
PROJEKT WYKONAWCZY 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
OBIEKT:   MUZEUM ETNOGRAFICZNE W KRAKOWIE 
 
ADRES:  UL. KRAKOWSKA 46, 31-066 KRAKÓW 
 
TEMAT:  ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 

NADBUDOWA BUDYNKU MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. 
SEWERYNA UDZIELI W KRAKOWIE NA DZIAŁCE NR 62/3OBR. 15 
ŚRÓDMIEŚCIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 46 W KRAKOWIE. 
 

INWESTOR:    MUZEUM ETNOGRAFICZNE W KRAKOWIE 
   IM. SEWERYNA UDZIELI 
   UL. KRAKOWSKA 46, 31-066 KRAKÓW 
 
 
 
PRACOWNIA:  FHU KOLIBER – arch. Ewa Miśków-Janik 
   UL. Smoleńsk 22/4; 31-112 Kraków 
    
 
 
 
 
 
 
 

Kategoria obiektu budowlanego – IX 
 
 

Kraków, lipiec 2016r 
 



 
SPIS ZAWARTOŚCI: 

 
 
 

1.  Projekt zagospodarowania terenu     
2.  Projekt architektoniczny   
3.  Projekt konstrukcji   
4.  Projekt instalacji elektrycznej   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
DO PROJEKTU 
ROZBUDOWA O SZYB WINDOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NADBUDOWA BUDYNKU 
MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. SEWERYNA UDZIELI W KRAKOWIE NA DZIAŁCE NR 62/3 OBR. 15 
ŚRÓDMIEŚCIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 46 W KRAKOWIE. 
 

 
UL. KRAKOWSKA 46, 31-066 KRAKÓW 
DZIAŁKA NR 62/3, OBRĘB 15; JEDN. EWIDEN. ŚRÓDMIEŚCIE, 

 
 
 
 
 
Inwestor/ Zamawiający: MUZEUM ETNOGRAFICZNE  
    im. Seweryna Udzieli w Krakowie  

UL. KRAKOWSKA 46 , 31-066 KRAKÓW 
     
 
Jednostka projektująca: FHU KOLIBER – arch. Ewa Miśków-Janik 
    Os. Mozarta 20/19; 31-232 Kraków 
    
 
 
BRANŻA:   ARCHITEKTURA 
 
AUTOR:   mgr inż. arch. Ewa Miśków - Janik 
    nr uprawnień   MPOIA/014/2013 
 
 
SPRAWDZAJĄCY:   mgr inż. arch. Karolina Miśków-Barszczewska 
    nr uprawnień   194/2001 
 
 
 
 
 
 
 

Lipiec 2016 
 
 



 
 

SPIS TREŚCI 
5.  Strona tytułowa     
6.  Spis treści   
7.  Opis techniczny   
8.  Określenie obszaru oddziaływania obiektu   
9.  Część rysunkowa   
 Plan zagospodarowania terenu  skala 1:500 D0 1 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
1.Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na rozbudowie o szyb windowy dla osób 
niepełnosprawnych i nadbudowie budynku muzeum etnograficznego im. Seweryna Udzieli w 
Krakowie na działce nr 62/3obr. 15 Śródmieście przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie. 
 
2. Dane ogólne 
Budynek będący przedmiotem opracowania jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych, o 
konstrukcji tradycyjnej murowanej w całości podpiwniczonym. Ściany murowane z cegły pełnej oraz z 
ciosów wapiennych na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubość ścian zewnętrznych do 110 cm 
brutto. Grubość ścian wewnętrznych do 94 cm brutto. 
Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków pod nr A-235.  
 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu  
Budynek znajduje się na działce 62/3 obr. 15; jedn. ewidencyjnej Śródmieście w Krakowie przy ul. 
Krakowskiej 46.  
Działka posiada obsługę komunikacyjną od ul. Krakowskiej i wjazd od ul. Trynitarskiej.  
 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
4.1. Zabudowa 
Projekt przewiduje rozbudowę budynku o szyb windowy o wymiarach ok 213 x 206cm. 
4.2. Obsługa komunikacyjna 
Projekt nie zmienia komunikacji w zakresie zagospodarowania terenu.  
4.3. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej 
Projekt nie zmienia infrastruktury technicznej. 
4.4. Projektowana zieleń 
Nie projektuje się zieleni. 
 
