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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 Niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 
służyć . 
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OPIS TECHNICZY 
 

do branży architektonicznej aneksu do projektu przebudowy wraz z adaptacją 
pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 5. 
 
1.0   WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot  opracowania 

 
 Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu przebudowy wraz z adaptacją 

pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Brzegu przy ul. Jana Pawła II 5. 
 Aneks stanowi integralną część w/w projektu przebudowy sporządzonego przez 
autorów niniejszego opracowania w kwietniu 2016 roku.  
 W dniu 08.06.2016r. Starosta Brzeski wydał decyzję nr 272/16 zatwierdzającą 
projekt budowlany i udzielający pozwolenie na budowę dla Miejskiej Biblioteki Publi-
cznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu obejmujący przebudowę wraz z adaptacją pomie-
szczeń dla osób niepełnosprawnych oraz budowę instalacji wod.-kan. ; wentylacji me-
chanicznej i klimatyzacji w budynku biblioteki zlokalizowanym w Brzegu przy ul. Jana 
Pawła II 5. 
 Na dzień sporządzenia aneksu przedmiotowa inwestycja znajduje się w stanie 
realizacji. 
 
 
1.2  Zakres i cel opracowania 
 
 Zakres rzeczowy opracowania obejmuje roboty : 
1. wymianę okładzin ściennych i podłogowych w pomieszczeniach sanitarno- higie-

nicznych oznaczonych numerami 0.02 , 1.12 , 2.07 , 2.12  
2. wymianę armatury sanitarnej oraz osprzętu elektrycznego w w/w. pomieszczeniach. 
 
 Celem opracowania jest przywrócenie pomieszczeniom sanitarno-higienicznym  
stanu estetycznego oraz poprawa warunków użytkowania tych pomieszczeń. 
 Niniejsza dokumentacja stanowi integralną część opracowania pn. „ Projekt 
przebudowy wraz z adaptacją pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 5” sporządzonego w 
roku 2016. 
 
 
1.3  Podstawa formalna opracowania 
 
1.3.1  Aneks do umowy z dnia  
 
 
1.4  Wykorzystane materiały 
 
 W opracowaniu wykorzystano : 
- projekt przebudowy wraz z adaptacją pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych 
budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 5 sporządzony  
w kwietniu 2016 roku  
- uzgodnienia techniczno-materiałowe z Inwestorem , 
- własna dokumentacja fotograficzna , 
- oględziny obiektu przeprowadzone w kwietniu 2017 roku . 
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2.0 OPIS ELEMENTÓW BUDYNKU PODLEGAJĄCYCH OPRACOWANIU – STAN  
      ISTNIEJĄCY   
 
2.1 Uwagi ogólne 
 
 Zakres umowny aneksu obejmuje pomieszczenia sanitarno-higieniczne zlokali-
zowane w części głównej budynku biblioteki oznaczone numerami  0.02 , 1.12 I 2.12 
oraz pomieszczenie nr 2.07 zlokalizowane w części dobudowanej. 
Wszystkie pomieszczenia objęte opracowaniem posiadają instalację wentylacyjną 
grawitacyjną.  
 Projekt podstawowy przewiduje wykonanie remontu bieżącego powyższych 
pomieszczeń . Niniejsze opracowanie zmienia zakres tego remontu . Z uwagi na wpis 
obiektu do rejestru zabytków uzyskano pozwolenie OWKZ na wykonanie robót objętych 
niniejszą dokumentacją .     
 
2.2  Okładziny ścienne 
 
 Okładziny ścienne wszystkich pomieszczeń stanowią płytki glazurowane szkli-
wione ułożone na klej na tynkach wewnętrznych. Okres wbudowania oceniono na lata 
90-te XX-go wieku. 
 Okładziny ścienne znajdują się w zróżnicowanym stanie technicznym.  W części 
pomieszczeń na skutek wykonania napraw instalacji wewnętrznych płytki zostały fra-
gmentarycznie skute. 
 
2.3  Posadzki   
 
 Okładziny posadzkowe w pomieszczeniach stanowią  płytki gres oraz terakota 
ułożone na klej na podlożu z zaprawy cementowej.  Okres wbudowania oceniono na 
lata 90-te XX-go wieku. 
 Stan techniczny okładzin posadzek oceniono na zadowalający. 
 
2.4  Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
 
 Stolarkę drzwiową stanowią typowe , dla standardu lat 90-tych ubiegłego wieku , 
skrzydła drzwiowe płytowe zawieszone na metalowych ościeżnicach. 
 Stan techniczny drzwi oceniono na zadowalający ,  stolarka o niskiej estetyce. 
 
 
2.5  Armatura sanitarna i osprzęt elektryczny 
 
 Armatura sanitarna oraz osprzęt elektryczny typowe  dla standardu lat 90-tych 
ubiegłego wieku. 
  
3.0  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
 W związku z projektowanym zakresem robót nie przewiduje się zmiany elementów 
istniejącego zagospodarowania działki .  
   
