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Opiekuńczym Caritas  w Pile ul.Orla 29  - aneks w zakresie zmiany funkcji części 
budynku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  OPIS TECHNICZNY DO ANEKSU 

 PROJEKTU  -BUDOWLANEGO
Architektura, konstrukcja 

Nr projektu: DT-550a-17
Inwestor: Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Projektant: Pracownia Architektoniczna Andrzej Gierlikowski, ul. Korczaka 76,

64-920 Piła

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat: Filia Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas przy Centrum Charytatywno 

Opiekuńczym Caritas  w Pile ul.Orla 29  - aneks w zakresie zmiany funkcji części 
budynku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi (OWDOzZP)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalizacja: 64-920 Piła- Motylewo, ul. Orla 29
Działki nr  : 274

Kategoria: IX

1 ) Zakres zmian wprowadzonych do projektu niniejszym aneksem

Na życzenie inwestora niniejszym aneksem wprowadza się zmiany do projektu 
budowlanego.

Zmiany dotyczą układu funkcjonalnego części skrzydła zachodniego budynku znajdującej 
się między osiami konstrukcyjnymi A i F: 

W zamian za  oryginalnie zaprojektowane pomieszczenia biura parafialnego i punktu 
przedszkolnego na parterze oraz magazynów i biur na piętrze 

zaprojektowano 

ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (OWDOzZP)

1.1 ) Zmiany w projekcie zagospodarowania działki 

1. Zmieniono lokalizację podestu i chodnika przy przeniesionych drzwiach 
wejściowych do  OWDOzZP 

2. Wprowadzono dodatkowe sieci  uzbrojenia terenu 
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Zestawienie powierzchni działki 

Rodzaj powierzchni 
Część budynku podlegająca przebudowie PZ 221,15
Część budynku nie podlegająca przebudowie PZ 167,97
Istniejący kościół PZ 192,5
Nawierzchnia betonowa- istn. 294,2
Kostka betonowa- istn. 78,2
Kostka betonowa projekt. 17,3
Płytki gresowe- istn. 5,7
Płytki gresowe- proj. 5,9
Nawierzchnia trawiasta 679,5

Ogółem powierzchnia działki 1662,4

Powierzchnia [m2]



1.2 ) Zmiany architektoniczne

- przeprojektowano układ i przeznaczenie pomieszczeń zarówno pietra jak i poddasza w 
  rejonie osi A-F
- zmieniono lokalizacje toalet
- zmieniono usytuowanie usytuowanie drzwi wejściowych do skrzydła zachodniego 
- zmieniono układ więźby dachowej przy zachowaniu geometrii dachu
- częściowo przeprojektowano wentylację grawitacyjną 

1.3 ) Zmiany konstrukcyjne 

- zaprojektowano rozbiórkę części stropu Teriva 4,0/1 w rejonie schodów,
  między osiami C i C1
- zaprojektowano dwubiegowe schody na poddasze w centralnej części skrzydła 
zachodniego budynku wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych

- zaprojektowano ścianę konstrukcyjną w osi C1 wraz z fundamentem
powiększono otwory w ścianach konstrukcyjnych w osiach B i C
- zaprojektowano zmianę lokalizacji drzwi wejściowych co wiąże się z rozbiórką ściany     
zewn. w rejonie osi C-C1/2
- zamurowano otwór pod drzwi wejściowe, w ścianie zew. Konstrukcyjnej, w rejonie osi
   2/B-C
- wprowadzono korekty do więźby dachowej 

2 ) Przeznaczenie, funkcja,  program użytkowy oraz dane technologiczne  
obiektu budowlanego

2.1 ) Przeznaczenie i program użytkowy

Na parterze zlokalizowano 2 sale dla niepełnosprawnych
- salę zaradności życiowej dla niepełnosprawnych
- salę rehabilitacyjną  wraz z salą dla terapeutów
- 2 toalety w tym jedna dla niepełnosprawnych

Na piętrze zlokalizowano 
- pomieszczenia biurowe
- 2 toalety

 

2.2 ) Charakterystyczne parametry techniczne  budynku

Obiekt Liczba
kondygnacji

Długość
(m)

Szerokość
(m)

Wysokość
(m)

Pow użytk.
[m2]

Kubatura
[m3]

Cały budynek 2 35,13 20,43 9,26 561,89 2177,6

Część objęta
aneksem

2   27,21 8,28    6,91 246,49 1100,83

3 )  Forma architektoniczna 

Projektowana przebudowa nie wpływa na zmianę formy architektonicznej obiektu

4 ) Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego 
obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Zaprojektowano pochylnię dla niepełnosprawnych przed projektowanym wejściem od 
strony pd-zach oraz ukształtowano spadki przed pochylnia i spocznikiem by zniwelować 
różnicę poziomów między terenem a spocznikiem. 
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Zaprojektowano platformę dla niepełnosprawnych mocowaną do schodów wewnętrznych  :
(typu np.:GSL Artira lub o porównywalnych cechach techniczno użytkowych ) 
Na parterze zlokalizowano sanitariat dla niepełnosprawnych.