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z Decyzji nr 
AU-2/6733/134/2016: 
Linia zabudowy: „ze względu na lokalizację wnioskowanej inwestycji, od strony dziedzińca Muzeum 
Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, dla tej inwestycji nie wyznacza się linii zabudowy.” 
Gabaryty i wielkość projektowanej zabudowy, szerokość elewacji frontowej, geometria dachu: 

• Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: 
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej istniejącego budynku muzeum od strony ul. 
Krakowskiej zostaje bez zmian – warunek spełniony. 
- projektowanego szybu windy zewnętrznej określa się maksymalną wysokość do gzymsu lub 
attyki do 12m(od poziomu terenu przy wejściu do rozbudowywanego budynku) –  
maksymalna wysokość gzymsu szybu windowego wynosi – 11,18m – warunek spełniony. 
- dla projektowanej nadbudowy na poziomie poddasza określa się wysokość do okapu i 
kalenicy jako przedłużenie wysokości okapu i kalenicy sąsiedniej lukarny, do której przylega 
projektowana budowa windy zewnętrznej – warunek spełniony. 

• Geometria dachu: 
- dla projektowanego szybu windy zewnętrznej określa się dach płaski – projektowany dach 
posiada spadek – 4% - warunek spełniony 
Dla projektowanej nadbudowy na poziomie poddasza określa się dach jednospadowy o kącie 
nachylenia dachu istniejącej lukarny – warunek spełniony. 
Dla projektowanej rozbudowy galerii na poziomie I piętra określa się dach jednospadowy o 
kącie nachylenia istniejącej galerii – warunek spełniony. 
 
 
 



Bilans terenu stan istniejący i projektowy: 
Powierzchnia fragmentu działki nr 62/3 objętej 
zakresem opracowania  

507,3 m2   100,00 % 

Powierzchnia zabudowy projektowanego szybu 
windowego  

4,38 m2               

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku 425,0 m2  
Całkowita powierzchnia zabudowy 429,38 m2 84,64 % 
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 78,3 m2   15,40 % 
Powierzchnia biologicznie czynna                                       - m2      - % 

 
5. Zestawienie powierzchni  
Projektowany szyb platformy dla niepełnosprawnych – 4,38m2  
Kubatura projektowanej windy wraz z nadbudową - 81,52m3 

 
6. Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 
Budynek znany jako "Dom Esterki" w Krakowie przy ul. Krakowskiej 46. Obiekt inwestycji jest wpisany 
do rejestru zabytków województwa małopolskiego pod nr A-235 i podlega ochronie konserwatorskiej 
oraz usytuowany jest na obszarze urbanistycznym objętym ochroną konserwatorską - Układ 
urbanistyczny dawnego miasta Kazimierza ze Stradomiem, A-12 23.II.1934.  
Zamierzenie inwestycyjne nie zmienia charakteru ani materiałów budynku. 
 
7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
Zamierzenie inwestycyjne nie wpływa na powyższe czynniki. 
 
7.1. Warunki ochrony wód i gleby 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych - zamierzenie inwestycyjne nie wpływa na odprowadzenie 
ścieków – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego;   
Odprowadzenie wód opadowych - zamierzenie inwestycyjne nie wpływa na odprowadzenie wód 
opadowych – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego; 
Sposób postępowania z masami ziemnymi: przedmiotowa inwestycja przewiduje powstanie mas 
ziemnych w minimalnym zakresie.  
Nie przewiduje się zmiany ukształtowania terenu w tym niwelacji powodujących naruszenie stanu 
wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 
Nie przewiduje się prowadzenia prac mających jakikolwiek wpływ na zieleń istniejącą oraz gleby w 
szczególności na pnie drzew oraz ich systemy korzeniowe, 
Powstające odpady komunalne – zamierzenie inwestycyjne nie wpływa na dotychczasową 
gospodarkę odpadami. 
 
7.2. Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem 
Planowane prace budowlane nie wpłyną docelowo na zmianę czynników związanych z eksploatacją 
obiektu a mających wpływ na ochronę powietrza oraz ochronę przed hałasem, w szczególności nie 
spowodują przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza. W obiekcie nie będzie 
występować emisja hałasu wychodząca zasięgiem poza teren inwestycji. 
W okresie robót i w obszarze zamkniętym robót (piwnica budynku) mogą występować czynniki 
drażniące układ oddechowy, które po zakończeniu robót zostaną trwale związane z materiałem 
ścian i zobojętnione. Wykonawcy robót będą chronieni osobistymi zestawami ochronnymi. 
7.3. Informacja dotycząca obszaru NATURA 2000 
Działka nr 62/3, obr. 15, jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie nie jest włączona do programu Natura 
2000. 
 