 
4.0  PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT 
 
4.1  Uwagi wstępne 
 Projektowany zakres robót wynika z uzgodnień dokonanych z Inwestorem na 
etapie sporządzania projektu .  
Oznaczenia numerów pomieszczeń używanych w niniejszym opracowaniu są 
zgodnie z numeracją projektu podstawowego. 
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4.2 Roboty rozbiórkowe 
 
 Przewiduje się skucie okładzin ściennych i podłogowych , skucie tynków na ścia-
nach , wykucie ościeżnic drzwiowych  , demontaż armatury instalacyjnej sanitarnej i 
osprzętu elektrycznego. Przed przystąpieniem do robót należy odłączyć zasilanie 
pomieszczeń w energię elektryczną i wodę. 
 
 
4.3  Naprawa tynków 
 
 Na powierzchniach ścian wykonać nowe tynki zwykłe kat. III-ciej a na powierz-
chniach sufitów wykonać naprawy tynków poprzez ich wyrównanie oraz pokrycie gła-
dzią gipsową. 
 Tynki ścian powyżej wykonanej okładziny z płytek ceramicznych pomalować 
farbą akrylową , zmywalną , w I-wszej klasie odporności na szorowanie na mokro.  
Faktura farby matowa.  Kolor farby białoszary /np. wg kolorystyki Atlas SAH 037/. 
Wykonanie gładzi na sufitach poprzedzić zagruntowaniem powierzchni.  Malowanie   
ąsian i sufitów poprzedzić zagruntowaniem , zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 
 
4.4  Okładziny ścienne  
 
 Okładziny ścienne wykonać od poziomu posadzki do poziomu +0,90m powyżej 
posadzki. 
Cokół przyposadzkowy oraz pas wieńczący wykonać w postaci pasów płytek o wyso-
kości 5 cm z płytek ceramicznych polerowanych w kolorze czarnym z fugami w kolorze 
czarnym. Pomiędzy pasami ułożyć okładzinę ścienną z płytek ceramicznych matowych 
20x20cm w kolorze białym z fugami  w kolorze białoszarym odpowiadającym kolorowi 
farby powyżej okładziny. 
Wyprawa tynkarska powyżej okładzin ściennych malowana farbami zmywalnymi w 
kolorze białoszarym / np. wg kolorystyki Atlas SAH 037/ , 
Standard płytek ściennych nie gorszy niż płytki z kolekcji Tubądzin Pastel.  
 Spoinowanie w kolorze farby ściennej. 
 
 
4.5  Okładziny podłogowe i izolacje 
 
 Po wykonaniu rozbiórki posadzek z płytek ceramicznych a przed przystąpieniem 
do wykonania okładzin należy wyrównać istniejące podłoże , uzupełniając zaprawami 
naprawczymi ubytki i nierówności a następnie wykonać izolację przeciwwilgociową 
podłoża. 
Jako izolację przeciwwilgociową przewidziano zastosowanie szlamu elastycznego który 
należy wykonać w postaci 2 warstw nakładanych na przygotowane podłoże . 
Nałożenie szlamu poprzedzić zastosowaniem systemowego środka gruntującego po-
dłoża mineralne.    
W narożach /styk ściany z podłożem/ wkleić pomiędzy I-wszą a drugą warstwę szlamu 
narożną , systemową taśmę uszczelniającą .  Szlam wykonać na ścianach do wyso-
kości 15 cm. 
 
 Nową okładzinę wykonać z płytek gresowych podłogowych w formacie 60x60cm 
matowych w kolorze białym z fugami w kolorze biało-szarym odpowiadającym kolorowi 
farby powyżej okładziny, 
Standard płytek posadzkowych nie gorszy niż płytki z kolekcji Tubądzin All in White.   
 
 
 
4.6  Drzwi wewnętrzne  
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 Zaprojektowano wbudowanie drzwi z materiałów drewnopochodnych płycino-
wych stylizowanych podziałowo na wbudowane w bibliotece drzwi wewnętrzne ,  w 
standardzie nie gorszym niż drzwi malowane  DRE Nestor.   
Kolor stolarki biały mat.   Skrzydła drzwiowe wyposażyć w klamki wraz z szyldami i 
zamkami łazienkowymi, jak np. DRE Jane  w kolorze nikiel satyna.  
Szerokość skrzydeł drzwiowych do kabin ustępowych min. 80 cm. 
W dolnej części drzwi wykonać otwory nawiewne o przekroju 200 cm2.  Ościeżnice 
drzwiowe regulowane. 
 
 
4.7  Akcesoria łazienkowe 
 
 Przewidziano wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w następujące 
akcesoria łazienkowe : 
1.  kosze pedałowe , 
2.  wieszaki naścienne , 
3.  lustra nadumywalkowe , 
4.  lustra ścienne . 
 
 
5.0  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA  
 
Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się tylko i wyłącznie do terenu nieruchomości 
Inwestora – obszaru działki nr 543 AM8 obrębu Centrum.  
 
