne 
Rodzaj odpadów Kod odpadu 

Zużyte materiały szlifierskie - ścierniwo po obróbce strumieniowo-ściernej (12 01 21) 

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali - żelazo i stal (17 04 05) 

Materiały izolacyjne ze spienionych tworzyw sztucznych (17 06 03) 

Do odpadów innych niż niebezpieczne zaliczono: 

Tabl. 2. Odpady inne niż niebezpieczne 
Rodzaj odpadów Kod odpadu 

Odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i remontów (17 01 01) 

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 03) 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w (17 01 06) (17 01 07) 

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (17 01 80) 

Odpadowa papa (17 03 80) 

Żelazo i stal (17 04 05) 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione 
w (17 09 01), (17 09 02) i (17 09 03) (17 09 04) 

10.3. Emisja zanieczyszczeń 

W trakcie prac budowlanych nastąpi niezorganizowana emisja odgazów do powietrza. Emisja 
odgazów wystąpi w postaci spalin z samochodów transportowych i innych maszyn 
budowlanych używanych w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych. Emisja odgazów będzie 
miała charakter czasowy (krótkotrwały) i w praktyce nie spowoduje negatywnych skutków 
środowiskowych. 

10.4. Hałas 

W trakcie prac budowlanych źródłem emisji hałasu do środowiska naturalnego będzie 
transport samochodowy, którym wywożone będą odpady stałe powstałe w trakcie prac 
budowlanych oraz dostarczone będą materiały budowlane. Ponadto źródłem hałasu będzie 
praca maszyn i urządzeń budowlanych na placu budowy. Poziom natężenia hałasu nie będzie 
przekraczać 65 dB w sposób ciągły w okresie jednej zmiany roboczej (8 godzin pracy). 
Ewentualne okresowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu będzie miało 
charakter czasowy (krótkotrwały) i nie spowoduje negatywnych skutków środowiskowych. 
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10.5. Organizacja placu budowy 

Istotnym zagadnieniem jest organizacja placu budowy wokół remontowanych schodów i 
zapewnienia optymalnego dostępu oraz transportu. Należy zapewnić dojazd do budynku 
możliwie z każdej strony. Szczegółowe wytyczne przedstawiono poniżej. 

10.6. Kolejność prowadzenia planowanych do realizacji prac budowlanych 

Prace budowlane należy przeprowadzić w sposób zapewniający optymalny transport z 
zachowaniem dostępu do budynków sąsiednich. Zaleca się wykonywanie prac budowlanych 
w sposób opisany poniżej, dopuszcza się jednak wprowadzenie zmian do projektu remontu 
przez Kierownika budowy, który na podstawie swojego doświadczenia uzna konieczność 
wprowadzenia takich zmian. Każdorazowo zmiana taka musi zostać zaakceptowana przez 
Autorów opracowania i potwierdzona wpisem do Dziennika budowy. Zmiany w projekcie 
wynikać mogą przede wszystkim ze względu na fakt, iż projekt ten sporządzano tylko na 
podstawie oględzin wzrokowych. Brak archiwalnej dokumentacji konstrukcyjnej w 
szczególności dokumentacji istniejących w/przy obiekcie instalacji. Przyjęto prowadzenie 
robót sposobem ręcznym.  

Przyjęto, że materiał rozbiórkowy nie nadaje się do dalszego wbudowania. W trakcie robót 
rozbiórkowych należy prowadzić jego wstępną selekcję.  

Prace budowlane należy przeprowadzić w następującej kolejności: 
1. Zabezpieczyć część działki przy schodach przed dostępem osób trzecich: 

• teren oddzielić ogrodzeniem nietransparentnym o wysokości 200 cm powyżej 
poziomu terenu, 

• podczas montażu ogrodzenia należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie 
odpowiedniej szerokości dojazdu do budynku. 

