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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

1. Dane ogólne przedmiot inwestycji: 

Opracowanie projektowe dotyczy adaptacja sal wykładowych w segmencie "A" w budynku 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w ramach 

projektu pt" Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych " nr 

POWER.05.03.00-00-0002/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edykacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 

5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunku medycznym jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 

0008,dz. nr 1028/10 

2. Budynek zlokalizowano: 

Województwo:     mazowieckie        

Powiat:   płocki           

Położenie:   m. Płock 

Obręb:     Nr 0008 – Śródmieście  

Działka nr ewid.:                 1028/10 

Jednostka ewidencyjna:    146201_1  

3. Podstawowe materiały do projektowania 

• Aktualna mapa zasadnicza  

• Uzgodnienia z inwestorem 

 

4.  Podstawy merytoryczne  
Podstawy merytoryczne opracowania stanowią: 

• Umowa z Inwestorem. 

• Informacje, dane i ustalenia przekazane przez Inwestora/Użytkownika. 

• Wyniki wizji lokalnych przeprowadzonych na obiekcie, podczas których wykonano 
niezbędną inwentaryzację techniczną obiektu, oględziny zawilgoconej ściany oraz 
dokumentację fotograficzną, 

• Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane takie jak: 
� ustawy z dnia 7 czerwca 2018 roku Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z 

późniejszymi zmianami  

� Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799) 
� Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016.71) 
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� Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 
r. Nr 47, poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 75, poz. 690) wraz ze zmianami. 

5. Opis stanu istniejącego działki 

 

Działka o nr ew. 1028/10 w Płocku jest działką zbudowaną. 

Na działce znajduje się 2 kondygnacyjny, podpiwniczony budynek. Na dziedzińcu znajduje się parking 

dla samochodów oraz strefa zieleni z licznymi nasadzeniami. 
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Do budynku wykonano przyłącza: wodne, elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej oraz 

telekomunikacyjne. Działka posiada połączenie do drogi publicznej z ul. Pl. Dąbrowskiego oraz ul. 

Zacisze. Teren działki jest ogrodzony z wyjazdem od strony zachodniej.  

Dojazd na teren szkoły możliwy jest przejazdem od ul. Zacisze oraz od PI. 

Dąbrowskiego. Sąsiedztwo obiektu stanowią, obiekty użyteczności publicznej tj. 

Szpital Miejski, Hala Sportowa MZOS oraz Zakłady Usługowo - Produkcyjne. Teren 

objęty opracowaniem leży w strefie objętej ochroną archeologiczną. 

Cały kompleks budynków znajduje się w granicach działki, place manewrowe, 

stanowiska postojowe są, wspólne dla wszystkich użytkowników kwartału budynków 

przy PI. Dąbrowskiego 2. 

 6. Opis stanu projektowanego 

 

Na działce nie zajdą żadne zmiany. Budynek pełnić będzie funkcję identyczną jak przed 

przebudową.  Charakterystyka energetyczne budynku nie ulegnie zmianie. 

Na działce znajduje się ok 15 miejsc postojowych na dziedzińcu. 

Zgodnie z Uchwałą nr 482/XXXVIII/2017 Rady miasta Płocka z dn. 31.01.2017r, /  inwestycja 

zlokalizowana jest w II Strefie parkingowej par.6.1 kolumna II dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych ustala się maksymalną liczbę miejsc postojowych 15/100 miejsc 

dydaktycznych. 

Uchwałą nie ustala minimalnej liczby miejsc postojowych. Interpretując zapisy w/w Uchwały 

przyjęto 15 miejsc postojowych jest wystarczająca dla obsługi inwestycji. 

7. Bilans terenu 

 

BILANS TERENU 
Udział 

procentowy 

Powierzchnia działki m2 4105,0 100 % 

Powierzchnia zabudowy istniejący 

budynek mieszkalny oraz budynek 

gospodarczym  

 

m2 1483,00 36,13% 

Powierzchnia terenów biologicznie 

czynnych 

m2 2622,00 63,87% 
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8. Dane o wpisie do rejestru zabytków i ochronie wg ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 

Pozostałości zespołu klasztornego Norbertanek - stanowią element zespołu urban. – archit., 
wpisanego do rejestru zabytków (patrz : nr ewid. 383) 

 

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

Działka, na której jest obiekt budowlany nie znajduje się w granicy terenu górniczego i brak jest 

wpływu eksploatacji górniczej na działkę. 

 

10. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 

Rodzaj projektowanego remontu nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko 

(Ustawa z dn. 13.04.2018r. – Prawo ochrony Środowiska – Dz. U. 2018.799.). 

Obiekt budowany nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu 

budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

Zasięg strefy oddziaływania na środowisko i uciążliwość w stosunku do sąsiednich działek jest 

ograniczony do działki będącej własnością inwestora.  

Nieczystości stałe będą gromadzone w szczelnych pojemnikach na terenie działki i wywożone 

okresowo przez specjalistyczną firmę na zalegalizowane wysypisko śmieci. 

Instalacje zewnętrzne do budowy: przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, elektryczne i gazowa wg. 

odrębnych opracowań. Ewentualne uciążliwości ograniczone będą wyłącznie do etapu prowadzenia 

prac budowlanych i ustaną z chwilą zakończenia realizacji inwestycji. 

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu inwestycji na krajobraz. 

 

Po analizie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego, stwierdzono że zasięg prac oddziałuje 
na inną działkę, ponieważ budynek od strony północnej  znajduje się w granicy z działką 1027/5 
- ul. Pl. Dąbrowskiego. 
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II. OPIS TECHNICZNY - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

1. Dane ogólne, przedmiot inwestycji 

Opracowanie projektowe dotyczy adaptacja sal wykładowych w segmencie "A" w budynku 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w ramach 

projektu pt" Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych " nr 

POWER.05.03.00-00-0002/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 

Wysoka jakość kształcenia na kierunku medycznym jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 0008,dz. nr 

1028/10 

2.   Budynek zlokalizowano: 

Województwo:     mazowieckie        

Powiat:   płocki           

Położenie:   m. Płock 

Obręb:     Nr 0008 – Śródmieście  

Działka nr ewid.:                 1028/10 

Jednostka ewidencyjna:    146201_1  

3.  Podstawowe materiały do projektowania 

• Aktualna mapa zasadnicza  

• Uzgodnienia z inwestorem 

4.  Dane ogólne  

Obiekt przeznaczony na potrzeby Mazowieckiej Uczelni Publicznej zbudowano z 

wykorzystaniem murów zespołu zabudowań klasztoru Norbertanek. Klasztor i kościół murowany, 

pochodzący prawdopodobnie z XVII w. po przeniesieniu zakonnic do Czerwińska przeznaczono na 

koszary wojskowe. W ramach przystosowania do nowych funkcji rozbudowano w latach 1823-30 

istniejące obiekty o nowe pawilony, jednocześnie przeprowadzając remonty obiektów poklasztornych. 

Po II wojnie światowej w dawnych budynkach wojskowych ulokowano różne "placówki społeczne" oraz 

zakład pracy. 

Pozostałości zespołu klasztornego Norbertanek - stanowią element zespołu urban. – archit., 

wpisanego do rejestru zabytków (patrz : nr ewid. 383) 

 

Obiekt od strony frontowej ma dwie kondygnacje naziemne i jest miejscowo podpiwniczony.  

Od strony wschodniej - trzykondygnacyjny częściowo podpiwniczony - nieobjęty opracowaniem  

Wzdłuż części południowo-wschodniej -jako łącznik jednokondygnacyjny. 



18 

Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje 

dzięki dźwigom osobowym oraz odcinkowych pochylni . Na wszystkich kondygnacjach 

znajduje się pojedyncze sanitariaty dla osób niepełnosprawnych bez przedsionka 

oddzielającego od komunikacji ogólnej z pełny oprzyrządowaniem dla w/w osób . 

 

Parter nie więcej niż 210 osób,  

I piętro nie więcej niż 280 osób,  

II piętro nie więcej niż 100 osób 

Aula – przeznaczenie dla 121 osób + 50 miejsc siedzących 

4.1 Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 

• Elektryczna 230 V na każdej kondygnacji budynku, przewody prowadzone są pod tynkiem.  

• Instalacja p.poż 

• Instalacje teletechniczne. 

• Wentylacji grawitacyjnej. 

• Wodociągowa zimnej i ciepłej wody i kanalizacyjna sanitarna. 