 
6.0  INFORMACJA O WPŁYWIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 
• Uwzględniając w projekcie wszelkie przepisy i normatywy dotyczące zabudowy, oraz 
przepisy dotyczące ochrony środowiska, projektowana inwestycja, polegająca na 
remoncie okładzin ścian wewnętrznych budynku , nie wpływa negatywnie na stan 
środowiska. 
• Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 
09.11.2010 r., jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko tym niemniej  uzy-
skano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia. 
• Sposób usuwania nieczystości płynnych i stałych oraz ilości odprowadzanych nieczy-
stości jak i produkowanych  nieczystości nie ulegają zmianie. 
• Bilans mocy urządzeń elektrycznych i zużywających energię cieplną, parametry spra-
wności energetycznej projektowanych instalacji zawarto w opisach części instalacyjnej. 
• Zastosowane rozwiązania projektowe nie powodują zwiększenia emisji zanieczy-
szczeń 
• Obiekt nie emituje hałasu i wibracji w stopniu wyższym niż dopuszczalny. 
• Obiekt nie emituje promieniowania. 
• Projektowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wpływu na budynki sąsiednie. 
• Przebudowę zaprojektowano z użyciem materiałów budowlanych nie wywierających 
negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, tj. posiadających wymagane prawem atesty i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
 
7.0 UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE 
 
7.1  W razie wystąpienia  wątpliwości czy niejasności w trakcie korzystania z niniej- 
      szego opracowania należy zwrócić się do autorów o dodatkowe informacje lub    
      wyjaśnienie. 
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7.2  W niniejszym opracowaniu nie sporządzono charakterystyki energetycznej bu- 
      dynku gdyż zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy „Prawo budowlane” dla budynków  
      podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad  
      zabytkami nie ma obowiązku jej sporządzania. 
 
7.3 Wszystkie nazwy własne materiałów użyte i przyjęte w projekcie służą do  
      określenia standardu materiałów , których parametrów nie można opisać  
      w sposób jednoznaczny , nie utrudniający uczciwej konkurencji.   
 Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych  posiadających  
      świadectwa dopuszczające do ich stosowania na terenie Polski.      
      Ostateczny dobór materiałów zostanie dokonany w trakcie realizacji robót  
      spośród wskazanych w projekcie lub równoważnych zaproponowanych przez  
      Wykonawcę robót.   
      Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym  
      przez Inwestora , jest obowiązany wykazać wyprzedzająco , że oferowane  
      przez niego materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.   
      Inwestor po uzyskaniu opinii projektanta musi wyrazić dopuszczenie do   
      zastosowania  zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów. 
 
 
                Opracował : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.0  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  
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Fot. 1 –  
Fragment pomie-
szczenia nr 0.02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot.  2  -    
Fragment pomie-
szczenia nr 0.02  
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Fot.  3  -    
Fragment pomie-
szczenia nr 1.12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fot.  4  -    
 
Fragment pomie-
szczenia nr 1.12 
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Fot.  5  -    
 
Fragment pomie-
szczenia nr 2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
                            Fot.  6  -   Fragment pomieszczenia nr 2.07 
 
 
 
 
 

OPIS TECHNICZY 
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do branży elektrycznej aneksu do projektu przebudowy wraz z adaptacją pomieszczeń 

dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 5. 

 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Podstawa opracowania 

 
Projekt opracowano na podstawie : 
- projektu budowlano-architektonicznego 
- uzgodnień międzybranżowych 
- obowiązujących przepisów PBUE oraz norm PN/E 
 
 
1.2 Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej w 
pomieszczeniach toalet budynku MBP w miejscowości Brzeg przy ul. Jana Pawła II 5 . 
 
 
1.3 Zakres opracowania 

 
Opracowanie obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych elektrycznych: 
- wymianę instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych w toaletach tj. w 
pomieszczeniach ozn. 0.02 w piwnicy, 1.12 na parterze ,2.07 na piętrze i 2.12 na 
piętrze. 
 
 
2. Instalacja elektryczna 
 
2.1 Wyposażenie instalacji elektrycznej 
 
2.1.1 Skrzynki rozdzielcze 

 
W celu wykonania zasilania: 
- gniazd wtykowych 230VAC dla podgrzewaczy wody 2,0kW/230VAC, suszarek do rąk 
1,5kW/230VAC, gniazd wtykowych 230VAC ogólnych 
- obwodów oświetlenia  powyższych pomieszczeń 
projektuje się  montaż skrzynki  rozdzielczej w toalecie 0.02 w piwnicy o stopniu 
ochrony IP44 , wykorzystanie istniejących obwodów zasilających obwody gniazd 
wtykowych i oświetlenie pozostałych toalet .  
 

 
2.1.2 Przewody i kable 

 
W pomieszczeniach toalet projektuje się przewody wielożyłowe przeznaczone do 
układania na stałe na napięcie 450/750V o przekrojach 1,5 -2,5mm2 w obwodach 
oświetleniowych, gniazd wtykowych. 
Uwagi montażowe : 
a) instalacja elektryczna wtynkowa musi spełniać następujące ustalenia : 

• przewody na całej długości powinny być przykryte warstwą tynku o grubości co 
najmniej 5mm  

• nie wolno układać przewodów wtynkowych bezpośrednio na ścianach wykonanych 
z materiałów palnych ani na ścianach z płyt papierowo-gipsowych 
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• mocowanie przewodów przed przykryciem tynkiem powinno być wykonane w 
sposób nie niszczący izolacji przewodów np. za pomocą gipsu , kleju , taśm 
samoprzylepnych , gwoździ pokrytych warstwą materiału izolacyjnego  

b) połączenia przewodów wykonać w puszkach izolacyjnych 
c) przy przejściach przez ściany i stropy w miejscach narażonych na uszkodzenia 

mechaniczne kable układać w rurach ochronnych 
d) przewody ułożone w tynku powinny być prowadzone poziomo lub pionowo , na 

suficie możliwie najkrótszą drogą 
e) zastosowany osprzęt , aparatura i kable winny mieć wymagane dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie 
f) po wykonaniu prac instalacyjnych przed załączeniem napięcia należy dokonać 