• Ustanowić drogę dojazdową umożliwiającą wywóz materiałów z rozbiórki poza 
teren budowy i dowóz nowych materiałów. Drogę dojazdową wyznaczyć przy 
pomocy taśm oraz tablic informacyjnych, 

2. Na podstawie posiadanej mapy do celów informacyjnych stwierdzono, że w 
sąsiedztwie remontowanych schodów przebiegają rury instalacji CO oraz kanalizacji 
sanitarnej. Jednak przed przystąpieniem do rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest 
do sprawdzenia i upewnienia się czy w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych 
schodów nie przebiegają rury i przewody innych instalacji (np. gazowej, wodnej, itp) 
oraz nie przebiegają przewody instalacji (np. elektrycznej, teletechnicznej lub innej).                
W przypadku gdy Wykonawca zlokalizuje w/w rury lub przewody zobowiązany jest 
do uzgodnienia z ich Właścicielem (właściwym Gestorem sieci lub Wspólnotą) 
sposób dalszego postępowania. 

3. Rozebrać przedmiotowe schody łącznie z ich fundamentami (do poziomu 
fundamentów budynku). W trakcie rozbiórki zwrócić szczególną uwagę na istniejące 
fundamenty budynku. Niedopuszczalne jest ich podkopanie w trakcie prac 
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rozbiórkowych, jak również niedopuszczalne jest zalanie wykopu wodami 
opadowymi.  

4. Prace rozbiórkowe prowadzić należy w taki sposób aby nie doszło do uszkodzenia 
istniejących rus i przeowdów.  

5. Po rozbiórce schodów, ścianę budynku oczyścić z brudu oraz luźnych fragmentów 
betonu.  

6. W razie potrzeby ubytki betonu (na ścianie) uzupełnić przy zastosowaniu 
drobnoziarnistych zapraw typu PCC lub PCC II. 

7. Odtworzyć warstwy wykończeniowe na ścianie budynku (izolację przeciwwilgociową 
oraz izolację termiczną). 

8. Odtworzyć schody zgodnie z zaleceniami Projektu (na podstawie załączonych 
rysunków, zestawień i opisu technicznego). 

9. Przestrzeń między ściana budynku i ścianą schodów zasypać keramzytem o granulacji 
od 8 mm do 20 mm. Keramzyt zagęścić do stopnia ID=0,6 warstwami o grubości 
maksymalnie 30 cm, ubijanych ręcznie. W trakcie zagęszczania keramzytu 
niedopuszczalne jest stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego (wywołujących 
obc. dynamiczne). 

10. Po zakończeniu stanu surowego schodów boczne powierzchnie ścian pokryć tynkiem 
mineralnym o fakturze i kolorze zbliżonym do istniejących schodów. Na stopniach i 
spocznikach wykonać warstwy wykończeniowe z płytek glazury ceramicznej. Rodzaj 
płytek uzgodnić z Właścicielem (Zarządcą obiektu) 

11. Przez cały okres prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć drzwi 
balkonowe (na parterze przy schodach) przed wyjściem mieszkańców na zewnątrz 
mieszkania. Np. poprzez zamocowanie tymczasowej balustrady. 

12. Po zakończeniu prac budowlanych wykonać makroniwelację terenu. Odtworzyć zieleń 
typu niskiego (trawnik).  

11. Wnioski i zalecenia 

Na podstawie wykonanych wizji lokalnych na obiekcie, wykonanej inwentaryzacji, analizy 
stanu istniejącego wyprowadza się następujące wnioski i zalecenia: 

1. Stan techniczny przedmiotowych schodów jest awaryjny. Schody w obecnym stanie 
zagrażają bezpieczeństu konstrukcji i bezpieczeństwu użytkowania. Schody wyłączone są 
z użytkowania. Właściciel/Zarządca obiektu zdecydował o ich remoncie polegającym ich 
rozbiórce i odtworzeniu z zachowaniem pierwotnej formy i wymiarów.   

2. Schody, z uwagi na zakres uszkodzeń nie kwalifikują się do naprawy. 
3. Za rozwiązanie optymalne uznaje się demontaż istniejącej konstrukcji.  
4. Planowane roboty budowlane, prowadzone zgodnie z projektem, zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami nie będą miały istotnego wpływu na 
bezpieczeństwo konstrukcji oraz bezpieczeństwo użytkowania budynku,  
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5. Przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych możliwość zastosowania 
przyjętych w projekcie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych należy zweryfikować 
w terenie i na obiekcie. 