• Odgromowa na całym obiekcie w wykonaniu podstawowym 

• Centralnego ogrzewania z sieci miejskiej przez węzeł c. o. usytuowany na poziomie piwnicy w 

budynku. 

4.2 Dane budynku 

• wysokość budynku                       –  11,39 m (niski- N) ,  

• powierzchnia zabudowy             –   1 691,00 m2, 

• powierzchnia użytkowa          –   2 775,16 m2, 

• powierzchnia całkowita           –   1 614,05 m2, 

• kubatura                                                                               –   8 483,61 m3. 

4.3 Forma architektoniczna 

Zaprojektowana forma architektoniczna nawiązuje do zabudowy tradycyjnej. Główna bryła budynku 

przekryta jest dachem o kącie 26o  . Forma architektoniczna nawiązuje do zabudowy tradycyjnej. 

4.4 Funkcja obiektu 

Budynek służy wyłącznie celom dydaktycznym  

- parter -hall, sale dydaktyczne, gabinet Dziekana/dziekanat, pomieszczenie administracyjne i 

gospodarcze, szatnia oraz sanitariaty - nieobjęte opracowaniem 

- piętro I - hall, sale dydaktyczne, aula, pomieszczenie administracyjne,  sanitariaty - objęte 

opracowaniem 
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- piętro II - hall, sala senatu, sale dydaktyczne , pomieszczenie administracyjne,  sanitariaty - 

nieobjęte opracowaniem 

4.5 Dane konstrukcyjno – materiałowe  

o ławy fundamentowe – kamienne, 

o ściany zewnętrzne – murowane z cegły pełnej (gr. muru zróżnicowana), 

o ściany wewnętrzne nośne – gazobeton odmiany 07 gr. 24cm (istniejące z cegły pełnej gr. 30, 50, 

66, 90, 110cm), 

o ściany działowe -  cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej oraz z płyt GK na stelażu 

aluminiowym 

o stropy – prefabrykowane WPS z płyt gr. 8cm na belkach stalowych dwuteowych 260 ze stali 

St3SX oparte na istniejących ścianach za pomocą gniazd betonowych zabezpieczone przeciw 

ogniowo 

o schody – projektowane żelbetowe wylewane (istniejące: betonowe, ceglane i drewniane) 

o dach – konstrukcja z więźby dachowej drewnianej płatwiowo-kleszczowa, płatwiowo-jętkowa  

- oddzielony jest od części użytkowej – przy zastosowaniu izolacji z wełny mineralnej gr. 20cm 

o pokrycie dachu:  dachówka lub blacha cynkowo-tytanowa 

o stropodach nieużytkowy 

 

Uwaga:  Opis techniczny i rysunki stanowią całość. Należy je rozpatrywać razem, a w razie wątpliwości 

lub rozbieżności należy skontaktować się bezzwłocznie z projektantem. Wymienione w dokumentacji 

projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkretnych producentów jak również nazwy firm 

dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia parametrów przedmiotu poprzez 

podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów 

równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo 

gorsze od wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych 

parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do 

stosowania. 

5. Zakres prac remontowych 

5.1 Pomieszczenie Wysokiej Wierności - sala 117 

Zakres prac remontowych: 

- poszerzenie istniejących otworu drzwiowego ( dostosowanie do drzwi o szerokości 120) z 

wykonaniem nadproża stalowego złożonego z dwóch belek HEA 120 

- wykucie otworu drzwiowego ( dostosowanie do drzwi o szerokości 120) z wykonaniem nadproża 

stalowego złożonego z dwóch belek HEA 120 

- montaż drzwi 120x200cm wraz z ich obrobieniem  
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- wymiana parapetów na konglomerat gr 2cm o szer ok 55cm w kolorze do ustalenia z Inwestorem 

- montaż glazury w rejonie zlewu 1,6x2,0m  

- wymiana rolet kolor do ustalenia z Inwestorem  

- wymiana istniejącej wykładziny PCV na nową  

- szpachlowanie i malowanie ścian 

- wykonanie sufitów kasetonowego 60x60cm  

- wykonanie sieci elektrycznej-teletechnicznej i sanitarnej ( w tym gazy medyczne)  wg. projektów 

branżowych  

5.2 Pomieszczenie Wysokiej Wierności - sala monitoringu - sala 117b 

Zakres prac remontowych: 

- wymurowanie ścianki z gazobetonu szerokości 12cm 

- tynkowanie, ścian 

- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem 

- montaż drzwi 90x200cm 

- wymiana parapetów na konglomerat gr 2cm o szer ok 55cm w kolorze do ustalenia z Inwestorem 

- wymiana rolet 100% zaćmienie kolor do ustalenia z Inwestorem  

- montaż podłogi technicznej  

- montaż  wykładziny PCV  

- wykonanie sufitów kasetonowego 60x60cm  

- wykonanie sieci elektrycznej-teletechnicznej wg. projektów branżowych 

5.3 Łazienka - sala 117A 

Zakres prac remontowych: 

- skucie płytek ze ściany ok 4m2 

- wymiana parapetów na konglomerat gr 2cm o szer ok 55cm w kolorze do ustalenia z Inwestorem 

- wymiana rolet kolor do ustalenia z Inwestorem  

- wymiana istniejącej wykładziny PCV na nową  

- ułożenie płytek do wysokości 2h w rejonie umywalki i prysznica ok 7m2 

- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów 

- montaż umywalki, prysznica i ustępu 

5.4 Sala umiejętności położniczych - sala 118 

Zakres prac remontowych: 

- poszerzenie istniejących otworu drzwiowego ( dostosowanie do drzwi o szerokości 120) z 

wykonaniem nadproża stalowego złożonego z dwóch belek HEA 120 

- montaż drzwi 120x200cm wraz z ich obrobieniem  
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- zamurowanie otworu drzwiowego 100x200 wraz z tynkowaniem i malowaniem  

- wymiana parapetów na konglomerat gr 2cm o szer ok 55cm w kolorze do ustalenia z Inwestorem 

- montaż glazury w rejonie zlewu 1,6x2,0m  

- wymiana rolet kolor do ustalenia z Inwestorem  

- wymiana istniejącej wykładziny PCV na nową  

- szpachlowanie i malowanie ścian 

- wykonanie sufitów kasetonowego 60x60cm  

- montaż kotar sufitowych 

- wykonanie sieci elektrycznej-teletechnicznej i sanitarnej wg. projektów branżowych  
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6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

6.1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji. 

Budynek dydaktyczny Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku jest obiektem częściowo 
trzykondygnacyjnym oraz częściowo dwukondygnacyjnym z  podpiwniczeniem pod częścią obiektu, 
zaliczonym do grupy wysokości niski (N) – o wysokości do  12 m włącznie nad poziomem terenu. 

Wysokość budynku wynosi 11,39 m (od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do górnej 
płaszczyzny stropu szachtu windy). 

 
Szczegółowe warunki techniczne budynku : 

• wysokość budynku                       –                            11,39 m (niski- N) ,  

• powierzchnia zabudowy             –                      1 691,00 m2, 

• powierzchnia użytkowa          –                      2 775,16 m2, 

• powierzchnia całkowita           –                      1 614,05 m2, 

• kubatura                                                                               –                      8 483,61 m3. 

• powierzchnia użytkowa parteru          –              1 162,52 m2, 

• powierzchnia użytkowa I piętra        –               1 270,45 m2, 

• powierzchnia użytkowa II piętra         –        342,19 m2. 
 

6.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 
zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych. 
W budynku nie są składowane, przechowywane  oraz użytkowane materiały niebezpieczne pożarowo. 
Pozostałe materiały palne, które mogą występować w obiekcie to materiały palne stanowiące jego 
wyposażenie i wystrój oraz składowane w magazynie podręcznym powiązanym  
funkcjonalnie z częścią  ZL obiektu, takie jak : 

- papier,  
- opakowania z tworzyw sztucznych, 
- wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych (stoliki i krzesła, meble), 
- wykładziny podłogowe, 
- ubrania, buty,  
- wyposażenie sal lekcyjnych, 
- pomoce naukowe,  
- obudowy komputerów oraz sprzętu rtv. 
Parametry pożarowe występujących substancji palnych.  