 



8. Inne dane 
 
Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji 
górniczej.  
Planowana inwestycja nie koliduje z istniejącą na terenie infrastrukturą techniczną. 
Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich: 
Obszar oddziaływania planowanych prac budowlanych mieści się w granicach działki Inwestora (w 
granicach przedmiotowego budynku). Projektowane prace budowlane nie spowodują zagrożenia 
dla środowiska, nie spowodują ponadnormatywnego zacieniania działek sąsiednich. 
Roboty wymagają zabezpieczeń wykopów przy robotach ziemnych oraz zabezpieczeń osobistych 
pracowników budowlanych (ochrona dróg oddechowych). Patrz informacja BIOZ.    
 
Projektowana inwestycja na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 
2005r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko nie należy do przedsięwzięć wymagających ani mogących wymagać 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
 
9. Obszar oddziaływania obiektu 

 
Zgodnie z art. 3 punkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – DZ. U. Z. 2013 r., poz. 1409 
z późniejszymi zmianami nie wyznaczono obszaru oddziaływania obiektu obejmującego działki 
sąsiednie. 
 
 
 

Opracował:  
 
 

mgr inż. arch. Ewa Miśków Janik   
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- Umowa z Inwestorem  
- dokumentacja archiwalna 
- Wizja lokalna przeprowadzona  
- Inwentaryzacja budowlana opracowana przez Pracownię w maju 2016  
- Uzgodnienia z Inwestorem  
- Polskie normy i Warunki techniczne wykonania i odbioru 
- Decyzja nr AU-2/6733/134/2016 o Ustaleniu Celu Publicznego, 
- Pozwolenie nr 316/16 Małopolskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie 

badań archeologicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
- Badania geotechniczne wykonana przez mgr inż. Kamila Wrońskiego. 
- Pozwolenie na budowę nr2609/2016. 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

      Przedmiotem inwestycji są prace budowlane polegające na rozbudowie o szyb 
windowy dla osób niepełnosprawnych i nadbudowie budynku Muzeum 
Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie na działce nr 62/3 obr. 15 
Śródmieście przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA  

       Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację budowlaną niezbędną do 
wykonania prac związanych z rozbudową i nadbudową o szyb windowy dla osób 
niepełnosprawnych. 

Projektowany zakres rozbudowy i nadbudowy nie prowadzi do zmiany sposobu 
użytkowania obiektu jak również poszczególnych elementów lub detali.  

3.1 LOKALIZACJA 

Istniejący budynek mieści się przy ul. Krakowskiej 46 w Krakowie na działce 62/3, 
obręb 15, jednostka ewidencyjna Śródmieście. 

3.2 WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 

     Obiekt inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego 
pod nr A-235 i podlega ochronie konserwatorskiej oraz usytuowany jest na obszarze 
urbanistycznym objętym ochroną konserwatorską - Układ urbanistyczny dawnego 
miasta Kazimierza ze Stradomiem, A-12 23.II.1934.  
 
3.3 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 

Budynek średniowysoki. – ZL III, podpiwniczony. 
Wysokość budynku – ok. 15,27m. 
 



3.4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA 
Na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012 roku „W sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych”, budynek zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej, w 
prostych warunkach gruntowych.  
 

3.5 EKSPLOATACJA GÓRNICZA 
            Nie dotyczy. 

 
3.6 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA    
      Projektowana rozbudowa i nadbudowa obiektu nie stwarzają zagrożenia dla 
środowiska. 

4. OPIS OBIEKTU  

4.1. Opis ogólny 

Budynek przy ul. Krakowskiej 46 znany jako „Dom Esterki” pochodzi jeszcze z okresu 
XIV i XV wieku (mury widoczne w kondygnacji piwnic). Był wielokrotnie 
przebudowywany, a obecna bryła powstała z połączenia dwóch mniejszych 
kamienic. W XVI wieku właścicielem budynku był Bartolomeo Berecci, architekt króla 
Zygmunta Starego. Z przebudowy XVIII-wiecznej pochodzą stropy drewniane i 
bogata polichromia ścian, a prawdopodobnie także część więźby dachowej. 
Ostatnia przebudowa miała miejsce po 1876 r., a jej autorem był prawdopodobnie 
architekt Paweł Barański. Budynek został wpisany do rejestru zabytków decyzją z 
dnia 20 lutego 1968 r. pod numerem A-235. 