6. Prace rozbiórkowe w zakresie objętym niniejszym opracowaniem mogą być 
prowadzone jedynie na podstawie prawomocnej decyzji administracyjnej wydanej 
przez właściwy terenowo organ administracyjny (tzw. pozwolenie na budowę 
(rozbiórkę)) po spełnieniu wymogów formalno-prawnych przewidzianych w 
przepisach Prawa Budowlanego oraz przepisach szczegółowych. 

7. Realizacja prac rozbiórkowych na podstawie zaleceń zamieszczonych w niniejszym 
opracowaniu nie zwalnia z konieczności opracowania szczegółowego planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8. W pomieszczeniach przeznaczonych do rozbiórki oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie 
nie występują zwierzęta gatunków chronionych oraz rośliny prawnie chronione. 

9. Prace budowlane powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników 
przedsiębiorstwa budowlanego, zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej pod stały 
nadzorem osoby uprawnionej. 

Uwagi: 
1. Wszystkie zmiany w odniesieniu do rozwiązań ujętych w opracowanej 

dokumentacji wprowadzane w okresie realizacji prac budowlanych objętych 
niniejszym projektem należy uzgadniać z autorami opracowania. 

2. Z uwagi na wiek obiektu i brak pełnej dokumentacji architektoniczno-
budowlanej nie można wykluczyć, że w trakcie planowanych do wykonania robót 
budowlanych wystąpią nieprzewidziane trudności. Z tego względu zaleca się 
prowadzenie prac pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej (Inżyniera będącego 
Członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). 

 
 
 

Opracowali: 
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Informacje dotyczące przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Przed rozpoczęciem robót teren objęty pracami należy ogrodzić uniemożliwiając wejście osób 
nieuprawnionych (postronnych), oznaczając teren tablicami z napisami ostrzegającymi o 
prowadzonych robotach budowlanych. Wskazane jest aby na czas budowy plac był dozorowany 
w sposób nieprzerwany przez całą dobę ze względu na duże zagrożenie w przypadku wejścia 
osób trzecich na teren robót budowlanych. 

Wszelkie prace niebezpieczne pożarowo należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, 
poz. 460). 

Zakres robót dla całego zamierzenia projektowego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

Zakres robót obejmuje rozbiórkę i późniejsze odtworzenie z zachowaniem formy i wymiarów 
schodów przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gdyni Orłowie przy ul. Bernadowskiej 
3L na działce Nr 3371, Obręb Orłowo. 

Przyjęto w projekcie następującą kolejność realizacji prac: 
• ogrodzenie i oznaczenie tablicami informacyjnymi terenu przy schodach, 
• tymczasowe zabezpieczenie (zamknięcie) drzwi balkonowych uniemożliwiające wyjście 

mieszkańców na zewnątrz budynku (na remontowane schody), 
• rozbiórka istniejących schodów zgodnie z założoną w projekcie technologią rozbiórki, 
• odtworzenie schodów w pierwotnej formie i wymaiarach, 
• makroniwelacja terenu. 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie dotyczy. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

W trakcie rozbiórki/odtworzenia przedmiotowych schodów mogą wystąpić następujące 
zagrożenia związane z prowadzeniem prac budowlanych: 

• roboty na wysokości, 
• roboty w wykopach, 
• roboty w trakcie obniżonych temperatur, 
• robotami z gazami spawalniczymi. 
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Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, każdemu z 
pracowników należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe w zakresie ogólnych jak i 
szczegółowych zasad BHP. Zapoznać pracowników firmy budowlanej realizującej prace 
budowlane z zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy oraz związanym z tym 
ryzykiem. Fakt zapoznania się pracowników z rodzajami niebezpieczeństwa związanymi z 
prowadzonym zamierzeniem inwestycyjnym powinien być potwierdzony odpowiednim wpisem 
do Dziennika Budowy (Dziennika Rozbiórki). 