Lp.    Substancja - materiał charakterystyka 

1. 
drewno, materiały 
 drewnopochodne 

–  łatwo palny,      
–  temperatura zapalenia 300 oC – 400 oC, 
–  ciepło spalania 16,0 MJ/kg – 18,0 MJ/kg 

2. papier, karton 

–  łatwo palny, 
–  temperatura zapalenia 230oC, w stanie rozluźnionym pali się  
    intensywnie i  szybko 
–  ciepło spalania 16,0 MJ/kg 
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Lp.    Substancja - materiał charakterystyka 

3. polietylen (PE), 

–  łatwo zapalny, o małej odporności na działanie ciepła, 
–  polietylen pali się żółtym świecącym płomieniem, w środku 

niebieski, po krótkim okresie palenia spadają krople 
stopionego materiału, przy czym płomień utrzymuje się na 
kroplach; 

– temperatura zapalenia 420 oC, 
–  podczas palenia wydzielają duże ilości dymu, 
–  ciepło spalania 40,3 MJ/kg 

4. 
Polipropylen (PP) 
 

– ciało stałe w temp. 20 0C,  
– łatwo palny, 
– podczas spalania wydzielają duże ilości dymu  i gazów  
   toksycznych, 
– ciepło spalania 43,0 MJ/kg 

5. Poliamid  
– palny, samogasnący, 
– temperatura zapalenia 2300 C, 
– ciepło spalania 29,0 MJ/kg 

6. 
Poliester  
 

– palny,  
– pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego źródła  

ciepła, 
– temperatura zapalenia 2350 C, 
– ciepło spalania 31,0 MJ/kg       

 
6.3. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń. 
Zgodnie z § 209 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (J.t. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1065 z późn. zm.) budynek z uwagi na przeznaczenie  i sposób użytkowania zakwalifikowany jest 
do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (użyteczności publicznej) -  budynek dydaktyczny Mazowieckiej 
Uczelni Publicznej. 
 
Budynek posiada 3 i 2 kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie pod częścią budynku: 

• parter -hall, sale dydaktyczne, gabinet Dziekana/dziekanat, pomieszczenie administracyjne i 
gospodarcze, szatnia oraz sanitariaty - nieobjęte opracowaniem 

• - piętro I - hall, sale dydaktyczne, aula, pomieszczenie administracyjne,  sanitariaty - objęte 
opracowaniem 

• - piętro II - hall, sala senatu, sale dydaktyczne , pomieszczenie administracyjne,  sanitariaty - 
nieobjęte opracowaniem 
 

 
W budynku przewiduje się przebywanie maksymalnie do 590 osób, przy zajęciach prowadzonych we 
wszystkich salach lekcyjnych. 
- piwnica       - nie więcej niż  2 osoby, 
- parter         - nie więcej niż 210 osób, 
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- I piętro       - nie więcej niż 280 osób, 
- II piętro     -  nie więcej niż 100 osób 

 
W salach zajęć  może być od  do 30 osób. 
Aula – przeznaczenie dla 121 osób - miejsc siedzących 
 
W budynku znajdują się pomieszczenia, w których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 
zewnątrz pomieszczeń,  jest to pomieszczenie auli przeznaczone dla ponad 50 osób oraz pomieszczenia 
higieniczno-sanitarne- umywalnie i wydzielone ustępy. 
 
6.4. Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego. 
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości obciążenia 
ogniowego. W analizowanym budynku znajdują się  pomieszczenia produkcyjno-magazynowe 
usytuowane na poziomie piwnicy (węzeł c. o., pomieszczenie gospodarcze, magazyn podręczny 
powiązany funkcjonalnie częścią ZL), w których gęstość obciążenia ogniowego wynosi do 500 MJ/m2.  
 
6.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

W budynku nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem.  
 
6.6. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

Zgodnie z § 212 ust. 2 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie [1], dla niskiego (N), trzykondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL III, wymagana klasa odporności pożarowej budynku „C”. Wysokość budynku nie 
przekroczy 12 m i wyniesie 11,39 m (od poziomu posadzki),  

 
Zgodnie z § 216 ust. 1 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
[1], elementy budynku odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej  
powinny spełniać co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli : 

 

Nazwa elementu 
budynku 

Wymagana 
klasa 
odporności 
ogniowej 

Materiały i wyroby budowlane, z 
których wykonano elementy 
budynku 

Ocena 
odporności 
ogniowej 

Główna 

konstrukcja 
nośna  

R 60 
murowane z cegły pełnej (gr. muru 

zróżnicowana) ok 70cm 

Spełnia 

wymagania 

Ściany 
zewnętrzne 

EI 30 
murowane z cegły pełnej (gr. muru 
zróżnicowana) ok 70cm 

Spełnia 
wymagania 

Ściany 
wewnętrzne 

EI 15 

gazobeton odmiany 07 gr. 24cm 
(istniejące z cegły pełnej gr. 30, 50, 
66, 90, 110cm) i z płyt gipsowo-
kartonowych o gr. 12 cm. 

Spełnia 
wymagania 
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Stropy pozostałe REI 60 

prefabrykowane WPS z płyt gr. 8cm 

na belkach stalowych dwuteowych 
260 ze stali St3SX oparte na 

istniejących ścianach za pomocą 
gniazd betonowych zabezpieczone 
przeciw ogniowo 

Spełnia 

wymagania. 

Przekrycie dachu  RE 15 
B  Dachówka , wełna izolacyjna 

rozłożona jest na stropie poddasza 

nieużytkowego  

Spełnia 
wymagania  

Konstrukcja 
dachu 

R 15 
Drewniana na stropie ostatniej 
kondygnacji. 

Nie spełnia 

wymagań. 
 

 
Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej powinny być 
nierozprzestrzeniające ognia.  
Drewniane elementy konstrukcyjne więźby dachowej zostaną zabezpieczone środkiem ogniochronnym 
do stopnia nierozprzestrzeniania ognia n. r. o. 

Do wykończenia wnętrz należy stosować materiały i wyroby trudno zapalne. 
Podłogi na drogach ewakuacyjnych wykonane są z materiałów niepalnych. 
Sufity w budynku wykonane są z materiałów niepalnych, niezapalnych, niekapiących i 
nieodpadających pod wpływem ognia. 

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób stosowanie 
łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin 
podłogowych jest zabronione. 

Biegi spoczniki schodów służących do ewakuacji powinny być wykonane  
z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej – R 60. 
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) - EI 15. 
 

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej: 
o ławy fundamentowe – kamienne, 
o ściany zewnętrzne – murowane z cegły pełnej (gr. muru zróżnicowana), 
o ściany wewnętrzne nośne – gazobeton odmiany 07 gr. 24cm (istniejące z cegły pełnej gr. 30, 50, 

66, 90, 110cm), 
o ściany działowe -  cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej oraz z płyt GK na stelażu 

aluminiowym 
o stropy – prefabrykowane WPS z płyt gr. 8cm na belkach stalowych dwuteowych 260 ze stali 

St3SX oparte na istniejących ścianach za pomocą gniazd betonowych zabezpieczone przeciw 
ogniowo 

o schody – projektowane żelbetowe wylewane (istniejące: betonowe, ceglane i drewniane) 
o dach – konstrukcja z więźby dachowej drewnianej płatwiowo-kleszczowa, płatwiowo-jętkowa - 

oddzielony jest od części użytkowej – przy zastosowaniu izolacji z wełny mineralnej gr. 20cm 
o pokrycie dachu:  dachówka lub blacha cynkowo-tytanowa 
o stropodach nieużytkowy 

 
6.7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe. 



26 

Budynek dydaktyczny Mazowieckiej Uczelni Publicznej został podzielony na trzy strefy pożarowe. Część 
objęta projektem stanowi I strefę pożarową (segment A modernizowany) o powierzchni                            2 
775,16 m2, zakwalifikowana jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.  
Powierzchnia strefy pożarowej I nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego 
trzykondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III , która wynosi 8000 m2.  
Budynek na granicy stref pożarowych posiada ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie 
odporności ogniowej REI 120 oraz strop o klasie odporności ogniowej REI 60. 
Między ścianami usytuowanymi  pod kątem 90o zastosowano pas o szerokości 4 m i klasie odporności 
ogniowej REI 120. Od frontu budynku i z tyłu budynku na granicy stref pożarowych zastosowano pas o 
szerokości 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60 wykonany z materiału niepalnego (wełna kamienna 
lub szklana). 
Ściany i stropy stanowiące element oddzielenia przeciwpożarowego są wykonane z materiałów 
niepalnych.  
Przepusty instalacyjne w ścianach i stropie oddzielenia przeciwpożarowego,  dla których jest 
wymagana klasa odporności ogniowej należy uszczelnić do klasy odporności ogniowej (EI) tych 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego.  
Dopuszcza się nieinstalowanie uszczelnień przepustów instalacyjnych dla pojedynczych rur instalacji 
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy oddzielenia 
przeciwpożarowego do pomieszczeń higienicznosanitarnych. 
Na wykonanie zabezpieczenia przejść instalacyjnych należy wykonać dokumentację techniczną. 
 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy  odcinające o klasie 
odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z 
uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność EIS 60  uruchamiane 
wyzwalaczem termicznym. 

