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Opis realizowanych prac budowlanych
1. podstawa opracowania

-

zlecenie Wykonawcy robót remontowych
wiĄa lokalna i wyniki pomiarów wewnętznych klatki schodowej,
obowiązujące normy, rozpoządzenia i pzepisy Prawa Budowlanego.

2. Dane ewidencvine
2.1. Obiekt: budynek Szkoły Podstawowejw Ruszowie
2.2. Adres : Ruszów ul. Zgorzelecka2

2.3. lnwestor: Gmina Węgliniec 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 2
3. przedmiot inwestvcii

Budynek szkolny

-

istan istnieiacv

klatka schodowa.

Pzedmiotem opracowania jest montaż platformy przychodowej montowanej do niezależnej
konstrukcji nośnejz własnym torem jezdnym montowanym do konstrukcji Po zmontowaniu
konstrukcji istniejąca batustrada schodowa będzie użyteczna dla użytkowników w czasie, gdy
platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych nie będzie pracować.

5. Koleinośćrobót remontowvch.

1234-

Montaż konstrukcji nośnej do schodów i podestów
Montaż toru jezdnego do konstrukcji nośnej
Podłączenie do istniejącej w budynku instalacjiwewnętznej
Regulacja i próby techniczne

1

lNFoRMAGJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
wg Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 23,06,2003r.

NAZWA OBIEKTU

ADRES OBIEKTU
INWESTOR

montaż platformy schodowej w klatce budynku Szkoły
Podstawowej w Ruszowie

]

ul. Zgorzelecka2
działka nr 200 w Ruszów

Gmina Węgliniec; Szkoła Podstawowa Ruszów

:

PROJEKTANT

:

:

Piotr Gurlaga

czĘŚĆ oPtsoWA

1.

PoDSTAWA oPRAcoWANlA
Ustawaz dnia7.o7.1994:,Pravlobudowlane';
Dz. U. 1995nr.89, poz415(2Ńźniejszymi zmianami: z2o0ol, Nr106, poz. 1126, Nr109,
poz, 1157, Nr 120, poz. 1268,z2001 r, Nr 5, poz. 42, Nr,100, poz, 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr'l15,poz.1229,Nr 129, poz,1439, Nr 154,
poz. 1800, z2oo2r. Nr74, poz. 676,z20o3 r. Nr80, poz.718. ),
pracy Dz. u, 141,24.74 (Wraz z Ńźniejszymi zmianami: Dz.U. z ,t998 r, Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz.
Ustawa z dnia 26.06.1974
"Kodeks
668, Nr113, poz.717, z'l999r. Nr99, poz.1152,z2ooo r. N|lg, poz.239, Nr43, poz.489, Nr107, poz. 1127,Nl120,poz.1268,z2001
r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 1,11, poz. 1,194, Nr 123,poz.1354, Nr 128,poz.1405, Nr 154, poz.
1805,z2oo2 r. Nr74, poz.676, Nr 135, poz.1146, Nr 196, poz. 1660, Nr200, poz,1679.),
Rozpożądzenie Ministra lnftastruktury z dnia 12.04.2002:,W sprawie WarunkóW technicznyó, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie'; Dz. U.2oo2 nr 75 poz. 690 (z późniejszymi zmianami - Dz, U.2003 nr 33 poz. 27o),
Rozporządzenie Ministra lnfEstruktury z dnia 6 lutąo 2003 r. ,W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas Wykonywania robót
budowlanych', Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 (tekst jednolity),
Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 23.06.2003 ,W sprawie informacji dotycącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" , Dz. U, 2003 Nr 120, poz.1126,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach
"W
eneĘetycznych', Dz. U. 1999 Nr80, poz.912,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.o4.2ooo W sprawie bezpieczeństwa i higieny Wacy pr4 pracach spawalniczych", Dz. U,
"
2000 Nr 40, poz.470,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 , W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach
transportowych", Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313 (z późniejszymi zmianami: z 2000 r Nr 82, poz. 930)
Rozporządzenie Rady MinistńW z dnia 01.,l2.1990,W sprawie Wykazu prac Wzbronionych młodocianym'; Dz.U. z 1990 Nr 85 poz, 500 (z
późniejszymi zmianami: z 1992 Nr 1, poz. 1,z 199E Nr 105, poz. 658, z2oo2Nl 127,wZ 1091),
,l996 N|l14 poz. 545 (z
Rozpożądzenie Rady Ministów z dnia 10.09.,t996
sprawie Wykazu prac wzbronionych kobietom'; Dz.U. z
późniejszymi zmianami,. z2oo2Nr 127, poz. 1092). "W

2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane renowacjiw klatce schodowej
Montaż konstrukcji nośnej i belkijezdnej dla platformy schodowej,
Montaż platformy, prace regulacyjne isprawdzające

o
o

3. WYKM lsTNlEJAcYcH oB|EKTÓW BUDoWLANYCH

.

Teren działki zabudowany jest budynkami szkolnym z dostępem obecnie do poziomu pańeru
dla osób niepełnosprawnych.