pomiarów izolacji , ochrony przeciwporażeniowej 
 
 
2.1.3 Osprzęt instalacyjny 
 
Dla oświetlenia pomieszczeń toalet projektuje się łączniki ręczne puszkowe 
podtynkowe na prąd znamionowy 10A, o stopniu ochrony IP44 przeznaczone do 
sterowania odbiorników oświetleniowych zabudowane na wysokości 1.2m . 
Przewiduje się stosowanie puszek instalacyjnych końcowych pod tynkowych typu 
PKW-60 (głębokie) dla montażu łączników i gniazd wtykowych. 
Projektuje się gniazda wtykowe 1+N+PE w  wykonaniu hermetycznym.  
Projektuje się następujące wyposażenie pomieszczeń w osprzęt instalacyjny: 
 

1. Pomieszczenie 0.02 w piwnicy: 
- skrzynka rozdzielcza - wyposażona w: 
a) 2szt. - wyłącznik instalacyjny B16A dla zabezpieczenia gniazd wtykowych 
ogrzewaczy wody  
b) 2szt. - wyłącznik instalacyjny B10A dla zabezpieczenia gniazd wtykowych 
suszarek do rąk 
c) 1szt. - wyłącznik instalacyjny B16A dla zabezpieczenia gniazd wtykowych 
ogólnych 
d) 1szt. - wyłącznik instalacyjny B6A dla zabezpieczenia oświetlenia toalety 
- 6 gniazd wtykowych 230V (2x ogrzewacz wody, 2x suszarka do rąk, 2x 
gniazda ogólne) 
- łącznik pojedynczy p/t IP44 - 4szt. 
- plafoniera LED 19W – 6szt 
Do zasilania skrzynki rozdzielczej w toalecie wykorzystać obwód nr.22 
(zabezpieczenie istniejące S30325A ) w istniejącej tablicy rozdzielczej w 
korytarzu w piwnicy.  
 

2. Pomieszczenie 1.12 na parterze: 
- 4 gniazda wtykowe 230V (1x ogrzewacz wody, 1x suszarka do rąk, 2x gniazda 
ogólne) 
- łącznik pojedynczy p/t IP44 - 2szt. 
- plafoniera LED 19W – 3szt 
Do zasilania gniazd wtykowych dla ogrzewacza wody i gniazd ogólnych 
wykorzystać istniejący obwód nr.18 w tablicy rozdzielczej na parterze (istniejące 
zabezpieczenie S301B16A w tablicy). 
Do zasilania gniazd wtykowych dla suszarki do rąk i oświetlenia toalety 
wykorzystać istniejący obwód nr.20 w tablicy rozdzielczej na parterze (istniejące 
zabezpieczenie S301B10A w tablicy). 
 
 
 

3. Pomieszczenie 2.07 na piętrze: 
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- 3 gniazda wtykowe 230V (1x ogrzewacz wody, 1x suszarka do rąk, 1x gniazdo 
ogólne) 
- łącznik pojedynczy p/t IP44 - 1szt. 
- plafoniera LED 19W – 1szt 
Do zasilania gniazda wtykowego dla ogrzewacza wody i gniazda ogólnego 
wykorzystać istniejący obwód nr.3 w tablicy rozdzielczej na parterze (istniejące 
zabezpieczenie S301B16A w tablicy). 
Do zasilania gniazda wtykowego dla suszarki do rąk i oświetlenia wykorzystać 
istniejący obwód nr.4 w tablicy rozdzielczej na parterze (istniejące 
zabezpieczenie S301B10A w tablicy). Wentylator ścienny załączany będzie 
razem z oświetleniem toalety. 
 

4. Pomieszczenie 2.12 na piętrze: 
- 4 gniazda wtykowe 230V (1x ogrzewacz wody, 1x suszarka do rąk, 2x gniazda 
ogólne) 
- łącznik pojedynczy p/t IP44 - 3szt. 
- plafoniera LED 19W – 4szt 
Do zasilania gniazda wtykowego dla ogrzewacza wody i gniazd ogólnych 
wykorzystać istniejący obwód nr.15 w tablicy rozdzielczej na piętrze (istniejące 
zabezpieczenie S301B16A w tablicy). 
Do zasilania gniazda wtykowego dla suszarki do rąk i oświetlenia wykorzystać 
istniejący obwód nr.14 w tablicy rozdzielczej na piętrze (istniejące 
zabezpieczenie S301B10A w tablicy).  

 

 

2.2 Oświetlenie 
 
W pomieszczeniach  toalet projektuje się plafoniery LED19W , min. IP44 , załączane 
łącznikami instalacyjnymi. W toalecie 2.07 na piętrze wraz z oświetleniem załączany 
będzie wentylator ścienny.  
 
 
 
2.3 Ochrona przeciwporażeniowa 
  
W pomieszczeniach jako środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim jest zastosowane: 

1. izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa), 

2. obudowy (osłony) o stopniu ochrony co najmniej IP2X, 

3. wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie większym 
niż 30 mA, jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

Natomiast jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim: 

1. samoczynne wyłączenie zasilania, 

2. urządzenia o II klasie ochronności. 