Drzwi w klasie odporności ogniowej należy wyposażyć w samozamykacze. 
 
6.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od 
obiektów sąsiadujących. 

Budynek  jest obiektem wolnostojącym usytuowanym na działce o  numerze ewidencyjnym 
gruntu 1028/10 . Lokalizacja obiektu nie ulega zmianie. 
 
6.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 
Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w 
bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo 
drogami komunikacji ogólnej. 
 
Odpowiednie warunki ewakuacji polegają w szczególności na zapewnieniu: 

• odpowiedniej ilości wyjść ewakuacyjnych, 

• odpowiedniej szerokości wyjść ewakuacyjnych, 

• dopuszczalnej długości dojść ewakuacyjnych, 

• dopuszczalnej długości przejść ewakuacyjnych, 

• bezpiecznej pożarowo obudowy i oddzieleń dróg ewakuacyjnych, 

• zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, 

• oznakowaniu i oświetleniu dróg ewakuacyjnych. 
 



27 

Zgodnie natomiast  z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  obiektów  budowlanych  i  
terenów  (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), 
z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny być zapewnione odpowiednie 
warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej 
lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz 
jego funkcji, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego polegające 
na : 
 1) zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych; 
 2) zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych; 
 3) zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń; 
 4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg 

ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych 
rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu; 

 5) zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na 
drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych; 

 6) zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez 
dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany. 

 
Warunki ewakuacji ludzi 

1. Ilość wyjść ewakuacyjnych.  
Z projektowanej części budynku (A po modernizacji ) na zewnątrz prowadzą cztery wyjście 
ewakuacyjne otwierające się na zewnątrz wyjścia prowadzą z klatek schodowych.  
Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej 
strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż wynikająca z rozporządzenia szerokość biegu 
klatki schodowej. Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku zaprojektowano jako 
otwierane na zewnątrz – szerokość drzwi wynosi od 1,200 m do 1,80 m. 

2. Szerokość i wysokość wyjść ewakuacyjnych. 
               Szerokość drzwi wychodzących z  pomieszczeń użytkowych prowadzących na drogi  
               ewakuacyjne wynosi w świetle ościeżnicy 0,9 m oraz 1,00 m (0,85 m  dla drzwi prowadzących  
               z misek ustępowych – boksów), a wysokość w świetle  ościeżnicy wynosi 2,00 m.  
               Na I piętrze do 3 sal zajęć projektuje się drzwi wychodzące z  pomieszczeń użytkowych 
                prowadzących na drogi ewakuacyjne dwuskrzydłowe o szerokości w świetle  ościeżnicy  
               1,20 m (0,90 m  + 0,30 m), a wysokość w świetle  ościeżnicy wynosi 2,00 m.  
               Szerokość drzwi ewakuacyjnych  na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych prowadzących 
               na zewnątrz obiektu wynosi w świetle ościeżnicy odpowiednio 1,80 m  (0,90 m + 0,90 m) oraz 
               1,20 m i 1,50 m, a wysokość w świetle   ościeżnicy wynosi od 2,00 m do 2,15 m.  

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi. 
Wyjścia z pomieszczeń prowadzące na drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami.  
Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz.  
Drzwi stanowiące wyjścia na drogę ewakuacyjną otwierają się częściowo do wnętrza 
pomieszczeń i częściowo na zewnątrz pomieszczeń, a po całkowitym otwarciu nie zmniejszają 
szerokości drogi ewakuacyjnej poniżej wymaganych wartości.  

4. Przejścia ewakuacyjne. 
W pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia 
ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz 
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budynku, powinno być zapewnione przejście ewakuacyjne, o długości nieprzekraczającej 40 m 
dla stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi kategorii ZL .  
Długość  przejścia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjścia na 
drogę ewakuacyjną nie  przekracza 40 m i wynosi od 5 m do maksymalnie 
14 m. W budynku występują przejścia przez jedno, dwa i trzy pomieszczenia. 

5. Dojścia ewakuacyjne. 
Należy zachować zgodną z przepisami długość dojścia ewakuacyjnego rozumianą jako długość 
drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy 
pożarowej lub na zewnątrz budynku lub do obudowanej i oddymianej klatki schodowej, 
mierzoną wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku zakończenia dojścia ewakuacyjnego 
przedsionkiem przeciwpożarowym, długość tę mierzy się do pierwszych drzwi tego 
przedsionka. 
Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej zakwalifikowanej  do 
kategorii zagrożenia życia ludzi ZL III przy jednym dojściu, nie może przekraczać 30 m, a przy 
dwóch dojściach 60 m.  
W rozpatrywanym obiekcie nie zostały przekroczone długości dojścia ewakuacyjnego. 

      Korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefie pożarowej ZL zostały podzielone na 
      odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi. 
      Przegrody, o których mowa w ust. 1, nad sufitami podwieszonymi wykonano z materiałów  

               niepalnych.  Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie odporności ogniowej EI 15.  
6. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy). 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób 
mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej                 
0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę 
ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej 
drogi ewakuacyjnej . 
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarzy) w analizowanej części budynku, który 
służy do ewakuacji powyżej 20 osób wynosi od 2,20 m do 2,70 m.  

7. Klatki schodowe. 
W analizowanej części budynku znajduje się  trzy  klatki schodowe, żelbetowe służące do 
ewakuacji.  

 
6.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i 
piorunochronnej. 

Instalacje użytkowe w budynku (elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, odgromowa, c. o., 
wentylacyjna, teletechniczna) zaprojektowane zostaną według odrębnych projektów branżowych.  
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej 
powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

• W budynku  wykonano instalację wentylacji naturalnej (grawitacyjnej).  

• W budynku wykonano c .o. z sieci miejskiej.  

• W budynku wykonano instalację wodociągową zimnej i ciepłej wody. 

• W budynku wykonano instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej . 
 

• W budynku przewidziano instalację klimatyzacyjną. 

• W budynku zastosowano instalację elektryczną 230 V do oświetlenia pomieszczeń oraz 
zasilania gniazd wtyczkowych.  
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                 W instalacjach elektrycznych należy stosować: 

• złącza instalacji elektrycznej budynku umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej 
i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób 
niepowołanych, 

• oddzielny przewód ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych, 

• urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub inne środki ochrony przeciw-
porażeniowej odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, 

• wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych, 

• zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń, 

• przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 

• połączenia wyrównawcze główne i miejscowe(miejsca ich poprowadzenia należy 
przewidzieć już przed robotami fundamentowymi), łączące przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku, 

• zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, 
równoległych do krawędzi ścian i stropów, 

• przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój 
nie przekracza 10 mm2, 

• urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej. 

• Budynek wyposażony jest w instalację odgromową.   

• Budynek wyposażony jest w instalację teletechniczną i informatyczną.   
 

6.11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 
bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową 
charakterystyką tych urządzeń. 
Obiekt zostanie wyposażony w niżej wymienione urządzenia przeciwpożarowe :  

• Ze względu na kubaturę przekraczającą 1000 m3 budynek  jest wyposażony w przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu usytuowany przy wejściu głównym do budynku i oznakowany znakiem zgodnie 
z Polskimi Normami. Rozłącznik przeciwpożarowego wyłącznika prądu usytuowany jest w 
pomieszczeniu stanowiącym odrębną strefę pożarową – rozdzielnia elektryczna. 

• Ze względu na powierzchnię przekraczająca 1000 m2 , obiekt jest wyposażony w hydranty 
wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym o długości 20 m lub 30 m w ilości 9 szt. oraz jedne hydrant 
52 mm.  

            Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię    
chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem: 

1) długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego; 
2) efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych; 
a) 3 m - w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi            ZL, 
znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej 
- przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych, 
b) 10 m - w pozostałych budynkach. 

 
Zawory hydrantowe muszą być umieszczone na wysokości 1.35 m (-+ 0.10 m) od poziomu 
podłogi. Hydranty należy oznakować znakami zgodnie z Polskimi Normami. Hydranty powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN-671-1, Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. 
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Hydranty wewnętrzne  z wężem półsztywnym. 
Wymagana wydajność instalacji wodociągowej w budynku z dwóch hydrantów jednocześnie 
minimum 2 dm3/s oraz 3,5 dms/s. Wydajność jednego hydrantu 1 dm3/s oraz 2,5 dm3/s . 
Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność 
określoną dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy 
dyszy prądownicy, i być nie niższe niż 0,2 MPa. 

   Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę. 
Instalację hydrantową należy oddzielić od instalacji wodociągowej bytowej wykonanej  
tworzywa sztucznego zaworem pierwszeństwa. 

• Poziome drogi ewakuacyjne  oświetlone wyłącznie światłem sztucznym ( korytarze w 
projektowanej części) zostały wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.  
Oświetlenie awaryjne zostało wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania oświetlenia. 
Oświetlenie awaryjne. 
Natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno 
wynosić nie mniej niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę 
szerokości drogi ewakuacyjnej, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50 % 
podanej wartości – 0,5 lx. Minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego na drodze 
ewakuacyjnej powinien wynosić 1 h. 

• Projektowana część  budynku (segment A poddany modernizacji) został wyposażony w system 
sygnalizacji pożarowej. 
Przepisy rozporządzenia MSWiA [4] nie wymagają wyposażenia obiektu w system sygnalizacji 
pożarowej, jednakże taki system został  zainstalowany. Zaleca się system sygnalizacji pożarowej 
spełniający wymagania specyfikacji technicznej PKN-CEN-TS 54-14:2006 System sygnalizacji 
pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i 
konserwacji. 
Algorytm pracy urządzeń przeciwpożarowych w przypadku wykrycia pożaru dla czujek 
automatycznych przyjęto wariant alarmowania dwustopniowego. Zadziałanie czujki pożarowej 
wywołuje alarm I stopnia (alarm wstępny), który jest sygnalizowany akustycznie i optycznie 
przez centralę sygnalizacji pożaru. Czas T1 (30 s) tej sygnalizacji przeznaczony jest na zgłoszenie 
się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, 
centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pożarowej i ewentualne 
skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu w czasie T1 lub nie skasowanie alarmu w czasie 
T2 wywoła alarm II stopnia (alarm zasadniczy). Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego 
wywołuje od razu alarm II stopnia. Czas T1 powinien wynosić 30 sekund. Czas T2 należy określić 
podczas testów instalacji – nie powinien przekraczać 3 –  4 minut. 

Niezależnie od lokalizacji pożaru i alarmującego detektora pożaru (czujka pożarowa, ręczny 
ostrzegacz pożaru) nastąpi: 

1) przejście centrali sygnalizacji pożarowej (CSP) do stanu alarmowego, 
2) sygnalizacja akustyczna i optyczna stanu alarmowego na elementach wskaźnikowych 

CSP, 
3) wydruk informacji o lokalizacji pożaru na drukarce systemowej SSP, 

• Klatka schodowa prowadząca do II piętra (w części modernizowanej) wyposażona jest w klapę 
dymową o powierzchni czynnej równej min 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi tej klatki 
schodowej. System oddymiania grawitacyjnego zostanie zaprojektowany w oparciu o normę                            
PN-B-02877-4:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 
odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. wraz ze zmianą z września 2006 roku PN-
B-02877-4:2006/Az1. 
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Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem branżowym 
uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem 
dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i 
badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. 
 
6.12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice. 

Zgodnie z § 32 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów  (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), budynek dydaktyczny 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej należy wyposażyć w gaśnice przenośne spełniające wymagania 
Polskich Norm. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach 
powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej niechronionej stałym urządzeniem 
gaśniczym. 
Zaleca się wyposażenie budynku w gaśnice proszkowe do gaszenia pożarów grupy A, B, C. 
Obiekt wyposażono w gaśnice zgodnie z wymaganiami przepisów.  
Miejsca lokalizacji gaśnic należy oznakować znakami zgodnie z Polskimi Normami. 
 
Gaśnice w obiekcie muszą być rozmieszczone: 
 1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 

a) przy wejściach do budynków, 
b) na klatkach schodowych, 
c) na korytarzach, 
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

 2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, 
grzejniki); 

 3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli 
pozwalają na to istniejące warunki. 

 
Przy rozmieszczaniu gaśnic  muszą być spełnione następujące warunki: 
 1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy 

nie powinna być większa niż 30 m; 
 2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 
 
6.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w 
wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku 
wynosi 20 dm3 /s. Powyższą ilość wody powinna zapewnić miejska  sieć wodociągowa 
przeciwpożarowa z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm .  

Jest ona zapewniona w ramach ilości wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantów 
zewnętrznych  zainstalowanych na sieci wodociągowej w miejscowości Płock – hydranty usytuowane są 
w  odległości 7 m od chronionego obiektu, 20 m oraz 100 m  od obiektu.  
 
Lokalizacja hydrantów wskazana jest na planie zagospodarowania terenu 
 
Do budynku  jest wymagana droga pożarowa. Wzdłuż dłuższego boku obiektu na całej jego długości, w 
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odległości 6 m od niego zlokalizowana jest ulica Pl. Dąbrowskiego utwardzona  o szerokości 6 m, która 
pełni funkcję drogi pożarowej do budynku. Wjazd i wyjazd z drogi pożarowej  zapewniono z  innych ulic 
bez konieczności zawracania. Połączenie wyjść z budynku z drogą pożarową zapewniono dojściami 
utwardzonymi o szerokości  co najmniej 1,50 m i długości nieprzekraczającej 50 m – długość dojść 
wynosi 5 m, 16 m i 25 m. 
Pomiędzy drogą pożarową i ścianą budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu o 
wysokości przekraczającej 3 m.  
Droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co 
najmniej 100 kN (kiloniutonów). 
Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie mniejszy niż 11 m 
 
Lokalizacja drogi pożarowej wskazana jest na planie zagospodarowania terenu. 
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7. Określenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego 

 

Zgodnie z poniższą analizą oddziaływania obiektu, oraz analizą uwarunkowań formalno-

prawnych, stwierdzono że zasięg adaptacji na dz. nr 1028/10 (będący własnością inwestora) 

oddziałuje na inną działkę, gdyż  elewacja frontowa od strony północnej styka się z działką o nr 

ew. 1027/5 czyli ulicą Pl. Dąbrowskiego. 

Analiza oddziaływania obiektu kubaturowego 

1. W zakresie funkcji 

Zgodnie z § 212 ust. 2 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie [1], dla niskiego (N), trzykondygnacyjnego budynku zakwalifikowanego do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL III, wymagana klasa odporności pożarowej budynku „C”. Wysokość 
budynku nie przekroczy 12 m i wyniesie 11,39 m (od poziomu posadzki),  
 

Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły(formy) które dotyczy: 

a) Przesłaniania - Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. rozporządzenia w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Analiza spełnia warunki, budynek, nie powoduje przesłaniania innych obiektów 

znajdujących się poza granicami działki inwestora. 

W następstwie powstania projektowanego budynku, nie zostaje ograniczona możliwość 

lokalizacji budynków na sąsiednich działkach tzn. nie wpływa na możliwość kształtowania 

zabudowy na sąsiednich działkach, zgodnie z warunkiem §13.1. rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

b) Zacienianie - Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placów w zabudowie 

wielorodzinnej) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza projektowanego budynku spełnia 

minimalne wymagania w zakresie zacieniania. Pokoje mieszkalne maja zapewniony czas 

nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy – w godzinach 7.00-17.00. 

Natomiast zasięg zacienienia nie powoduje ograniczenia możliwości lokalizacji budynków 

na sąsiednich działkach, zgodnie  warunkiem §60 oraz §40 rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, względem 

już istniejących obiektów. 

