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C  Z  Ę  S  T  O  C  H  O  W  A
 Marzec    2 0 0 6

C Z Ę Ś Ć    O P I S O W A

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 pozycja 1126);

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, 
pozycja 1126 z późniejszymi zmianami).

B. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW (§ 2 ust. 3 pkt 
1)

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie szeregu czynności 
będących spełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, 
dotyczących dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego, w sposób inny 
niż określono w przepisach techniczno-budowlanych- zgodnie Postanowieniem 
nr 79/2005 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Katowicach z dnia 27 lipca 2005r. (WKO-0226/79/2005), tj.:

– wykonanie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych z I piętra budynku,
z pomieszczenia wielofunkcyjnego o wymaganych parametrach

      technicznych,

  -   oddzielenie I piętra od konstrukcji dachu przegrodą o klasie EI60   
 odporności ogniowej ogniowej,

   -   wydzielenie kotłowni przegrodami o klasie EI60 odporności ogniowej
       oraz zamknięcie drzwiami o klasie EI30 odporności ogniowej,

-   wykonanie drzwi wyjściowych z budynku o szerokości co najmniej 1,2m   
    ( z głównym skrzydłem o szerokości co najmniej 0,9m)
    otwieranych na zewnątrz,

-  wyposażenie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczenia sali wielofunkcyjnej
    na I piętrze w instalację oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego 
    zapewniającego natężenie światła na drodze ewakuacyjnej  mimimum 
    1 lx (o wymaganych parametrach zgodnie z PN-EN 1838);
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KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Całe zamierzenie inwestycyjne ogranicza się do prac budowlanych w obrębie 
jednego obiektu. 

Kolejność  wykonywanych  robót  będzie  prowadzona  wg  przedmiotowego 
schematu:

Piwnice:

– demontaż istn. drzwi do pom. kotłowni,
– osadzenie  nowych  drzwi  o  odporności  ogniowej  EI30  zgodnie  z  częścią 

rysunkową projektu,
– wydzielemie  pozostałych  pomieszczeń  piwnicznych  od  reszty  budynku 

ścianką o odporności ogniowej min. EI60, tj. ścianką z cegły pełnej 
gr.  12cm  na  zaprawie  cementowo-wapiennej  i  tynkowanej  obustronnie 
tynkiem cementowo-wapiennym gr. min. 1,5cm,

– osadzenie drzwi w projektowanej ściance o odporności ogniowej EI30;

Parter:

- demontaż istniejących drzwi wyjściowych z budynku,
- montaż drzwi wyjściowych z budynku o szerokości co najmniej 1,2m, 

z  głównym  skrzydłem  o  szerokości  co  najmniej  0,9m)  otwieranych  na 
zewnątrz;
Zaleca się wykrzystanie istniejącego otworu w murze i wykonanie drzwi o 
skrzydle głównym 100cm w świetle + drugie blokowane szerokości 40cm w 
świetle.  Drzwi o szerokości  90cm podczas otwierania mogą pomniejszać 
wymaganą szerokość otworu w świetle.

- demontaż istniejących stalowych schodów z uwzględnieniem istniejących 
fundamentów;

- wykonanie  stóp  fundamentowych  pod  projektowane  schody  oraz 
fundamentów liniowych pod część żelbetową ( pierwsze cztery stopnie      
i  spocznik);  stopy  fundamentowe  prostokątne  o  wymiarach  60x60cm, 
zbrojone prętami d12mm, co ~20cm, beton B20, stal AI;
fundamenty  pod  część  żelbetową  schodów:  betonowe  j.w.,  szerokości 
25cm; część tylnia ( sąsiadująca z stopami pod słupy stalowe) gr. 20cm.
Betonową część fundamentów zakończyć ok. 10cm powyżej terenu.
Wykonać  izolację  pozimą-  2x  papa  na  lepiku,  następnie  wypełnienie  z 
bloczków betonowych: boki gr. 25cm, tył- 14cm;

- wykonanie płyty żelbetowej: beton B20, pręty d10mm co 12cm, stal A3;
pręty rozdzielcze d6mm co 25cm, stal A0;

- wykonanie  części  stalowej  schodów  zgodnie  z  częścią  rysunkową  i 
uwzględnieniem uwag;
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I Piętro:

- demontaż istniejących drzwi:
dwuskrzydłowych  prowadzących  na  wewnętrzną  klatkę  schodową 
(wysokość w świetle 187cm),

-   montaż drzwi o normatywnych wymiarach, tj o szerokości co najmniej 1,2m 
w świetle (z głównym skrzydłem o szerokości 0,9m) i wysokości co najmniej 
2,00m  w  świetle;  Zaleca  się  powtórzenie  szerokości  drzwi:  90+90cm 
szerokości w świetle.

