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Sporzၐdzony w miesiၐcu sierpniu 2006 dla:
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42 – 100 Kᐠobuck, ul. Rynek im. Jana Pawᐠa II 13

Zostaᐠ wykonany zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma sᐠuៀyၰ.
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INFORMACJA DOTYCZ၀CA BEZPIECZEᐰSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA

CZᆀᖠၠ OPISOWA:

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAᐐEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOᖠၠ REALIZACJI BUDYNKU:

Zakres robót dla caᐠego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem 
budowlanym.

2. WYKAZ ISTNIEJ၀CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Prace bᆐdၐ przebiegaၰ na 
zewnၐtrz istniejၐcego obiektu, ale w zwiၐzku z bardzo maᐠym zakresem prac
istnienie innych obiektów nie ma wpᐠywu na istnienie zagroៀeᑀ.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAᐐKI, MOG၀CE STWORZYၠ 
ZAGROឰENIE BEZPIECZEᐰSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Jak w pkt. 2

4. PRZEWIDYWANE ZAGROឰENIA WYSTᆀPUJ၀CE PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT, ICH SKALA I RODZAJ ORAZ MIEJSCE I CZAS WYST၀PIENIA:

Wystᆐpujၐce zagroៀenia:

- zagroៀenie upadkiem z wysokoᖰci,
- zagroៀenie od spadajၐcych z wysokoᖰci materiaᐠów budowlanych i 

narzᆐdzi,
- zagroៀenie katastrofၐ budowlanၐ wywoᐠanၐ prowadzeniem robót 

niezgodnie z projektem lub obowiၐzujၐcymi przepisami i wiedzၐ 
technicznၐ,

- zagroៀenie poraៀenia prၐdem elektrycznym,
- zagroៀenie od niewᐠaᖰciwego posᐠugiwania siᆐ narzᆐdziami i urzၐdzeniami 

oraz nieprzestrzeganie wymogów technologicznych,
- zagroៀenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagroៀenie wynikajၐce z niewᐠaᖰciwego transportu i skᐠadowania 

materiaᐠow budowlanych,
- zagroៀenie wywoᐠane niezdolnoᖰciၐ do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub bᆐdၐce wynikiem naᐠoៀenia siᆐ na 

siebie wyៀej wymienionych

Powyៀsze zagroៀenia sၐ niebezpieczne dla zdrowia i ៀycia osób 
przebywajၐcych na budowie i w jej pobliៀu i wystᆐpujၐ przez caᐠy czas trwania 
budowy. Czas zagroenia katastrofၐ budowlanၐ nie dajၐcy siᆐ przewidzieၰ.

Skala zagroៀeᑀ jest wprost proporcjonalna do iloᖰci pracowników, iloᖰci 
sprzᆐtu, skomplikowania procesów technologicznych, iloᖰci niebezpiecznych 
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materiaᐠow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnoᖰci i 
jakoᖰci nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAឰU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielaᐠ bᆐdzie kaៀdej brygadzie roboczej czy teៀ osobie 
zatrudnionej przez Inwestora przed przystၐpieniem do wykonawstwa 
poszczególnych robót branៀowych instruktaៀu dotyczၐcego przestrzegania 
zasad i przepisów BHP i p.poៀ., jak równieៀ koniecznoᖰၰ stosowania przez 
nich ᖰrodków ochrony indywidualnej zabezpieczajၐcych przed skutkami 
zagroៀeᑀ.

Instruktaៀ naleៀy prowadziၰ w sposób umoៀliwiajၐcy instruowanemu 
zrozumienie przekazywanych mu treᖰci, które sၐ istotne dla zachowania 
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiᐠy sobie 
przedmiotowych wiadomoᖰci w stopniu dostatecznym nie naleៀy dopuszczaၰ 
do pracy.

6. WSKAZANIE ᖠRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJ၀CYCH NIEBEZPIECZEᐰSTWOM WYNIKAJ၀CYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROឰENIA ZDROWIA LUB W ICH S၀SIEDZTWIE, W 
TYM ZAPEWNIAJ၀CE BEZPIECZN၀ I SPRAWN၀ KOMUNIKACJᆀ, 
UMOឰLIWIAJ၀CYCH SZYBK၀ EWAKUACJᆀ NA WYPADEK POឰARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROឰEᐰ

ᖠrodki techniczne zapobiegajၐce niebezpieczeᑀstwom wynikajၐcym z 
prowadzenia robót budowlanych itd..., to; sprzᆐt, odzieៀ ochronna i 
wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach 
dotyczၐcych bezpieczeᑀstwa i higieny pracy oraz przepisach 
przeciwpoៀarowych, stosowane w okolicznoᖰciach i w sposób tam okreᖰlony.