 

c) Przesłaniania - Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. rozporządzenia w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Analiza spełnia warunki, budynek, nie powoduje przesłaniania innych obiektów 

znajdujących się poza granicami działki inwestora. 
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W następstwie powstania projektowanego budynku, nie zostaje ograniczona możliwość 

lokalizacji budynków na sąsiednich działkach tzn. nie wpływa na możliwość kształtowania 

zabudowy na sąsiednich działkach, zgodnie z warunkiem §13.1. rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

d) Zacienianie - Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placów w zabudowie 

wielorodzinnej) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza projektowanego budynku spełnia 

minimalne wymagania w zakresie zacieniania. Pokoje mieszkalne maja zapewniony czas 

nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy – w godzinach 7.00-17.00. 

Natomiast zasięg zacienienia nie powoduje ograniczenia możliwości lokalizacji budynków 

na sąsiednich działkach, zgodnie  warunkiem §60 oraz §40 rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, względem 

już istniejących obiektów. 

 

Analiza uwarunkowań formalno-prawnych - obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz 

pozostałe przepisy, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania 

obiektu.  

Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015.1422 z późn. 

zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt 

oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania 

obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 

2018 r., poz. 1202 z późn. zmianami) odniesienia szczegółowe do przepisu:  

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki  

• Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oświetlenie – przesłanianie (Patrz punkt I.2.a) 

oraz I.2.b) )  

• Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19.  

Miejsca postojowe dla budynku . Umiejscowienie miejsc parkingowych nie wprowadza ograniczeń dla 

działek sąsiednich. 

• Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych. Usytuowanie kontenerów na odpady zgodne z WT § 

23.3. (rys. PZ.01 Projekt zagospodarowania terenu) 

Umiejscowienie miejsc gromadzenia odpadów stałych nie wprowadza ograniczeń dla działek sąsiednich. 

• Rozdział 6, Studnie § 31. – nie dotyczy 
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• Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 36.1. – nie dotyczy,  

 

• Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §38 .  – nie dotyczy, 

 

• Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40. – Zieleń projektowana nie wprowadza ograniczeń dla 

działek sąsiednich, nie zaprojektowano urządzeń rekreacyjnych. 

Dział III. Budynki i pomieszczenia  

• Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60. (patrz punkt I.2.b) ) 

 

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe  

• Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271.  

Budynek niski (SW) – 12-25 m wysokości 

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku ze względu na wysokość i kategorię zagrożenia 

ludzi - „B”. 

Warunki ewakuacji: 

 

Lista najczęściej stosowanych przepisów wraz z analizą zastosowania dla przedmiotowej 

inwestycji. 

  

Lp.  Przepisy  Przepis / ograniczenia  

1.  Obwieszczenie z dnia 7 czerwca 2018 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202 z późn. zmianami)  

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 –

projektowane obiekty nie doprowadzi do 

ograniczenia pobliskich terenów w 

zakresie zapewnienia im wskazanych w 

tym przepisie wymagań ogólnych  

2.  Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 

799)  

Warunki spełniono, projektowane 

obiekty nie doprowadzą do ograniczenia 

pobliskich terenów w zakresie 

zapewnienia im wskazanych w tym 

przepisie wymagań 

 

3.  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 

21 grudnia 2015 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na stan środowiska 
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oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 

2016.71)  

naturalnego i nie wymaga sporządzania 

raportu oddziaływania na środowisko. 

4.  Załącznik do Obwieszczenia Ministra 

Środowiska z dnia 15 października 2013 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014.112)  

Nie dotyczy,  

5.  Ustawa z dnia 8 listopada 2017 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2017 r.2187) 

Nie dotyczy,  

6.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 września 

2014 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 

2014 r., poz. 1446)  

Nie dotyczy,  

7.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej Ustawa z dnia 10 

września 2014 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1446)  

 

Obiekty jest objęte ochroną. 

8.  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 r. Nr 47, poz. 401)  

Dotyczy 

 

Podsumowanie: 

Zgodnie z powyższą analizą oddziaływania obiektu, oraz analizą uwarunkowań formalno-

prawnych, stwierdzono że zasięg adaptacji na dz. nr 1028/10 (będący własnością inwestora) 

oddziałuje na inną działki, gdyż  elewacja frontowa od strony północnej styka się z działką o nr 

ew. 1027/5 czyli ulicą Pl. Dąbrowskiego. 

 

 

8. Ekspertyza techniczna 

Opracowanie projektowe dotyczy adaptacja sal wykładowych w segmencie "A" w budynku 
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Mazowieckiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w ramach 

projektu pt" Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych " nr 

POWER.05.03.00-00-0002/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edykacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 

Wysoka jakość kształcenia na kierunku medycznym jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 0008,dz. nr 

1028/10 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

Dane ogólne  

• Podstawa opracowania  

• Przedmiot i zakres opracowania  

• Cel opracowania  

• Materiały wykorzystane przy opracowaniu  

• Lokalizacja  

 

Dane szczegółowe  

• Charakterystyka budynku  

• Ogólna ocena stanu istniejącego  

• Istniejące i przewidywane obciążenia  

 

Podstawa opracowania  

Podstawę merytoryczną stanowią:  

• Inwentaryzacja budynku istniejącego,  

• Polskie Normy i przepisy budowlane.  

 

Cel opracowania  

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego ścian budynku 

 

Materiały wykorzystane przy opracowaniu  

 

Przy sporządzaniu niniejszej opinii wykorzystano następujące materiały:  

•  Inwentaryzacja budynku istniejącego,  

• Wizja lokalna 
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Lokalizacja  

Budynek zlokalizowano: 

Województwo:     mazowieckie        

Powiat:   płocki           

Położenie:   m. Płock 

Obręb:     Nr 0008 – Śródmieście  

Działka nr ewid.:                 1028/10 

Jednostka ewidencyjna:    146201_1  

 

Dane szczegółowe  

Charakterystyka budynku istniejącego  

 

• wysokość budynku                       –  11,39 m (średniowysoki- SW) ,  

• powierzchnia zabudowy             –   1 691,00 m2, 

• powierzchnia użytkowa          –   2 775,16 m2, 

• powierzchnia całkowita           –   1 614,05 m2, 

• kubatura                                                                               –   8 483,61 m3. 

 

• powierzchnia użytkowa parteru          –  1162,52 m2, 

• powierzchnia użytkowa I piętra        –                1270,45 m2, 

• powierzchnia użytkowa II piętra         –      342,19 m2                               

–    

 

Ogólna ocena stanu istniejącego  

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza się, że: 

konstrukcja budynku ścian i stropów jest w stanie bardzo dobrym. Brak jakichkolwiek pęknięć, 

uszkodzeń elementów konstrukcyjnych.  

 

 

Wnioski i zalecenia  

Dokonane oględziny i ocena techniczna poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku 
pozwalają na stwierdzenie, że obiekt znajduje się w stanie technicznym bardzo dobrym. Aktualny 
stan techniczny przedmiotowego obiektu upoważnia do podjęcia robót budowlanych 
polegających na adaptacji sal wykładowych pod sale zajęć praktycznych. 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA 
SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

Opracowanie projektowe dotyczy adaptacja sal wykładowych w segmencie "A" w budynku 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w ramach 

projektu pt" Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych " nr 

POWER.05.03.00-00-0002/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edykacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 

Wysoka jakość kształcenia na kierunku medycznym jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 0008,dz. 

nr 1028/10 

 

Nazwa i adres Inwestora: 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna 
Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Joanna Kwiatkowska-Kacprzak 
upr. nr 4/WMOKK/2018 
ul. Wojska Polskiego 2a,  
09-530 Gąbin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2020 r. 
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1 Podstawa wykonania opracowania 

 

• Ustawa „Prawo budowlane – zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001  (Dz. U.  Nr 129 poz. 1439). 

• Przepisy bhp branżowe. 

• Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych. 

 

2 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku z 

opracowaniem projektowym dotyczącym adaptacji sal wykładowych w segmencie "A" w 

budynku Mazowieckiej Uczelni Publicznej na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w 

ramach projektu pt" Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych " nr 

POWER.05.03.00-00-0002/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edykacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 

Wysoka jakość kształcenia na kierunku medycznym jed.ewd.  146201_1, obr.ewid. 

0008,dz. nr 1028/10, która stanowi wytyczną do opracowania przez kierownika budowy, przed 

rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych /poz. 1a- pkt. 8/. 