Budynek położony jest obecnie w ciągu kamienic przy ul. Krakowskiej. Kiedyś stał 
przy kazimierskim rynku, który w przeszłości miał znacznie większe rozmiary niż 
obecnie. 

 Dach budynku jest dachem łamanym polskim w odmianie „dach łamany 
krakowski”. W tego typu dachach pozioma listwa oddzielająca dwie połacie 
dachowe jest dosyć szeroka i często ozdobiona ornamentem lub polichromią, a 
zdarza się, że niewielkimi oknami. W omawianym budynku przy ul. Krakowskiej 46 
płaszczyzna rozdzielająca połacie dachowe jest oszalowana wąskimi deskami w 
ciemno-brązowym kolorze. 

Budynek obecnie użytkowany jest jako siedziba Muzeum Etnograficznego.  

4.2 Ściany zewnętrzne i elewacje  

Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej. 
Fundamenty: Posadowienie ok. 5m poniżej poziomu terenu, na ławach kamiennych. 
Ściany: murowane z cegły i kamienia na zaprawie wapiennej. 
Stropy mieszane, kolebkowe, kanałowe oraz drewniane. 

Dach łamany polski w odmianie - dachu łamanego krakowskiego. Kominy 
murowane, tynkowane, zakończone wydatnym ozdobnym gzymsem i 
półwalcowatymi czapkami. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy 
miedzianej.  

 



4.3 Dostępność dla niepełnosprawnych. 

Obecnie budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 

4.4 Ochrona przeciwpożarowa – stan istniejący. 

Budynek średniowysoki, wysokość w kalenicy ok. 15,27m. Budynek o funkcji budynku 
użyteczności publicznej. ZL III. 

PROJEKT POLEGAJĄCY NA ROZBUDOWIE O SZYB WINDOWY DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NADBUDOWIE BUDYNKU NIE WPŁYWA NA WARUNKI 
EWAKUACJI, ZMIANĘ DRÓG EWAKUACYJNYCH. 

5. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH 

5.1 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  

W opracowaniu uwzględniono zalecenia Inwestora, oraz wnioski wypływające z 
oględzin obiektu.  

Planuje się przeprowadzenie następujących prac budowlanych:  

• wyburzenie części stropu nad piwnicą (miejsce posadowienia szybu windowego) 
• wyburzenie ścian pod szyb windowy (w razie konieczności wykonać badania 

architektoniczne z wszelkimi pozwoleniami i uzgodnieniami) 
• demontaż istniejących schodów w poziomie piwnicy 
• demontaż istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej wraz z folią i łatami na 

części dachu od strony północnej zgodnie z załączonymi rysunkami 
• demontaż krokwi, płatwi i legarów dolnego poziomu na części dachu  
• demontaż obróbek blacharskich i orynnowania w fragmencie 
• demontaż części barierki drewnianej - galerii na II kondygnacji 
• zamurowanie okna na parterze, pierwszego piętra oraz półkolistej wnęki na 

elewacji 
• wykonanie przebicia na III kondygnacji  
• wykonanie rozbudowy poddasza wraz ze zmianą konstrukcji istniejącego dachu 
• dopasowanie otworu na poziomie piwnicy do projektowanego szybu windowego 

(w razie konieczności wykonanie badan architektonicznych). 
• wykonanie szybu windowego w raz z platformą 
• dobudowa części drewnianej galerii do szybu windowego 
• montaż windy 
• wykonanie obejm stalowych windy wg projektu konstrukcyjnego; 
• ocieplenie szybu windowego wełną mineralną z wyprawą tynkarską. Kolor szybu 

windowego identyczny z istniejącym kolorem elewacji budynku. 
• wymurowanie ściany szczytowej poddasza 
• wykonanie nowego pokrycia projektowanego dachu dachówką ceramiczną 

Marsylska – identyczna jak istniejąca,  
• wykonanie zadaszenia nad windą, pokrycie membrana dachowa Sika. 
• wykonanie obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych, lukarn i zwieńczenia 
ścian z blachy miedzianej; obróbki wykonać na wzór istniejących i zachowaniem 
szerokości itp.;  

• montaż rynien spustowych z blachy miedzianej o średnicy 150mm; 
•  



5.2 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Obsługa komunikacyjna dla osób niepełnosprawnych odbywać się będzie na 
poszczególnych kondygnacjach w następujący sposób. 
Piwnica – wejście/ wyjście do pomieszczeń piwnicy bezpośrednio z windy. 
Parter - wejście do windy z poziomu dziedzińca 
Piętro – wejście do budynku przez galerię powiększoną o nowe przęsło. 
Poddasze – wejście z windy bezpośrednio do pomieszczeń poddasza - część 
poddasza nadbudowywana. 