Zalecenia dotyczące sporządzenia planu BIOZ w zakresie przepisów BHB i PPOŻ 

Warunki ogólne 
Wszystkie roboty związane z rozbiórką i odtworzeniem objętych  opracowaniem schodów muszą 
być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) 
oraz ochrony przeciwpożarowej (P.POŻ.). 

Główne akty prawne dotyczące robót objętych zakresem niniejszego opracowania to: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 

15, poz. 139). 
• Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844). 
• Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia 

w dziedzinie bhp i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285). 
• Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być 

wykonane przez co najmniej dwie osoby, (Dz. U. nr 62, poz. 288). 
• Rozporządzenie MGPiOŚ z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych wraz z 
późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 24, poz. 142). 

• Rozporządzenie M.S.W z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 102, 
poz. 507). 

• Rozporządzenie MPiOS oraz MZ z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ciśnieniem wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 29, poz. 115 z 
1954 r., Dz.U. nr 23, poz. 216 z 1971r., Dz.U. nr 75, poz. 846 z 1999 r.). 

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników zatrudnionych przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 
313). 

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62, poz. 287). 
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• Rozporządzenie MPiOS, MPC i MZ z dnia 13 kwietnia 1951r. w sprawie bezpieczeństwa 
pracy przy sprężarkach powietrznych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 22, poz. 
174, Dz.U. nr 13, poz. 91 z 1965 r., Dz.U. nr 24, poz. 142 z 1974 r.). 

• Pozostałe obowiązujące przepisy BHP i p.poż. nie wymienione w zestawieniu. 

Warunki szczegółowe 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

• tymczasowe zabezpieczenie drzwi balkonowych uniemożliwiające wyjście mieszkańców 
(mieszkania przy schodach) na remontowane schody., 

• teren, na którym prowadzone będą planowane prace budowlane należy ogrodzić i 
oznakować tablicami informacyjnymi oraz piktogramami ostrzegawczymi w celu 
zapewnia bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych, 

• zapoznać pracowników firmy budowlanej realizującej roboty budowlane z zagrożeniami 
występującymi na stanowisku pracy oraz związanym z tym ryzykiem (przeprowadzić 
tzw. szkolenie stanowiskowe). Fakt zapoznania się pracowników z rodzajami 
niebezpieczeństwa związanymi z prowadzonym zamierzeniem inwestycyjnym powinien 
być potwierdzony odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy, 

• wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne badania okresowe (zdrowia), 
• wszystkie urządzenia mechaniczne stosowane podczas prac budowlanych należy 

użytkować zgodnie z instrukcjami ich obsługi, 
• nadzór w trakcie wykonywania robót ziemnych: (w szczególności roboty w wykopach 

tzn. zabezpieczenie ludzi przed zasypaniem), 
• w trakcie prac budowlanych należy zapewnić środki ochrony osobistej i ogólnej, 
• prace wykonywane w okresie obniżonych temperatur, 
• prace wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

Uwaga: 
Niniejsza informacja i zawarte w niej wyszczególnienia nie mogą stanowić podstaw do 
jakiegokolwiek ograniczenia stosowania obowiązujących przepisów wyższej rangi, w 
szczególności Prawa Pracy i przepisów BHP. 

Nadzór nad planowanymi do realizacjami pracami budowlanymi 

Kierownictwo nad robotami oraz nadzór należy powierzyć osobom posiadającym aktualny w 
trakcie wykonywania prac, wpis na listę członków właściwej terenowo Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, zgodnie z Ustawą o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 
5, poz. 42 z 2001 r.). 

Opracowali: 
 
 

mgr inż. Waldemar Kulkowski      mgr inż. Tomasz Majewski 
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Załącznik Z-1 

Dokumentacja rysunkowa 
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Spis rysunków: 

I-01 Stan istniejący – Rzut fundamentów. 
KW-01 Rysunek szalunkowy. 
KW-02 Zbrojenie ławy fundamentowej L1. 
KW-03 Zbrojenie ściany S1. 
KW-04 Zbrojenie ściany S2. 
KW-05 Zbrojenie ściany S3. 
KW-06 Zbrojenie biegu schodów BG1. 
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