 

Dane dotyczące budowy: 

czas trwania budowy:              powyżej 30 dni 

jednoczesne zatrudnienie:                          powyżej 5 pracowników 

zakres robót:                            poniżej 500 osobodni 

 

W związku z powyższym należy na budowie umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Teren budowy w obrębie należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych do prowadzenia 

prac poprzez wygrodzenie. 

Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych powinny być zabezpieczone przed 

dostępem osób niepowołanych. 

3 Zakres prac 

 
- prace murarskie  

- tynkowanie 

- szpachlowanie, gruntowanie i malowanie  
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- skucie glazury 

- montaż drzwi  

- wymiana parapetów na  

- montaż  wykładziny PCV  

- wykonanie sufitów kasetonowego 60x60cm  

- poszerzenie otworów  drzwiowych  

- wykucie otworu drzwiowego 

 

4  Wykaz specyficznych rodzajów robót budowlanych mających wystąpić na budowie wg wykazu 
ustawy i ocena możliwości ich wystąpienia 

 

• Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku 

z wysokości –WYSTĘPUJĄ. 

• Prace przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi – WYSTĘPUJĄ. 

• Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym – NIE WYSTĘPUJĄ. 

• Prace prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych – NIE 

WYSTĘPUJĄ. 

• Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – NIE WYSTĘPUJĄ. 

• Prace prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach – NIE WYSTĘPUJĄ. 

• Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych – NIE 

WYSTĘPUJĄ. 

• Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza – NIE 

WYSTĘPUJĄ. 

• Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych – NIE WYSTĘPUJĄ. 

• Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – WYSTĘPUJĄ. 

 

5  Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach instalacyjnych na 
projektowanej budowie 

 

Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń 

budowlanych takich jak: 

 

- elektronarzędzia, 

- rusztowania, 
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- maszyny do obróbki drewna /piły tarczowe, strugi/, 

- maszyny do obróbki stali /szlifierki, giętarki, nożyce/, 

6  Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac montażowo – instalacyjnych i przepisów 
związanych 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

• Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U.99.80.912. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. Dz.U.01.118.1263.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy. Dz.U.02.191.1596. 

7  Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych 

• Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

pracowników oraz bezpieczne użytkowanie trenu przylegającego do terenu objętego robotami 

budowlanymi. 

• Teren budowlany w obrębie należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych do 

prowadzenia prac poprzez wygrodzenie. 

• Na terenie budowy należy umieścić w widocznych miejscach wyraźne tablice informujące o 

prowadzonych pracach oraz w razie konieczności stosowane znaki zakazu i ostrzegawcze. 

• Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych powinny być zabezpieczone przed 

dostępem osób niepowołanych. 
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8  Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

• Przed przystąpieniem do pac należy zapoznać pracowników z zakresem i organizacją robót. 

• Nie zatrudniać pracowników na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz 

bez wstępnego przeszkolenia BHP, bez ważnych badań lekarskich i bez stosownych kwalifikacji i 

uprawnień. 

• Zauważonym na terenie budowy wypadku przy pracy, albo zagrożeniu dla zdrowia lub życia 

ludzkiego, należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych i Pogotowie Ratunkowe. 

• Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

niebezpiecznych na terenie budowy: 

- gaz techniczny należy przechowywać w odrębnym i do tego celu przystosowanym pomieszczeniu, 

- materiały palne znajdujące się wewnątrz obiektu, na terenie przyległym do niego lub na placu 

składowym powinny być używane oraz przechowywane w sposób nienaruszający bezpieczeństwa ludzi 

i miasta,  

9  Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywanych robót budowlanych 

- stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 - na terenie budowy bezwzględnie używać hełmów ochronnych,  

- dbać należyty stan maszyn, urządzeń narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

 - wnoszenie, spożywanie alkoholu oraz podejmowanie pracy i przebywanie na terenie budowy w stanie 

nietrzeźwym jest zabronione,  

 - dla robót oddalonych od punktu pierwszej pomocy więcej niż 500m należy zabezpieczyć przenośną 

apteczkę,  

 - w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je niezwłocznie 

zatrzymać i wyłączyć dopływ prądu elektrycznego, 

 - wszelki przejścia przez wykopy, rowy; doły, powinny być wykonywane z pomostami i poręczami do 

wysokości 1, 1m, łącznie z listwą lub linią pośrednią na - wysokości 0,6m oraz należy założyć (burtnice, 

deski, bale) o wysokości 0,15m, 

 - połączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami powinno być wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz - zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi,  

- rusztowania i pomosty montażowe powinny być kompletne, stabilne zapewniające dogodny dostęp do 

elementów rozbieralnej konstrukcji i odpowiednią nośność, 

- rusztowania warszawskie można ustawić tylko na stabilnym podłożu,  

- deski na wszelkiego typu pomosty rusztowań muszą być z drewna sosnowego, świerkowego lub 

jodłowego w III-IV klasie o grubości nie mniejszej niż 38mm i szerokości min. 150mm, 
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- przy stosowaniu zabezpieczeń linowych, liny należy zabezpieczyć przed kontaktem z ostrymi 

krawędziami oraz stosować je zgodnie z instrukcją wytwórcy, 

- w czasie pracy na wysokości przypinać się szelkami bezpieczeństwa do istniejących stałych 

elementów konstrukcji lub do lin asekuracyjnych, 

- zabrania się równocześnie wykonywać prace na różnych wysokościach w tych samych osiach, bez 

daszków ochronnych,  

- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2m, stanowiska pracy przejścia i pomosty należy 

zabezpieczyć poręczą ochronną o wysokości 1, 10m, burtnicą 15cm i poprzeczką pośrednią, 

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego obciążenia, 

szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia, 

- prowadzenie prac z użyciem ognia otwartego a także palenie tytoniu, w miejscach, w których istnieje 

zakaz, jest zabronione, 

- nie używać sprzętu pożarniczego do celów gospodarczych i nie przenosić go samowolnie w inne 

miejsce. Zauważony ogień natychmiast gasić i wezwać Straż Pożarną, 

- sprzęt dźwigowy i środki transportu tak ustawić, aby nie było utrudnień z dojazdem wozów bojowych 

straży pożarnej i karetek pogotowia ratunkowego  

- urządzenia przeciwpożarowe, takie jak urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, instalacje 

sygnalizacyjne-alarmowe, hydranty, wyłączniki i tablice rozdzielcze prądu elektrycznego należy 

umieszczać w miejscach dostępnych,  

- w budynkach oraz na placu budowy, w miejscach widocznych należy umieszczać wykazy telefonów 

alarmowych, instrukcje postępowania na wypadek pożaru oraz oznakować zgodnie z Polskimi 

Normami miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, 

- przed rozpoczęciem robót demontażowych należy zapewnić co najmniej dwa kierunki ewakuacji, 

- materiały powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu 

w następstwie procesu składowania lub w skutek wzajemnego oddziaływania, 

- zabrania się użytkowania elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu 

palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta,  

- w miejscu wykonania prac powinien znajdować się sprzęt gaśniczy umożliwiający likwidację 

wszelkich źródeł pożaru, 

- sprzęt gaśniczy należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonane, oraz rejony przyległe,  

- zabronione jest przechowywanie materiałów palnych oraz wykonywanie prac z ogniem otwartym w 

odległości do 10m od miejsca składowania materiałów palnych, 

- składowanie butli z gazami skroplonymi w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu oraz 

w budynkach nieprzeznaczonych do tego celu jest zabronione, 

- zabroniona jest praca na oblodzonej konstrukcji, 

- nadzór budowlany musi mieć uprawnienia budowlane i wieloletni staż pracy przy rozbiórkach 
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obiektów kubaturowych,  

- pracownicy powinni być wyselekcjonowani, posiadać nienaganny stan zdrowia (badania 

wysokościowe) i wieloletnie doświadczenie przy rozbiórkach obiektów kubaturowych, 

- zabrania się przechowywania na stanowiskach spawalniczych materiałów łatwopalnych, 

- nie wolno prowadzić razem kabli elektrycznych do spawania z przewodami gumowymi lub 

metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazów służących do spawania lub cięci. 