5.3 PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE 

W istniejącym pomieszczeniu w piwnicy wykonać podbicie ścian zewnętrznych 
wg projektu konstrukcyjnego. Wykonać w stropie otwór pod szyb windowy. 

Uwaga! w przypadku ingerencji w istniejące ściany zewnętrzne piwnic przed 
przystąpieniem do prac należy wykonać badania architektoniczne. 

Istniejący bieg schodów prowadzący do pomieszczenia nr 1 wyburzyć. Wykonać 
podsypkę z betonu chudego o gr 10cm. oraz izolację przeciwwilgociową. 
Następnie wylać płytę żelbetową o grubości 25cm. Wykonać ścianę osłonową 
szybu windowego z żelbetu o gr 20cm wg projektu konstrukcyjnego. Całość 
zabezpieczyć izolacją przeciwwodną w sposób ciągły z izolacją poziomą. 

Na podłodze wykonać wylewkę betonową z gładzią wyrównawczą o gr 5cm. Na 
tak przygotowane podłoże ułożyć płyty kamienne na kleju identyczne z 
istniejącymi. Ostateczny dobór kamienia zostanie potwierdzony przez komisję 
konserwatorską. Ścianę pionową od zewnątrz ocieplić styrodurem o gr. 10cm. 
Całość obłożyć folią kubełkową wg załączonych rysunków oraz projektu 
wykonawczego. Przestrzeń między ścianą projektowaną a istniejącą wypełnić 
zasypem. 

Wykonać systemowy szyb windowy wg zaleceń producenta. Ze względu na niski 
poziom poddasza oraz wymiary pomieszczenia nr 1 w piwnicy, wąskiej galerii na 
pierwszym piętrze wybrano platformę CIBES A 5000. 

Na poddaszu zdemontować fragment istniejącego dachu. Wykonać nadbudowę 
wg załączonych rysunków oraz projektu konstrukcji.  Projektowany strop żelbetowy 
ocieplić wełną mineralną o gr 20cm i wsp. U=0,038 i ułożyć paraizolację. 

Szyb windowy mocować poprzez klamry i słupy pionowe z profili zamkniętych wg 
projektu konstrukcyjnego kotwami chemicznymi. Ilość klamr wg załączonych 
rysunków oraz projektu wykonawczego. Na zamocowane klamry śrubami 
montować płyty OSB wodoodporne o gr 22mm. Na tak przygotowane podłoże 
przykleić oraz zakotwić wełnę mineralną o gr 20cm i wsp U=0,038. Całość przykryć 
siatką na kleju z tynkiem mineralnym zatartym w sposób identyczny jak tynk 
istniejący na budynku. Kolor tynku identyczny z istniejącym. Kolor zostanie 
potwierdzony przez komisję konserwatorską. 

Na pierwszym piętrze wykonać nowe przęsło galerii drewnianej wg załączonych 
rysunków, projektu konstrukcyjnego oraz projektu wykonawczego. Legary oraz 
część zadaszenia montować w bruzdach istniejących ścian zewnętrznych 
budynku. Dodatkowo wykonać elementy żeliwne na wzór istniejących. Istniejące 



elementy galerii wyczyścić i zaimpregnować. Całość galerii ujednolicić w jednym 
kolorze lakieru kryjącego. Przed pomalowaniem całości galerii wykonać próby 
kolorystyczne które zatwierdzi komisja konserwatorska. Obróbki blacharskie, rynny, 
rury spustowe wykonać z blachy miedzianej gr 0,6 mm. 

Elementy dachu nadbudowy wykonać z krokwi o przekroju 8x16cm, deskowaniu 
pełnym 25mm, wiatroizolacji, kontrłat 4x5cm, łat 4x5cm. 

Aby uzyskać podobieństwo do historycznego wyglądu dachu należy zastosować 
dachówkę najbardziej podobną do dachówki "felcówki". Przykładem takiej 
dachówki jest ceramiczna "marsylka". Ostateczny wybór dachówki do pokrycia 
dachu zostanie dokonany przez komisję konserwatorską WUOZ.  