- demontaż istniejących drzwi łamanych prowadzących na zewnętrzne schody 
ewakuacyjne,

- demontaż istn. naświetla nad drzwiami,
- skucie  progu  drzwiowego-  poziom  posadzki  I  piętra  w  sali 

wielofunkcyjnej  ma  odpowiadać  poziomowi  spocznika  na 
projektowanych  zewnętrznych  schodach  ewakuacyjnych; 
(dopuszczalny próg drzwiowy wys. max. 2cm)

- skucie istn. nadproża oddzielającego istn. otwór drzwiowy od naświetla;
- osadzenie projektowanych drzwi ewakuacyjnych (brak wymogów p.poż)

łącznie z naświetlem zgodnie z częścią rysunkową;

– demontaż łatwopalnych okładzin ściennych z płyt drewnopodobnych 
w sali wielofunkcyjnej,

– demontaż  łatwopalnych  okładzin  sufitu  podwieszanego  w  sali 
wielofunkcyjnej,

– montaż  systemowego  sufitu  podwieszanego o  odporności  ogniowej  EI60 
zgodnie z częscią rysunkową i zawartymi uwagami,

– wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z zaleceniami w.w 
Postanowienia  nr  79/2005  z  dnia  27  lipca  2005r.  Wg  odrębnego 
opracowania branżowego;

UWAGA:
Odstąpiono od projektowania zadaszenia wyłącznie nad drzwiami 

ewakuacyjnymi nad  zewnętrznymi schodami. Zadaszenie nie  jest 
konieczne z punktu widzenia przepisów techniczno-użytkowych. 

Racjonalne z punktu użytkowego byłoby zadaszyć całość schodów, 
lecz nie z punktu ekonomicznego. 

C. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (§ 2 ust. 3 pkt 2)

Istniejący budynek objęty opracowaniem  zlokalizowany jest 
w miejscowości Przystajń przy ul. Targowej 6.
Budynek usytuowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 129/3.
Budynek jest obiektem wolnostojącym, wycofanym w stosunku do linii 
zabudowy wyznaczonej przez sąsiadujące budynki mieszkalne.
Od strony ulicy Targowej budynek nie jest ogrodzony. Plac przed budynkiem 
służy jako parkingowy, w tym dla wozów straży pożarnej.
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Istniejące miejsca postojowe bilansują 100% potrzeb własnych Inwestora.
Teren wokół budynku jest utwardzony- posadzka betonowa, prawie płaski.
Projekt nie przewiduje istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Jedyna  zmiana  dotyczy  zewnętrznych  schodów  ewakuacyjnyh-  w  miejsce 
istniejących,  nie  spełniających  obowiązujących  przepisów  technicznio-
budowlanych projektuje się nowe o odwróconym kierunku wchodzenia. 
Nie ulega zmianie powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem.

D. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
LUB  TERENU,  KTÓRE  MOGĄ  STWARZAĆ  ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

     (§ 2 ust. 3 pkt 3)

Przy realizacji  planowanego zamierzenia  inwestycyjnego  istniejące  elementy 
zagospodarowania przestrzeni przedmiotowej nieruchomości nie maja wpływu 
na  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi.  Na  terenie  działki  nie  ma 
żadnych niebezpiecznych miejsc czy elementów budowlanych typu: głębokie 
wykopy, obiekty czy fragmenty ścian zagrażające zawaleniem, napowietrzne 
przewody lub wysokie drzewa mogące ulec przewróceniu.

Należy jednak zwrócić szczególna uwagę i zachować wszelką ostrożność przy 
wykonywaniu prac związanych z (prace na wysokości):

- demontażu istniejących stalowych schodów i montażu nowych,
- demontażu  istniejącego  sufitu  nad  salą  wielofunkcyjną  na  I  piętrze 

i  montażu  nowego  systemowego  o  wymaganych  parametrach 
technicznych;

E. WSKAZANIE  DOTYCZĄCE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROŻEŃ 
WYSTĘPUJĄCYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBÓT  BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĘPOWANIA (§ 2 ust. 3 pkt 4)

Podczas  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  mogą  wystąpić  zagrożenia  na 
poszczególnych etapach procesu budowlanego:

- Zagospodarowanie placu budowy
Teren budowy powinien być ogrodzony i oznakowany tablicą informacyjną.
Na  terenie  budowy  należy  wyznaczyć  ciągi  komunikacyjne  które  będą 
usprawniały  prace  i  nie  kolidowały podczas  transportu materiałów i  pracy 
urządzeń budowlanych.
Należy wyznaczyć miejsce składowania materiałów budowlanych.

5



- Prace rozbiórkowe-
rozbiórka schodów stalowych, istn. sufitu podwieszanego
wyodrębnić i zabezpieczyć miejsca składowania rozebranych elementów
Prace  na  wysokości  powinny  być  prowadzone  przy  użyciu  odpowiednich 
atestowanych rusztowań i  pomostów a robotnicy powinni  stosowny sprzęt 
i zabezpieczenia.

- Prace murarskie
Przy  pracach  murarskich  i  przy  pozostałych  pracach  związanych 
z  przedmiotową  budową,  powinny  być  zatrudnione  wyłącznie  osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i aktualne badania lekarskie 
dopuszczające do wykonywania odpowiednich prac.
Prace  na  wysokości  powinny  być  prowadzone  przy  użyciu  odpowiednich 
atestowanych rusztowań i  pomostów a robotnicy powinni  stosowny sprzęt 
i zabezpieczenia.
        