5 )  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano- 
instalacyjnego oraz sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego 
z sieciami zewnętrznymi 

Wprowadzono zmiany w wyposażeniu budowlano -instalacyjnym przedstawiono w 
projektach branży: instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych będących integralną 
częścią niniejszego projektu 

6 ) Charakterystyka energetyczna

Wprowadzone zmiany nie zmieniają charakterystyki energetycznej obiektu

7 ) Rozwiązania techniczne elementów budynku

7.1 )  Fundamenty 

Pod planowaną ścianę w osi C1 zaprojektowano ławę żelbetową wylewaną na mokro z bet
B20 i zbrojoną stalą A-III i A-0 zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym 

7.2 )  Ściany fundamentowe

W osi C1 na długości projektowanej ściany zaprojektowano ścianę fundamentową 
grubości 24, cm z bloczków betonowych z bet B20 na zaprawie cementowej marki 5 

7.3 )  Ściany konstrukcyjne 

W osi C1 zaprojektowano ścianę konstrukcyjną z cegły wapienno-piaskowej  gr. 24cm
(np.: z bloków Silka E24 klasy 15) na zaprawie klejowej systemowej 

7.4 )  Nadproża

W miejscach nowoprojektowanych otworów drzwiowych - L19
Szczegóły w projekcie branży konstrukcyjnej.

7.5 )  Podciągi

Stalowe – w osiach B i C- w miejscach powiększonych otworów
podciągi z profili stalowych walcowanych 

7.6 )  Schody

Zaprojektowano dwubiegowe, żelbetowe schody wewnętrzne na piętro, oparte na własnym
fundamencie i ścianach: istniejącej w osi C i projektowanej w osi C1.
Schody wylewane na mokro z betonu B25 i zbrojone stalą A-III i A-0. 

7.7 )  Balustrady 

Balustrada schodów wewnętrznych z rur stalowych ocynkowanych lub ze stali 
nierdzewnej. Poręcz balustrady stanowi górny tor jezdny platformy schodowej GSL Artira 
umieszczony na wys. 110cm

7.8 )  Dach konstrukcja

Zmieniono układ więźby konstrukcyjnej zmiany dotyczą układu słupów i płatwi. 
Krokwie7,5x18 cm
Płatwie 7,5x18 cm
Słupy 14x14 cm
Kleszcze 2x(5,5x16 cm)
Miecze 14x14 cm
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Więźba dachowa powinna być zaimpregnowana do NRO.
I zabezpieczona przeciwpożarowo przez obłożenie 2 x płytą gkfi

Oparcie słupów na stropach (w miejscach gdzie nie opierają się na ścianach niższej 
kondygnacji) przy zastosowaniu okuć z rur RK80x4 zgodnie z rysunkiem detalu.

7.9 )  Dach pokrycie 

Bez zmian – dachówka zakładkowa 

7.10 )  Rynny i rury spustowe 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego

7.11 )  Ścianki  działowe

Parter - ścianki działowe z gazobetonu gr 12cm
Piętro-  ścianki działowe gkfi grubości 12,5cm profil C75 (tpu Kanuf 112 lub o  
porównywalnych parametrach techniczno użytkowych)  Rw>51dB

7.12 )  Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna - kanały typu "spiro" wyprowadzone na dach zakończone 
wywietrzakami np. typu Zefir -160/pcw. W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja 
grawitacyjna wspomagana - wentylatory łazienkowe. 

P r a c e   w y k o ń c z e n i o w e

7.13 )  Tynki zewnętrzne

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego

7.14 )  Podłogi

Terakota w pomieszczeniach mokrych. Gres w komunikacji. Pcw w pozostałych 
pomieszczeniach. Pod pcw wykonać wylewkę samopoziomującą. Przy ścianach wykonać 
cokoliki.