W związku z powyższym wymaga się: 

- wykonania całej instalacji elektrycznej w mieszkaniu jako trójprzewodowej (przewód fazowy L, 
przewód neutralny N i przewód ochronny PE) lub instalacji pięcioprzewodowej (przewody 
fazowe L1; L2; L3; przewód neutralny N i przewód ochronny PE), 

- zastosowania we wszystkich pomieszczeniach gniazd wtyczkowych ze stykami ochronnymi, 
do których jest przyłączony przewód  ochronny PE, 

- zastosowania opraw oświetleniowych o I lub II klasie ochronności i doprowadzenia  
do wszystkich wypustów oświetleniowych przewodu ochronnego PE, 
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- zabezpieczenia gniazd wtyczkowych w toaletach wyłącznikami ochronnymi różnicowo-
prądowymi o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA. Gniazda te należy 
instalować nie bliżej niż 0,6 m od obrzeża wanny, brodzika lub otworu drzwiowego kabiny 
natryskowej, 

 
 
3.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

 
Instalacje elektryczną wykonać ,dokonać pomiarów i jej odbiorów zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbiorów Robót Elektrycznych zeszyt D – Roboty instala-
cyjne elektryczne, Wyd. Instytutu Techniki Budowlanej , polskimi normami PN –IEC-
60364 oraz obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.  
Po zakończeniu montażu wykonać dokumentacje powykonawczą. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać niezbędne pomiary , pomiary w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej i protokolarnie przekazać Użytkownikowi.  
Konserwację i obsługę instalacji oraz urządzeń powinien przeprowadzać personel 
przeszkolony o odpowiednich kwalifikacjach.  
Zakres powyższych prac objęty jest specyfikacją techniczną sporządzoną dla projektu 
podstawowego. 
Szczegółową lokalizację aparatury elektrycznej uzgadniać z Użytkownikiem przy 
montażu. 

 
 

4.Uwagi końcowe. 

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu obowiązuje w 
jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie 
zostały w projekcie omówione. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń instalacji elektrycznej oraz konieczności 
wykonania stosownych napraw  należy wezwać projektantów  branżowych , którzy w 
ramach nadzoru autorskiego przeprowadzą ocenę stanu technicznego oraz określą 
zakres napraw. 

 

       Projektant 
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OPIS TECHNICZY 
 

do branży sanitarnej aneksu do projektu przebudowy wraz z adaptacją pomieszczeń 
dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 5. 
 
 
1.0  Podstawa opracowania projektu 
 
1.1 Projekt budowlany „Projekt przebudowy wraz z adaptacją pomieszczeń dla osób  
      niepełnosprawnych budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu przy ul. Jana  
      Pawła II 5”  sporządzony w kwietniu 2016 
1.2  umowa  z Inwestorem 
1.3  wizje lokalne przeprowadzone w miesiącu maju 
1.4  obowiązujące przepisy budowlane. 
 
 
2.  Temat opracowania  
 
Projekt obejmuje remont instalacji wewnętrznych wodociągowej i kanalizacyjnej w 
zakresie pomieszczeń sanitarnych -higienicznych nr  0.02 , 1.12 , 2.07 i 2.12 polega-
jący na wymianie istniejących urządzeń i osprzętu sanitarnego. 
Przewidziano ponadto niezbędny demontaż i ponowny montaż grzejników instalacji 
grzewczej. 
 
3.0  Stan istniejący 
 
Na podstawie dokonanych oględzin , wykonanych odkrywek stwierdzono co następuje : 
1.  instalację kanalizacyjną wykonano z rur pcv o średnicach 50mm i 110mm , 
2.  instalację wodną wykonano z rur miedzianych średnicy 15 – 22 mm. 
 
 
4.0  Projektowany zakres robót 
 
4.1  Instalacja wodociągowa 
W związku  planowaną wymianą urządzeń i osprzętu sanitarnego tj. misek ustępowych 
, umywalek i podgrzewaczy wody zachodzi konieczność wykonania nowych podejść do 
urządzeń w celu ich podłączenia. 
Przewidziano konieczność częściowej wymiany istniejących rurociągów miedzianych i 
podejść w zakresie niezbędnym do prawidłowego połączenia instalacji wodociągowej z 
nowymi urządzeniami. 
Przewidziano zastosowanie rur miedzianych o średnicach 15 mm oraz przewodów 
elastycznych łączących instalację z urządzeniami. 
 
Zaprojektowano wbudowanie : 
-  przepływowych podgrzewaczy wody o mocy nie większej niż 2,0 kW w ilości 1 sztuki  
   na każdą umywalkę , 
-  baterii umywalkowych jednouchwytowych mosiężnych pokrytych chromem w stan- 
   dardzie nie gorszym niż Kludi Zenta XL . 
Przepływowe podgrzewacze wody usytuować pod umywalkami. 
Wszystkie urządzenia sanitarne podłączyć do instalacji wodnej za pomocą zbrojonych 
węży elastycznych z odcięciem wody za pomocą zaworów kulowych kątowych. 
 
Z powodu ingerencji w istniejącą instalację wodociągową , po wykonaniu podejść , 
należy przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 0,5 MPa /czas próby min. 30 
minut/ i z wykonanej próby sporządzić protokół odbioru próby ciśnieniowej. 
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Po pozytwnie wykonanej próbie wykonać płukanie instalacji wodnej oraz przeprowadzić 
dezynfekcję instalacji za pomocą wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilości 100mg/l 
pozostawiając instalację na okres 24 godzi. 
Po wykonanej dezynfekcji dokonać ponownego płukania i pobrać próbę wody do 
badania bakteriologicznego. 
 