10  Kolejność wykonywanych robót  

 

10.1.  Zagospodarowanie placu budowy  

10.2      Roboty rozbiórkowe 

10.3.  Roboty budowlano-montażowe  

10.4.  Roboty wykończeniowe  

10.5.  Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

 

10.1 Zagospodarowanie placu budowy  

 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie:  

 

a) Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych 

b) Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów Teren budowy lub robót powinien być w miarę 

potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia 

powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane 

oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość 

ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 

miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót 

powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu 

budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować 

materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, 

po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 

10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi 

lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 

zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o 
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wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy 

deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 

upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, 

lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie 

mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku 

źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające 

przedmioty. Używanie daszków ochronnych, jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, 

materiałów jest zabronione. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i 

urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i 

materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż: a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionow ym nieprzekraczającym 1 KV, b) 5,0 m – dla linii i 

napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, c) 10,0 m – dla linii o napięciu 

znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, d) 15,0 m – dla linii o napięciu 

znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, e) 30,0 m – dla linii o napięciu 

znamionowym powyżej 110 KV. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą 

zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane 

prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od 

odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 

powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i 

oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: a) Przed 

uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, b) 

Przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, c) Przed 

uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania urządzeń 
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ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo 

przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 

odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do 

picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i 

przeciwpożarowych. Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego 

pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: a) 120 l – przy pracach w 

kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie 

pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków, b) 90 l - przy pracach brudzących, 

wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów 

technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków, c) 30 l – przy pracach 

niewymienionych w pkt. „a” i „b”. Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy 

zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, 

wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w 

warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: a) Posiłki wydawane ze względów 

profilaktycznych, b) Napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 

wykonywania pracy Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: - 

związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 

energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na 

otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 

31 marca. Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: - przy pracach na otwartej 

przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. Pracownik może 

przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. 

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. Na terenie budowy powinny 

być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież 

roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z 

istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli 

przewiduje to zawarta umowa. Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w 

przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – 

pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość 

przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych 

mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

Jadalnia powinna składać się z dwóch części: a) Jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać, co 

najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek, b) 

Pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. W 

przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą 

wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, 
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utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, 

wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe 

powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych 

ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy 

składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, 

słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany 

obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 

materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien 

być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, 

konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, 

wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ 

świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 

pomieszczeń pracy.  

10.2 Roboty rozbiórkowe  

Rozbiórka elementów obiektów budowlanych zostaną wykonane metodą tradycyjną.  

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.  

- Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych należy:  

- zapoznać z projektem robót rozbiórkowych;  

- poinstruować o bezpiecznym sposobie wykonywania robót;  

- wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej: hełmy ochronne, rękawice, szelki bezpieczeństwa itp. oraz 

urządzenia pomocnicze i narzędzia pracy.  

- Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, 

elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.  

- Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu 

przez wiatr – jest zabronione.  

- Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.  

- W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach – 

jest zabronione.  

- Usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się 

innego elementu.  
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- Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie – jest zabronione.  

- W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie osoby i 

maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.  

- Miejsce i sposób ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzędzi pomocniczych (np. pomostów, 

rusztowań itp.) powinno być wskazane przez kierownika robót lub mistrza budowlanego.  

- Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice lub rynny spustowe.  

- Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.  

- Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych przez 

kierownika robót lub mistrza budowlanego.  

- W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin 

powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne.  

- Liny należy każdorazowo sprawdzać przed ich ponownym użyciem.  

- Przy zakładaniu liny – należy pracowników zabezpieczyć przed spadaniem przypadkowo strąconych 

cegieł lub gruzu.  

- Gromadzenie gruzu i materiałów odzyskanych z rozbiórki na stropach, płytach balkonowych, klatkach 

schodowych i innych konstrukcyjnych częściach rozbieranego obiektu – jest zabronione.  

- Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty 

lub materiały – jednak nie mniej niż 6,0 m. Przy obalaniu elementów konstrukcyjnych, strefę 

niebezpieczną należy powiększyć do rozmiarów obalanych elementów z uwzględnieniem rozrzutu 

materiałów i elementów konstrukcji.  

- Prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle – jest zabronione.  

 

10.3. Roboty budowlano – montażowe  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:  

a) Upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 

technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty 

balkonowe);  

b) Przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót 

montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w 

obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).  

 

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą 

być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z 

instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.  

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch 

niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są 
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roboty montażowe, jest zabronione.  

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:  

a) Przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,  

b) Przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 

wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.  

 

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami 

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m.  

Zabronione jest w szczególności:  

a) Przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia 

lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 

b) Składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy 

torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.  

 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 

równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.  

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 

wbudowania.  

W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów 

prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub 

drabiny rozstawne. W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować 

podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na 

elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione.  

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1,0 m od 

poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.  

Balustradami powinny być zabezpieczone:  

a) Krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,  

b) Pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).  

 

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 

zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.  

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 

bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 

około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.  

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne 

spadającej osoby.  



51 

W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka 

bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą 

urządzenia samohamującego.  

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m.  

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń 

samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza 

aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.  

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych 

powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, 

zamocowanej niezalenie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.  

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w 

celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 

zdrowia lub życia ludzkiego.  

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest 

zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  

 

10.4. Roboty wykończeniowe  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:  

a) Upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; 

brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót 

związanych z montażem lub demontażem rusztowania),  

b) Uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 

przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).  

 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu 

ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, 

„STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”.  

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 

lub projektem indywidualnym.  

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien 

posiadać wymagane uprawnienia.  

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy 

wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.  

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.  

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.  
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W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na 

wysokości 1,00 m.  

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.  

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 

pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.  

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.  

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” 

(roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).  

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.  

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby 

odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.  

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.  

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 

nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi.  

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.  

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy 

wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia 

prądem elektrycznym.  

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni usuwać 

środków ochrony indywidualnej, takich jak:  

a) Gogle lub przyłbice ochronne,  

b) Hełmy ochronne,  

c) Rękawice wzmocnione skórą,  

d) Obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.  

 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.  

 

10.5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych:  

a) Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  

b) Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),  

c) Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  
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Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 

terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 

powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych 

maszyn lub urządzeń.  

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 

kabin, powinny być:  

a) Zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  

b) Osłonięte w okresie zimowym.  

 

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawcę oraz ich Podwykonawców zobowiązani są do 

ścisłego przestrzegania wytycznych ujętych w „Planie bezpieczeństwa” oraz w rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie „Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy”, a w szczególności: 

 

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego 

zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, 

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, 

3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzęt oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem. 

5) poddać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i 

stosować się do wskazań lekarskich, 

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym na budowie wypadku albo zagrożeniu życia 

lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie 

zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, 

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

Wykonawca jest obowiązany poinformować pracowników o zagrożeniach dla zdrowia oraz o podjętych 
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działaniach zapobiegawczych zmniejszających ryzyko zawodowe. 

W trakcie prowadzenia budowy należy przestrzegać przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki 

socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie „Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracowników.  

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

- niewłaściwe polecenia przełożonych,  

- brak nadzoru,  

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

- nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór  

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  

 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

1) zastosowanie materiałów zastępczych,  



55 

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

c) wady materiałowe czynnika materialnego:  

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 2) niedostateczna konserwacja czynnika 

materialnego,  

2) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,  

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 

środowiska pracy,  

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

Na podstawie:  

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy  

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,  

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 

wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
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środkami.  

11 Przepisy związane.  
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późń. 

zm.)  

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287)  

● Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016.2067, Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1057 

1999.01.01, Dz.U. 2001 nr 37 poz. 451 2001.05.12, Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1405 2002.07.02, Dz.U. 2010 nr 

240 poz. 1611 2010.12.21)  

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 

pracy (DZ.U. z 1997r. nr109, poz.704 z późn. zm., tj. Dz.U. 2004 nr 246 poz. 2468 2005.07.01, Dz.U. 

2005 nr 117 poz. 986 2005.07.01  

● Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 (Dz.U. z 2003.169.1650 z późn. zm. tj. Dz.U. 2002 nr 91 poz. 811 2003.06.29, Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330 

2007.06.20, Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690 2008.07.09, Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034 2011.09.06 )  

● Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych  (Dz.U. z 2018.583) 

12.  Uwagi końcowe 

       

Wszystkie prace należy zrealizować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz wytycznymi technologicznymi producentów materiałów. 

    Uwaga! Wszystkie materiały budowlane – konstrukcyjne i wykończeniowe powinny posiadać atesty 

ITB i PZH. 
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13.  Rysunki techniczne 

 