7.15 )  Stolarka okienna

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego

7.16 )  Stolarka drzwiowa zewnętrzna

Zaprojektowano drzwi wejściowe stalowe ocieplone U<=1.5 W/m²K 

7.17 )  Podokienniki zewnętrzne

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego

7.18 )  Podokienniki wewnętrzne

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego

7.19 )  Izolacje przeciwwilgociowe poziome

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego

7.20 )  Izolacje przeciwwilgociowe pionowe

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego

7.21 )  Izolacje cieplne

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego
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8 ) Dane techniczne charakteryzujące  wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

8.1 )  Zapotrzebowanie wody oraz ilości, jakości i sposób odprowadzania ścieków

Bez zmian w stosunku do projektu podstawowego

8.2 ) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Nie występuje

8.3 ) Rodzaj wytwarzanych odpadów i sposób ich zagospodarowania

 Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego

8.4 ) Właściwości akustyczne oraz emisje drgań, a także promieniowania, w 
szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 
podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 
rozprzestrzeniania się

              Nie występują

8.5 ) Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Ze względu na ilość, gromadzenie i sposób zagospodarowania ścieków  oraz inne 
elementy charakteryzujące planowane przedsięwzięcie nie  przewiduje  się niekorzystnego
wpływu  planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnię 
ziemi i istniejący drzewostan. 

9 ) Warunki ochrony przeciwpożarowej

9.1 )  Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji;

Dane dla całego budynku będącego jedną strefą pożarową 

Tabela II

Obiekt Liczba
kondygnacji

Długość
(m)

Szerokość
(m)

Wysokość
(m)

Pow użytk.
[m2]

Kubatura
[m3]

Cały budynek 2 35,13 20,43 9,26 561,89 2177,6

Część objęta
aneksem

2   27,21 8,28    6,91 246,49 1100,83

9.2 ) Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych 
oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów 
projektowych

Nie występuje

9.3 ) Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się 
na zewnątrz pomieszczeń, informacje o przewidywanej gęstości obciążenia 
ogniowego;

Projektowany budynek użyteczności publicznej zakwalifikowano do kategorii ZLIII (nie 
przeznaczony przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się)
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Jako budynek niski (N) o dwóch kondygnacjach  i kategorii ZLIII . Zgodnie z § 212 ust 3  
WT  budynek został  zaliczony do klasy D odporności pożarowej.

9.4 ) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Zagrożenie wybuchem nie występuje

9.5 )  Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i 
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

Elementy budynków, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, 
co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

Tabela III

Klasa
odporności
pożarowej
budynku

 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *)

główna
konstrukcja

nośna

konstrukcja
dachu

strop1) ściana
zewnętrzna1), 2)

ściana
wewnętrzna1)

przekrycie
dachu3)

1 2 3 4 5 6 7

"D" R 30 (-)
R E I
30

E I 30
(o-i)

(-) (-)

R – nośność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad 
ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku.
E – szczelność ogniowa (w minutach) określona jw.
I – izolacyjność ogniowa (w minutach) określona jw.
(-) nie stawia się wymagań.

Wszystkie konstrukcyjne elementy drewniane znajdujące się na poddaszu należy 
obudować płytami gkf o wymaganych odpornościach ogniowych poświadczonych atestami
Pokrycie dachu jest niepalne.

9.6 ) Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

Cały przedmiotowy budynek stanowi jedną strefę pożarową 
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosząca dla  budynku niskiego (N) o 
dwóch kondygnacjach i kategorii ZLIII  wynosi 8000m2 i nie została przekroczona.

9.7 ) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości 
od obiektów sąsiadujących

Odległości od pozostałych budynków są zachowane zgodnie z § 271 pkt. 1 Warunków 
Technicznych (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku).

9.8 ) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny 
sposób;

- projektowana klatka schodowa posiada szerokość biegu >1,2m, a spocznika >1,5m-
  spełnia warunki do celów ewakuacji
- zewnętrzne drzwi dwuskrzydłowe posiadają szerokość 1,2m w świetle
- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych przyjęto nie mniejsze niż 1,2m- odpowiednio
  do obowiązujących przepisów
- do wykończenia wnętrz będą zastosowane materiały niepalne i trudno zapalne, nie
  toksyczne i nie intensywnie dymiące
- drogi ewakuacyjne będą opisane znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej
  zgodnie z PN-92/N-01256/01 i 02
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9.9 ) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a 
w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i 
piorunochronnej;

Przedmiotowe skrzydło budynku należy wyposażyć w instalację odgromową.  

9.10 )  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;

1) instalacja wew. hydrantowa wewnętrzna - nie wymagana .
2) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – na drogach ewakuacyjnych 
3) przeciwpożarowy wyłącznik prądu – nie wymagany
4) instalacja odgromowa – wymagana w całym obiekcie 

9.11 ) informacje o wyposażeniu w gaśnice;

Obiekt musi być wyposażony w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm, dotyczących 
gaśnic.

1.Obiekt należy  wyposażyć w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm 
będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic lub w gaśnice 
przewoźne.

2.Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą 
wystąpić w obiekcie

3.Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach 
powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku:

4.Gaśnice w obiektach powinny 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;

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

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

7. Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

8. odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 
najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;

9. do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości, co najmniej 1 m.