 
4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
 
W związku  planowaną wymianą urządzeń i osprzętu sanitarnego tj. misek ustępowych 
, umywalek i podgrzewaczy wody zachodzi konieczność wykonania nowych podejść do 
urządzeń w celu ich podłączenia. 
Przewidziano konieczność częściowej wymiany istniejących rurociągów pcv i podejść w 
zakresie niezbędnym do prawidłowego połączenia instalacji kanalizacyjnej  z nowymi 
urządzeniami. 
Przewidziano zastosowanie rur i kształtek pcv o średnicy 50 mm. 
Zaprojektowano wbudowanie misek ustępowych i umywalek w standardzie nie gorszym 
niż w kolekcji Koło Nova Pro. 
Przewidziano zastosowanie : 
-   misek ustępowych stojących lejowych wraz ze spłuczką narożną / pom. 0.02/, 
-   misek ustępowych wiszących mocowanych na stelażach systemowych podtynko- 
    wych wyposażonych w przycisk spłukujący w kolorze białym  oraz obudowę stelaża  
    w kolorze białym połysk / pom. 1.12 ,  2.12 i 2.07 / , 
-  umywalek ceramicznych z otworem przelewowym. 
 
 
4.3  Instalacja c.o. 
 
W związku  planowaną wymianą okładzin ściennych przewidziano demontaż i ponowny 
montaż istniejących grzejników płytowych i drabinkowych. 
Po wbudowaniu grzejników wykonać próbę ciśnieniową oraz sprawdzić działanie 
instalacji grzewczej. 
Przy umywalkach zaprojektowano montaż suszarek do rąk o mocy nie większej niż 1,5 
kW. 
 
 
5.0  Uwagi końcowe 
 
5.1  Roboty wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót sporządzoną dla projektu podstawowego. 
 
5.2  Po wykonaniu skucia płytek oraz tynków , w przypadku wystąpienia rozbieżności          
z założeniami projektowymi w zakresie stanu technicznego istniejących elementów 
instalacji sanitarnych , należy wezwać projektanta.  
 
5.3  Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz  
wymogami przepisów BHP i sztuką budowlaną. 
Wszystkie materiały zastosowane w trakcie budowy muszą posiadać odpowiednie 
atesty i stosowne certyfikaty. 
 
 
        Projektant  
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                 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 

 
Nazwa i adres obiektu 

 
Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu 
Brzeg ul. Jana Pawła II 5  
działka nr 543 AM8 obręb Centrum 
 

 
Inwestor 

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu 
49-300 Brzeg ul. Jana Pawła II 5  
 

 
Projektant 

 
mgr inż. Barbara Wojciechowska 
49-300 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5 
tel. 77-411-11-53 
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OPIS TECHNICZNY 
do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach polegających 
na przebudowie budynku wraz z adaptacją pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych 

budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzegu  

 
 
1.0 Dane  ogólne 
 
1.1 Obiekt :   Budynek użyteczności publicznej 
1.2 Adres :    Brzeg ul. Jana Pawła II 5  

 
2.0 Podstawa opracowania 
 
2.1 Aneks do projektu budowlano-wykonawczego 
2.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane /Dz.U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 

2016 , z późn. Zm./ - art. 21a ust. 4. 
2.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

2.4 Warunki techniczne , normy. 

 

3.0 Przedmiot opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania jest  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia ze względu na specyfikę robót budowlanych  polegających na przebudowie 
budynku wraz z adaptacją pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Brzegu w uzgodnionym zakresie. 
 
4.0 Opis usytuowania obiektu 

 
 Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowany jest w Brzegu przy ul. 
Jana Pawła II 5. 
 
5.0 Techniczna charakterystyka budowli 
 
 Budynek użyteczności publicznej  , 2-u kondygnacyjny wolnostojący /wraz z czę-
ścią „B”/.   Konstrukcja  budynku tradycyjna o ścianach murowanych , stropach drew-
nianym i masywnych oraz drewnianym i masywnym dachu wielospadowym.   Pokrycie 
dachu membraną dachową. 
 
 
6.0 Zakres robót dla całego zamierzenia  
 
 Zakres rzeczowy opracowania obejmuje budowę lub remont n/w elementów 
budynku : 
 

1. wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem w pomieszczeniach sanitarno-
higienicznych , 

2. wymianę urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych , 
3. wymianę tynków oraz  okładzin z płytek ceramicznych w pomieszczeniach 

sanitarno-higienicznych , 
4. wymianę drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych 
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7.0 Wykaz  istniejących obiektów budowlanych 
 
Bezpośrednie sąsiedztwo budynku biblioteki w obszarze działki nr 543 AM 8 obrębu 
Centrum stanowią chodnik , droga dojazdowa, plac parkingowy oraz tereny zielone. 
 
 
8.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu  , które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
 Przedmiotowy budynek usytuowany jest w centralnej części działki nr 543 i nie 
będzie użytkowany w trakcie realizacji zadania  w związku z czym nie powinien stano-
wić zagrożenia dla osób postronnych. 
 