ᖠrodki organizacyjne zapobiegajၐce niebezpieczeᑀstwom wynikajၐcym z 
prowadzenia robót budowlanych itd..., to; wᐠaᖰciwe planowanie procesu 
technologicznego budowy, oraz zagospodarowania placu budowy, 
konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie 
reagowanie w tym zakresie na zmieniajၐce siᆐ okolicznoᖰci.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostaᐠe wszelkie dokumenty niezbᆐdne do 
prawidᐠowej eksploatacji maszyn i innych urzၐdzeᑀ zainstalowanych na placu 
budowy przechowywane bᆐdၐ w prowizorycznym budynku socjalno-
magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostᆐpem osób trzecich.

7. Wszystkie roboty budowlane naleៀy wykonywaၰ zgodnie z Rozporzၐdzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r „w sprawie bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” Dz. U. 2003 r. 
Nr 47, poz. 401.
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8. Zmechanizowane roboty budowlane naleៀy realizowaၰ zgodnie z 
Rozporzၐdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeᖰnia 2001 r. „w 
sprawie bezpieczeᑀstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urzၐdzeᑀ technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263

9. Ze wzglᆐdu na maᐠy zakres prac budowlanych kierownik budowy nie musi 
wykonywaၰ planu BIOZ.

Opracowaᐠ:
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1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego dodatkowego wejᖰcia 
ewakuacyjnego w budynku Szpitala Rejonowego przy ul. Szkolnej 1 w Krzepicach. 
Koniecznoᖰၰ wykonania dodatkowego wejᖰcia wynika z „Ekspertyzy technicznej w 
zakresie alternatywnego sposobu speᐠnienia wymagaᑀ ochrony przeciwpoៀarowej w 
budynku Szpitala Rejonowego przy ul. Szkolnej w Krzepicach”, opracowanej w 
czerwcu 2005 roku przez Rzeczoznawcᆐ ds. zabezpieczeᑀ przeciwpoៀarowych st. 
bryg. mgr inៀ. Jerzego Wၐska.

W punkcie 11 tej ekspertyzy sformuᐠowano koniecznoᖰၰ wykonania 
dodatkowych drzwi ewakuacyjnych. Pozostaᐠe wymagania ekspertyzy nie sၐ 
przedmiotem niniejszego opracowania.

Projekt wykonania tych drzwi jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Inwestycja zlokalizowana jest w Krzepicach, przy ul. Szkolnej 1, w budynku 
Szpitala Rejonowego, dziaᐠka o nr ewid. 1552/1, 1552/2, 1552/3, oraz 1556.

2. Podstawa opracowania:

a. Zlecenie od Inwestora

b. Odpowiednie obowiၐzujၐce ustawy, rozporzၐdzenia oraz przepisy branៀowe

c. Wizja lokalne i pomiary wᐠasne

d. Dokumentacja fotograficzna

e. „Ekspertyza techniczna w zakresie alternatywnego sposobu speᐠnienia 
wymagaᑀ ochrony przeciwpoៀarowej w budynku Szpitala Rejonowego przy ul. 
Szkolnej w Krzepicach”, opracowanej w czerwcu 2005 roku przez 
Rzeczoznawcᆐ ds. zabezpieczeᑀ przeciwpoៀarowych st. bryg. mgr inៀ. 
Jerzego Wၐska.

3. Istniejၐcy stan zagospodarowania terenu:

Dziaᐠki o nr ewid. 1552/1, 1552/2, 1552/3 zabudowane sၐ budynkami Szpitala 
Rejonowego, oraz budynkami Laboratorium. Dziaᐠka 1556 zabudowana jest w czᆐᖰci 
budynkiem Szpitala Rejonowego, a w czᆐᖰci przylegᐠym budynkiem Urzᆐdu Gminy. 
Wjazd na teren dziaᐠki z ulicy Solnej. Teren wyposaៀony w peᐠny zakres uzbrojenia 
podziemnego.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Planowana budowa nowego wejᖰcia wiၐៀe siᆐ z realizacjၐ schodów zewnᆐtrznych 
realizowanych w poᐠudniowym naroៀniku budynku szpitala. Do schodów przyjᆐto 
wymianᆐ nawierzchni z trylinki na kostkᆐ betonowၐ. Poza dobudowၐ schodów 
zewnᆐtrznych nie planuje siᆐ, ៀadnych innych zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym terenu dziaᐠek.

Dojazd do dziaᐠek pozostaje bez zmian istniejၐcym zjazdem z ulicy Solnej.
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Planowana inwestycja nie wpᐠywa na zmianᆐ przebiegu istniejၐcych na terenie dziaᐠki 
elementów uzbrojenia podziemnego, i jego ukᐠad nie ulega zmianie.