9.12 ) 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

Drogi pożarowe - budynek usytuowany jest przy ulicy , która stanowi dojazd pożarowy.
Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru -  z miejskiej sieci hydrantowej. 

10 ) Uwagi ogólne 

Przy realizacji budynku należy przestrzegać wymagań określonych  

W normach wymienionych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
Dz.U.02.75.960 wraz ze zmianami:

 2002.12.16 zm.  Dz.U.03.33.270
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2004.05.27 zm. Dz.U.04.109.1156
2009.01.01 zm. Dz.U.08.201.1238
2009.07.09 zm. Dz.U.09.56.461 

Oraz , o ile w niniejszej dokumentacji oraz  wyżej wymienionych normach nie określono innych 
wymagań,  w opracowaniu   „Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” Tom I, opracowanym  przez Instytut Techniki Budowlanej 00-950 Warszawa, l. 
Filtrowa 1, Arkady , Warszawa 1990r.

Opracował:

mgr inż. arch. mgr inż.

Andrzej Gierlikowski Tomasz Zasada
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PAAG

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA 

 

Nr projektu: DT-550a-17
Inwestor: Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej
Projektant: Pracownia Architektoniczna Andrzej Gierlikowski, ul. Korczaka 76,

64-920 Piła

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temat: Filia Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas przy Centrum Charytatywno 

Opiekuńczym Caritas  w Pile ul.Orla 29  - aneks w zakresie zmiany funkcji części 
budynku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalizacja: 64-920 Piła- Motylewo, ul. Orla 29
Działki nr  : 274

Kategoria: IX

1 ) Zakres robót:

• Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy pn-zach. skrzydła budynku domu 
samopomocy.

• Przewidziano czas realizacji przedmiotowej inwestycji na okres około  1  miesiąca, ilość 
jednocześnie zatrudnionych na budowie pracowników nie przekroczy 20 osób.

2 ) Istniejące obiekty budowlane 

◦ W rejonie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty 

- Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

3 ) Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie   
bezpieczeństwa zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania stwarzającymi zagrożenie są niezinwentaryzowane sieci 
uzbrojenia terenu oraz inne niezinwentaryzowane obiekty podziemne. 

4 ) Przewidywane zagrożenia  występujące podczas realizacji robót 
budowlanych, 

rodzaje zagrożeń 

 zagrożenia wynikające z konieczności prowadzenia prac budowlano- montażowych na dużej 
wysokości – powyżej 2m
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5 ) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , rozdział 6A §81: Pracodawca powinien 
określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych , a zwłaszcza zapewnić :

bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

odpowiednie środki zabezpieczające

instruktaż pracowników obejmujący w szczególności :

imienny podział pracy

kolejność wykonywania zadań

wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach.

Ponieważ prace budowlane prowadzone będą na terenie funkcjonującego zakładu pracy należy 
zachować szczególną ostrożność i poinformować pracowników zakładu o możliwych zagrożeniach,
strefach bezpieczeństwa i niezbędnych zachowaniach zapobiegających powstawaniu 
nieszczęśliwych wypadków. O prowadzonych pracach należy poinformować zakładowego 
inspektora bhp. 

6 ) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom 

Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom przy 
prowadzeniu robót budowlanych  określa : Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, z późniejszymi zmianami.

Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom przy pracach 
na wysokości określa również Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

rozdział 6E §109 : 

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokości powyżej 2m od otaczającego 
poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w 
szczególności :

zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy

zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia

przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie 
określonym w odrębnych przepisach.

 Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w 
odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach 

oraz §110 :

Przy pracach na : słupach , masztach , konstrukcjach wieżowych , kominach , konstrukcjach 
budowlanych bez stropów , a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na 
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drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi 
należy w szczególności :

przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń , na których mają być
wykonywane prace , w tym ich stabilność , wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz 
zabezpieczenia przed nie przewidywaną zmianą położenia , a także stan techniczny stałych 
elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa

zapewnić stosowanie przez pracowników , odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac , 
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości , jak : szelki bezpieczeństwa z linką 
bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji , szelki bezpieczeństwa z pasem
biodrowym ( do prac w podparciu – na słupach , masztach itp.)

zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na 
wysokości.

Opracowała:

 mgr inż. arch. 

Aleksandra Kamińska
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 KOPIE DECYZJI STWIERDZAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE
ZAWODOWE DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI

TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE I ZAŚWIADCZENIA O
PRZYNALEŻNOŚCI DO DO IZB BRANŻOWYCH PROJEKTANTÓW I

SPRAWDZAJĄCYCH

1 )  Andrzej Gierlikowski
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2 )  Aleksandra Kamińska
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3 )  Tomasz Zasada
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4 )  Jolanta Gierlikowska
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