 
9.0  Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji robót  
Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:  
 
9.1 Zagrożenia naturalne związane z wykonywaniem:  
a.) robót na wysokości :  
• upadek z wysokości,  
• uderzenie spadającym przedmiotem osób pracujących na niższej kondygnacji,  
b.) robót montażowych:  
• zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu , śliskie  
powierzchnie,  
• ręczne prace transportowe.  
 
9.2. Zagrożenia związane z pracą i ruchem maszyn i urządzeń:  
• od wirujących części maszyn i urządzeń 
• podczas przemieszczania maszyn, urządzeń i środków transportowych  
• przy wykonywaniu przeglądów i napraw maszyn i urządzeń 
• podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczególności na wysokości  
• podczas prac i przeglądów urządzeń elektroenergetycznych  
• podczas użytkowania maszyn i urządzeń niesprawnych i nie posiadających  
wymaganego świadectwa dopuszczenia przez dozór techniczny  
 
9.3. Zagrożenia związane z czynnikami psychofizycznymi pracowników:  
• lekceważenie zagrożenia  
• lęk przed wysokością 
• niezastosowanie się do poleceń kierownika budowy lub mistrza budowy  
• zmęczenie, zdenerwowanie, stres  
• nagłe zachorowanie, niedyspozycja fizyczna  
• niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności  
• zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura  
• zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem  
• nieprzestrzeganie obowiązujących instrukcji i zasad bhp.  
 
9.4. Zagrożenie pożarem:  
a.) Zagrożenie pożarowe może wystąpić:  
• podczas eksploatacji maszyn i urządzeń do robót budowlanych   
• w rozdzielniach elektrycznych  
• na stanowiskach pracy  
• w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych  
b.) Zagrożenie pożarowe mogą stanowić:  
• zwarcia w instalacji elektrycznej  
• nieszczelność przewodów paliwowych i ciśnieniowych  
• zaprószenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych  
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c.) Ponadto zagrożenie pożarowe mogą stworzyć osoby postronne działaniem 
umyślnym.        
 
9.5. Sytuacje nadzwyczajne klęsk żywiołowych  
 
10. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpie-
niem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
 
Instruktaż pracowników z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien być przeprowadzony w 
oparciu o:  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 285).  
- Wykaz stanowisk pracy na których występują szczególnie duże zagrożenia dla 
zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe określa każdy pracodawca  
 
Wykaz wymaganych szkoleń bhp:  
• Instruktaż ogólny  
• Instruktaż stanowiskowy  
• Szkolenie podstawowe dla osób kierujących pracownikami.  
a.) Szkolenie wstępne:  
• Szkoleniu wstępnemu pracownicy powinni być poddani przed przystąpieniem do wy-
konywania prac szczególnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy,  
na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia pracowników oraz  
zagrożenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno być przeprowadzone przed  
rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach.  
• Szkolenie pracowników w zakresie instruktażu ogólnego i stanowiskowego prze-
prowadzić mogą zarówno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem że  
posiadają aktualne szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla osób  
kierujących pracownikami.  
• Instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy winien być zakończony egzaminem,  
przed komisja złożoną z kierownika budowy i mistrza budowy.  
• Instruktaż należy przeprowadzać przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowa-
dzonych robót.  
• Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na ro-
botniczych stanowiskach pracy powinni odbyć w specjalistycznych ośrodkach  
szkoleniowych.  
b.) Szkolenie okresowe:  
Z uwagi na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (praca na wysokości) 
szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywać nie rzadziej jak raz do roku.  
c.) Uwagi :  
• Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiadać uprawnienia do sprawowania  
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  
• Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwali-
fikacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich 
kwalifikacji.  
 
11.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających nie-
bezpieczeństwom wynikającym 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.  
 