5. Opis planowanych prac, oraz zakres przewidywanych robót budowlanych:

Planowane wejᖰcie zlokalizowane zostanie w miejscu dotychczasowego okna. 
Szerokoᖰၰ okna 227 cm pozwala uzyskaၰ wejᖰcie o dwóch skrzydᐠach drzwiowych 
po 113 cm kaៀde, co daje dwa skrzydᐠa o wymiarze 90 cm w ᖰwietle otworu.
Zaᐠoៀono montaៀ drzwi aluminiowych biaᐠych otwieranych na zewnၐtrz z profili 
aluminiowych tzw. ciepᐠych. Szklenie drzwi zestawem szklanym bezpiecznym.

Nad drzwiami zaprojektowano daszek ochronny w konstrukcji stalowej (w kolorze 
brၐzowym) kryty poliwᆐglanem. Naleៀy zastosowaၰ poliwᆐglan nie topiၐcy siᆐ i nie 
kapiၐcy pod wpᐠywem wysokiej temperatury.

Na zewnၐtrz z powodu róៀnicy wysokoᖰci (ok. 35 cm) pomiᆐdzy spocznikiem a 
poziomem terenu zaprojektowano schody, betonowe wylewane na gruncie w formie 
monolitycznego bloku betonowego.

Realizacja wejᖰcia wymagaၰ bᆐdzie wykonania nastᆐpujၐcych prac budowlanych: 

- przeᐠoៀenie grzejnika na bocznၐ ᖰcianᆐ klatki schodowej
- demontaៀ parapetu wewnᆐtrznego z lastriko
- demontaៀ parapetu zewnᆐtrznego
- demontaៀ okna plastikowego 227 x 125 cm
- wykucie otworu w ᖰcianie warstwowej na szerokoᖰci okna, aៀ do poziomu 
spocznika
- wstawienie i opiankowanie zestawu aluminiowego
- otynkowanie oᖰcieៀy
- wykonanie wylewanych schodów zewnᆐtrznych
- montaៀ konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z poliwᆐglanem
- obᐠoៀenie schodów pᐠytkami gresowymi antyposlizgowymi
- uᐠoៀenie wycieraczki
- wykonanie chodników w obrᆐbie wejᖰcia (zdjᆐcie trylinki i poᐠoៀenie nawierzchni z 
kostki brukowej).
- montaៀ balustrad ze stali nierdzewnej
- pomalowanie ᖰciany z wejᖰciem od ᖰrodka w kolorze biaᐠym

6. Konstrukcja zadaszenia

Konstrukcjᆐ zadaszenia zaprojektowano jako konstrukcjᆐ lekkၐ wykonanၐ z profili 
zimnogietych. Sᐠupy noᖰne konstrukcji zaprojektowano z profilu zamkniᆐtego 150 x
100 x 4 mm zakoᑀczonych stopami z blachy o wymiarach 10 x 300 x 350 mm. Stopy 
przykrᆐcono do powierzchni schodów poprzez cztery kotwy M12 o dᐠugoᖰci 30 cm. 
Na sᐠupach oparto rygiel z profilu zamkniᆐtego 150 x 100 x 4 mm. Na ryglu oparto 
cztery krokwie z profili zamkniᆐtych 80 x 60 x 4 mm z jednej strony oparte na ryglu, a 
z drugiej przykrᆐcone do ᖰciany za pomocၐ czterech kotew M12 o dᐠugoᖰci 30 cm 
kaៀda. Na krokwiach poprzez profile podlistwowe i listwy dociskowe, oraz listwy 
maskujၐce zamontowano pᐠyty z poliwᆐglanu. Szczegóᐠ zadaszenia przedstawiono 
na rysunku konstrukcyjnym KW 1.
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7. Instalacje wewnᆐtrzne

Wszystkie instalacje wewnᆐtrzne w budynku pozostajၐ bez zmian. Przewieszeniu na 
ᖰcianᆐ bocznၐ ulegnie jedynie grzejnik ៀeberkowy ៀeliwny 19 ៀeberkowy.

Opracowaᐠ:
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Przemysᐠaw Pᐠowecki
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Nr czᐠ. ᖠlOIA - SL-0248

O ᖠ W I A D C Z E N I E
Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr. 
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42 – 160 Krzepice, ul. Szkolna 1
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42 – 100 Kᐠobuck, ul. Rynek im. Jana Pawᐠa II 13

Zostaᐠ wykonany zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma sᐠuៀyၰ.
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Projekt dodatkowego wejᖰcia ewakuacyjnego
z budynku Szpitala Rejonowego w Krzepicach,

zgodnie z wytycznymi ekspertyzy st. bryg. mgr inៀ. Jerzego Wၐska,
42 – 160 Krzepice, ul. Szkolna 1

Sporzၐdzony w miesiၐcu paហdzierniku 2008 dla:

Starostwa Powiatowego w Kᐠobucku
42 – 100 Kᐠobuck, ul. Rynek im. Jana Pawᐠa II 13

Zostaᐠ wykonany zgodnie z obowiၐzujၐcymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma sᐠuៀyၰ.
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