Zadaszenie windy wykonać z krokwi 8x16cm. Krokwie oprzeć na murłacie 
15x15cm oraz profilu zamkniętym windy wg załączonych rysunków i projektu 
konstrukcyjnego. 

Na krokwiach ułożyć płytę OSB wodoodporną o gr. 22mm. Całość przykryć 2x 
folią dachową Sika z wykonaniem obróbek blacharskich. Obróbki blacharskie, 
rynny, rury spustowe wykonać z blachy miedzianej gr 0,6 mm. 

Wszystkie nowe elementy więźby zabezpieczyć środkiem impregnującym 
ogniochronnym do drewna w ilości wskazanej przez producenta tak aby 
zabezpieczyć elementy drewniane. Konstrukcję dachu zabezpieczyć również 
impregnatem przeciw erozji biologicznej drewna. 

arch. Ewa Miśków - Janik 
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ZAKRES ROBÓT 

 
1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

 
• zagospodarowanie placu budowy 
• roboty ziemne  
• roboty budowlane 

 
2. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 

NIEBEZPIECZNYCH 
 

• szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby 
• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia 

roboczego 
 

3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY  
Dokumentacje budowy należy przechowywać w pomieszczeniu kierownika budowy 
 

4. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY  
Plan zagospodarowania placu budowy należy przechowywać w pomieszczeniu kierownika budowy 
 

5. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 
 
• Zagospodarowanie placu budowy 
• Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, w 

zakresie: 
a) ogrodzenia terenu, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
h) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy należy ogrodzić przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia  
1,5m. Należy wykonać oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych  
i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego wynosi 0,75m. Dla pojazdów 
używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na 
terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy dostosować do używanych środków 
transportowych. Na drogach i ciągach nie wolno składować materiałów, sprzętu lub innych 
przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić 
balustradami i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 



najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Używanie daszków 
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji  
i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpieczyć przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej 
niż 50,0 m od odbiorników energii. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji 
tych urządzeń, dwa razy w roku, a ponadto: 

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych, 

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

Zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do 
celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: posiłki 
wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być 
dostosowane do warunków wykonywania pracy. 
Napoje będą zapewnione pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy 
temp. otoczenia poniżej 10C lub powyżej 25 C. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na terenie budowy 
roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 - pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież 
powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i 
własnej. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca 
siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 
Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 
wyrobów. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 
wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

• Roboty ziemne 
Roboty ziemne prowadzić na podstawie projektu określającego położenie instalacji  
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- Elektroenergetyczne, 
- gazowe, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 

należy poprzedzić określeniem przez kierownika robót bezpiecznej odległości w jakiej mogą 
być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

• Roboty budowlane 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 

- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 



Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 
około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne 
spadającej osoby. 
W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za 
pomocą urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż  
1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane  
do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej  
w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych 
powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem  
z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, 
krzesełka lub podestu. 

• Roboty wykończeniowe 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie  
z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych 
powinien posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie  
z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru 
technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na 
wysokości 1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu 
„Warszawa" (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty 
malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby 
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu  
i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy 
wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia 
prądem elektrycznym. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać 
środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 



- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
• Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone   w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn, urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, 
kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być: 

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 

 
6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO  REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 
przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym    z pracą na danym stanowisku pracy.     
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na 
piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone  
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych  
i innych maszyn    o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik 
robót oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.  
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym  
  stanowisku pracy, 



- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej i tabelą 
opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek 
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 

7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY 
Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, dotyczy to n/w 
dokumentów: 

- projekt budowlany  
- projekty techniczne na wykonanie instalacji zewnętrznej i instalacji elektrycznej, wod -kan., 

wentylacji mechanicznej; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- odpis pozwolenia na budowę; 
- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny i urządzenia 

techniczne podlegające dozorowi technicznemu; 
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych 

użytkowanych na placu budowy; 
- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz 

odbiorników użytkowanych na placu budowy; 
- protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy; 
- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości; 
- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp; 
- atesty na używane środki ochrony indywidualnej. 

Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom 
kontrolnym. 

8. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać projekt zagospodarowania placu budowy. 

            
       Opracowała:  

mgr inż. arch. Ewa Miśków - Janik 
 