W celu zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowla-
nych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie zaleca się podjęcie 
następujących środków organizacyjnych i technicznych:  
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• wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych winien opra-
cować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników  
• wykonawca powinien dysponować planem ewakuacji i architektonicznym obiektu, w 
tym rozmieszczenia punktów newralgicznych takich jak węzły energetyczne, wodne, 
które mogą być udostępniane w chwili zagrożenia na żądanie kierującego akcją pomo-
cową;  
• należy zapewnić dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych;  
• bezwzględnie stosować zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych;  
• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, stosując 
wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w 
sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 
401), oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650);  
• do pracy dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne szkolenia bhp w tym  
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania  
danej pracy, zapewnić i egzekwować używanie przez pracowników środków ochrony  
indywidualnej i zbiorowej zabezpieczających przed wypadkiem, upadkiem z wysokości, 
dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy;  
• tworzyć dobrą atmosferę wśród pracowników;  
• na terenie budowy należy rozmieścić znaki ewakuacyjne oraz sprzęt pożarowy,  
• w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych powinna się znajdować kom-
pletnie wyposażona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej;  
• wskazać osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej  
• pracownicy winni informować osoby kierownictwa i dozoru o bezpośrednim 
zagrożeniu życia i zdrowia;  
• dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodo-
wego i o ryzyku tym poinformować pracowników;  
• należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac  
transportowych (Dz.U. nr 26 z 2000r. poz. 313 z póż . zm.);  
• teren budowy powinien być ogrodzony, wysokość ogrodzenia powinna wynosić co  
najmniej 1,5m lub oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w  
razie potrzeby zapewnić stały nadzór.  
• w ogrodzeniu powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz poja-
zdów mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych.  
• szerokość ciągu pieszego powinna wynosić min. 1.2 m, natomiast szerokość dróg  
należy dostosować do używanych środków transportowych.  
• drogi i ciągi piesze powinny być utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie  
wolno na nich składować materiałów ani sprzętu.  
• drogi komunikacyjne dla taczek nie powinny mieć spadków większych niż 10 %.  
• przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy poprzecznie  
umocowane w odstępach nie mniejszych niż 40 cm oraz w balustrady jednostronne o  
wysokości 110 cm.  
• strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania przedmiotów powinna być 
wygrodzona i oznakowana. Przejścia i przejazdy w strefie niebezpiecznej powinny być 
zabezpieczone daszkami ochronnymi o wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem  
w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia.  
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające       
przedmioty.  
• na placu budowy stosuje się rozdzielnice budowlane typu RB - przeznaczone do roz-
działu energii elektrycznej i zasilania urządzeń, elektronarzędzi i oświetlenia.                
Przy wyborze odpowiednio dobranej rozdzielnicy nie należy kierować się tylko napię-
ciem i prądem znamionowym, liczbą gniazd wtykowych czy ceną, ale też bezpie-
czeństwem użytkownika. Muszą one być skutecznie zabezpieczone przed dostępem  
nieupoważnionych osób, wpływami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami  
mechanicznymi.  
• wyznaczyć pracownika lub pracowników o odpowiednich kwalifikacjach odpowiedział-
nych za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych.  
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• Instalacje energii elektrycznej powinny być wykonane i użytkowane w sposób nie  
stwarzający zagrożenia pożarem lub wybuchem.  
• roboty związane z montażem i konserwacją instalacji i urządzeń elektrycznych mogą 
wykonywać tylko osoby posiadające uprawnienia.  
• przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczo-
ne przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami wykonane w  
sposób zapewniający bezpieczeństwo.  
• stacjonarne urządzenia elektryczne należy okresowo kontrolować (min. 1 raz w mie-
siącu), a także kontrolować po dokonaniu napraw i remontów, po przemieszczeniu 
urządzenia lub przed uruchomieniem jeżeli były nie użytkowane co najmniej 1 miesiąc.  
• na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne. W przypadku urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w  
kontenerach lub barakowozach ich wysokość nie może być niższa niż 2,2m.  
• na terenie budowy powinny być urządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
składowiska materiałów i wyrobów, wykonane w sposób uniemożliwiający zsunięcie lub  
spadnięcie wyrobu. Materiały drobnicowe mogą być ułożone w stosy nie przekraczają-
ce wysokości 2,0m, natomiast materiały workowane do 10 warstw. Odległość stosów 
od stanowiska pracy nie może być mniejsza niż 5,0m.  
• opieranie składowych materiałów o ogrodzenie lub ściany budynków jest nie doz-
wolone.  
• wchodzenie i schodzenie ze stosu jest dopuszczalne tylko przy użyciu drabiny.  
• miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić i oznaczyć napisami ostrze-
gawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze.  
• ściany wykopów należy zabezpieczyć przez wykonanie obudowy lub skarp o bez-
piecznym kącie nachylenia.  
• rusztowanie może być dopuszczone do użytkowania dopiero po przeprowadzeniu  
odbioru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy i użytkowane zgodnie z prze-
znaczeniem.  
• montaż rusztowań może być prowadzony przez osoby posiadające odpowiednie kwa-
lifikacje. Osoby te w trakcie montażu (demontażu) powinny stosować środki ochrony  
indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  
• w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników oso-
ba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i po- 
djęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy)  
• wszelkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami, sztuką budowlaną, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy.  
• jeżeli na tym samym placu budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonaw-
ców, to winien być ustanowiony koordynator ds. bhp.  
 
Na terenie budowy powinna znajdować się tablica informacyjna z niezbędnymi danymi 
obiektu, a w szczególności numerami telefonów alarmowych: pogotowia, policji i straży 
pożarnej.  Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czer-wca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzględniając 
zakres robót występujących przy remoncie budynku MBP w Brzegu. 
Wszystkich uczestników procesu budowlanego obowiązuje opracowany wcześniej plan 
BIOZ. 
 
 
Podstawa prawna opracowania:  
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21   
  póz.94 z późn.zm.)  
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106   
  póz.1126 z późn.zm.)  
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 póz.1321 z   
  póź.zm.)  
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- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szcze- 
  gółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz   szcze- 
  gółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpie-   
  czeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 póz.1256)  
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie   
  szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy    
  (Dz.U.Nr62 póz.285)  
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie    
  rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz U. N r 62    
  póz. 287)  
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie    
  rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby   
  (Dz.U.Nr 62 póz.288)  
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie     
  uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opinio- 
  wania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy     
  oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na    
  Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 póz. 290)  
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych    
  posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 póz. 278)  
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w    
  sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 póz. 844    
  z póź.zm.)  
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpie- 
  czeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń techni- 
  cznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 póz. 1263)  
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń  
  technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz.1021)  
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ubezpieczeń- 
  stwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr  47 poz.401)  
  z uwagi na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu  
  Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu  
  robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13 póz. 93) z dniem 19  
  września 2003 r.   
 
 
    Opracowała :  
 
 