4. ELEMENry ZAGosPoDARoWANlA DZlAŁKl

o

Nie ma elementow mogących utrudnić prace elewacyjne w odniesieniu do obu budynków przy
wydzieleniu części chodnika szerokości 2,00 m

Roboty elewacyjne budynków niskich do 12,00 m z rusztowań przystawnych oraz roboty dekarskie
upadek materiałów budowlanych z wysokości oraz

na budynku. Przewidywane zagrożenia

-

upadek pracowników prży których obrażenia mogą mieó duży skutek. Wystąpienie zagrożeń małe.

6. sPosÓB PRoWADZENIA |NSTRUKTAżU PRAcoWNlKÓW

- przed przystąpieniem do robót należy zapoznać pracowników z zakresem prac i obowiązków,
wskazaĆ możliwościwystępowania zagrożeń, przeprowadzić szkolenie z zakresu bhp i ppoż.
Pouczyó, że wszelkie prace budowlano-montazowe należy wykonywaó pod nadzorem osoby z
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi z zachowaniem przepisów bhp i ppoż, oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montażowych". W trakcie szkolenia należy zwrócić
uwagę na pzestrzeganie pzepisów BHP, zalecić stosowanie adekwatnych dla danego typu pracy
Środków ochrony osobistej (rękawice, odzież ochronna i inne). W trakcie szkolenia należy pzedstawić
procedury postępowania W sytuacjach krytycznych (gaszenie pożaru, pierwsza pomoc
poszkodowanym).

7.

WSKAZAN l E ZAPoBl EGAWoZYCH ŚRoDKÓW

TEcHNlczNYcH l oRGANlzAcYJNYcH

Zapoznanie się pracowników z harmonogramem prac budowlanych i instruktażem stanowiskowym.
Praca pod bezpośrednim nadzorem pzełożonych i przestrzeganie kolejności robót. Dopuszczenie do
pracy pracownikÓw bez pzeciwwskazań lekarskich i w dobrym stanie psychofizycznym. Używanie
pżez placowników środków ochrony osobistej. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu przez
pracowników przed iw trakcie wykonywania robót. Ogrodzenie placu budowy, wprowadzenie stref
niebezpiecznych i stałe sprawdzanie, czy nie pojawiają się w nich osoby postronne. Zapewnienie
udzielenia pomocy osobie poszkodowanej w wypadku
na placu budowy musi znajdować się
apteczka pienłvszej pomocy, nosze oraz osoba odpowiednio przeszkolona w zakresie udzielania
pienuszej pomocy.
W czasie prowadzenia prac na wysokościnależy zwracać uwagę na zabezpieczenie pracowników i
terenu objętego pracami budowlanymi pod kątem bezpieczeństwa pracowników, mieszkańców
budynku i osob postronnych.

-

8. UWAGI KoŃcoWE
Uwzględniając specyfikę projektowanego obiektu i zakres prac budowlano-montażowych przy jego

realizaĄi , stwierdza się, że kierownik budowy nie jest obowiązany do sporządzenia planu
bezpieczeństwa iochrony zdrowia zwanego planem ,,bioz" przed rozpoczęciem budowy

M

Opracował

IPQN ProjeKtowanle Legnlca 59-220 Legnica; ul. Łowlcl(a 1216 tileton,,6t01 lb292|J

.

lW

(ć

\

l

\

///nt$

V,st

Et

-

c?)
9v

'tr
Cl)

ź-

ę\

.

6,0§,

,!a,

t/

u

|I9l

00Z

!

\i\"

/,/

l

-\
,I

L1tL / LgZ

1

§,

@

6,09.1//

,/\\/

'\"

#

ll

Y\'>

ll

-fl'09l l tl

ńt
9z

§sój

-łt
,,0sl

,qcńmo7ue.rq qcelcryĄsut

łt tlceu.lo3ut tselrylq qcfu9tł o

qn1

000§:I Ii€{S

ricuz&eluomul

99 bnJ
09l

łr łrglun-r8 t fcueplłło,{detu
qcńuep
1 łrgluru8 tlcuepwre
Z 3uolseru/ń ,łelsoz eclueJc

op euozsol8z Ąńq atu argl1 'qcńuuletzpod
qazpbzn erderu lazsleruru uu qcńuuze1,{,łł
atu 'qcńuur eIuelol ,ĄĄ pluerulsl 5ts ezcn1>1,{łt at51

61

uunuołnldo aIsalłOz u fauwalzpod
l faulualzuu lJ§aą

óĄ

nur)nrĘD

udulą

7i,
l{]

Ę|V'"u§,*lr'łtłl
i *lLĘ,l J
r l",r 1d
q_'li E U _=_

00Z

1-'

Z§I,ZII,I§ż a{c:lag
,łqg

,zp'Z

IĘY'agzsny

łarutl3ó714 Dullu1

ryea7azlo3z lu!ółod

0oor :r qDłs il [duw uluazs4źtuod ttsltutu u

qctuo71afoń uglac o(I
00s:t DIOłS

V,,tl O I J S O X O

SL,tL- O

^ttL

a1l1sbpou1op

o1n4słtod)

J Yn JI S

Yd

VW

,tor14

s,Osl

l

o

E
F

LtJ"

tL

N
E

l-

t

(f
Y

(r

tlJ

F4

(L