- Roboty zbrojeniowe
Sprzęt  oraz  narzędzia  które  będą  wykorzystywane  do  cięcia  i  gięcia  stali 
powinny  posiadać  aktualne  atesty  oraz  instrukcje  określające  sposób  ich 
użytkowania.
Osoby  pracujące  przy  obsłudze  powyższych  urządzeń  powinny  być 
zaopatrzone w odzież ochronną: okulary, rękawice, kaski itp.

- Roboty ciesielskie
Sprzęt oraz narzędzia które będą wykorzystywane do cięcia drewna powinny 
posiadać aktualne atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania.
Osoby  pracujące  przy  obsłudze  powyższych  urządzeń  powinny  być 
zaopatrzone w odzież ochronną: okulary, rękawice, kaski itp.
Prace  na  wysokości  należy  prowadzić  z  zastosowaniem  rusztowań 
i pomostów oraz wszelkich zabezpieczeń uniemożliwiających spadnięcie osób 
pracujących oraz używanych narzędzi i materiałów. 

- Roboty dekarskie
Wszystkie prace na wysokości należy prowadzić ze szczególną ostrożnością 
z  zastosowaniem  wszelkich  możliwych  zabezpieczeń:  odzież  osobista 
ochronna, kaski, pasy uniemożliwiające spadnięcie.  

F. WSKAZANIE  SPOSOBU  PROWADZENIA  INSTRUKTARZU 
PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH        (§ 2 ust. 3 pkt 5)

Wszyscy  pracownicy  zatrudnieni  na  budowie  powinni  posiadać  dokument 
stwierdzający  aktualne  szkolenie  BHP  oraz  aktualne  badania  lekarskie 
dopuszczające  pracownika  do wykonywania  określonych  prac  budowlanych 
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi.
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Przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  kierownik  budowy  powinien 
przeprowadzić dodatkowe szkolenie całej załogi odnośnie specyfiki konkretnej 
budowy:  odnośnie  sprzętu  który  będzie  użyty,  ewentualnych  zagrożeń 
i niebezpieczeństw, wymogów i ograniczeń. 

G. WSKAZANIE  ŚRODKÓW  TECHNICZNYCH  I  ORGANIZACYJNYCH,  
ZAPOBIEGAJĄCYCH  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYCH  Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 
ZAGROŻENIA  ZDROWIA  LUB  W  ICH  SĄSIEDZTWIE,  W  TYM 
ZAPEWNIAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ  I  SPRAWNĄ  KOMUNIKACJĘ, 
UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII 
I INNYCH ZAGROŻEŃ (§ 2 ust. 3 pkt 6)

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  należy  wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia:
- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu
- zainstalowanie niezbędnych urządzeń. 

Przy  prowadzeniu  prac  budowlanych  należy  bezwzględnie  przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów BHP zawartych w:
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.Nr 47, pozycja 401 z dnia 19.03.2003 r.)

    Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000 r. Nr 106, 
    poz. 1126 z późniejszymi zmianami)i bezwzględnie stosować wszystkie
    przewidziane przy tych robotach urządzenia ochronne i zabezpieczające.

Pracownicy  zatrudnieni  przy robotach budowlanych powinni  być zaopatrzeni 
w komplet narzędzi oraz sprzęt ochrony osobistej:  
- odzież robocza
- kaski ochronne
- okulary ochronne
- rękawice, obuwie ochronne
- pasy bezpieczeństwa przy pracy na wysokości.
Sprzęt  ochronny  oraz  narzędzia  powinny  posiadać  aktualne  atesty  oraz 
instrukcje określające sposób ich użytkowania.

Robotnicy  pracujący  na  wysokości  powinni  ograniczyć  do  niezbędnego 
minimum posiadanych przy sobie narzędzi. W danym czasie na rusztowaniu 
może znajdować się tylko sprzęt służący do aktualnie wykonywanych prac.

Wszystkie przejścia i przejazdy powinny być drożne, pozbawione jakichkolwiek 
przeszkód (deski, gruz itp.).
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]
Wszystkie  prace  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osoby  posiadającej 
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi,  po uprzednim 
wydaniu  pracownikom  środków  zabezpieczających  i  przeprowadzeniu 
instruktażu  obejmującego  podział  prac,  kolejność  wykonywanych  zadać, 
wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do obowiązków kierownika prowadzącego roboty budowlane należą między 
innymi:
- organizowanie i kierowanie pracami podległych pracowników
- kontroli  stanu  technicznego  stosowanych  narzędzi  i  sprzętu  ochrony 

osobistej    pracowników
- sprawdzanie stanu oznakowań strefy zagrożenia
- przeprowadzenia instruktażu bezpiecznych metod pracy
- dopilnowanie usunięcia narzędzi i materiałów po skończonej pracy
- pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzającym zagrożenia.

Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudnione 
tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia.

Plac budowy powinien być zaopatrzony w podstawowe urządzenia gaśnicze 
w postaci gaśnic proszkowych, koców p.poż, piasku, szpadli.
Drogi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na teren otwartej przestrzeni 
powinny być drożne nie zablokowane żadnymi urządzeniami czy materiałami 
budowlanymi.   

Opracował:
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