
Lublin, ul. Niecała 14 *** Projekt wzmocnienia stropów w budynku MUP                                        
. 

 

1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

Tytuł opracowania:       PROJEKT BUDOWLANY 
      wzmocnienia stropów nad parterem i II p.  
 

 
 
 
 

 
  
Obiekt:     Budynek MUP w Lublinie  
 
Adres:  Lublin, ul. Niecała 14 
  
Inwestor:  Miejski Urz ąd Pracy w Lublinie 
   Lublin, ul. Niecała 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Funkcja Nazwisko i imię / nr uprawnień Podpis 
Projektant 
konstrukcji 

inŜ. J. Fronczyk 
upr. bud. nr 1643/Lb/82  

Sprawdził 
konstrukcję: 

mgr inŜ. Adam Jarosz 
upr. bud.  LUB/00213/POOK/09  

  
 
 
 
_____________________________________________________________________________________  
    Lublin 11.06.2013r.  



Lublin, ul. Niecała 14 *** Projekt wzmocnienia stropów w budynku MUP                                        
. 
 

2 
 

                                    
                 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

                                    
 
 
 
I. CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
- Karta tytułowa                             
- Kserokopie dokumentów: 

 
- Spis zawartości opracowania                   str.  - 2  
- Opis techniczny          str.  – 3 ÷ 7 
Zał. nr 1 - Obliczenia statyczne       str.  – 8 ÷ 10 
Zał. nr 2 - Informacja BIOZ      str.  – 11÷ 16 
Zał. nr 4 - Oświadczenie projektantów    str.  - 18 
 
Załącznik 1 – Dokumenty formalno-prawne   str.  – 19-21 
Zał. nr 1.1 -  Zaśw. przynaleŜności do Izby  InŜynierów  i kserokopia uprawień budowlanych 

inŜ. J. Fronczyka  
Zał. nr 1.2 -  Zaśw. przynaleŜności do Izby  InŜynierów  i kserokopia uprawień budowlanych  

mgr inŜ. A. Jarosza 
 
 
II.  CZĘŚĆ GRAFICZNA. 
 
Rys.  1. Plan sytuacyjny  1:500 
Rys.  2. Fragment rzutu parteru  1:50 
Rys.  3. Fragment rzutu II piętra  1:50 
Rys.  4. Wzmocnienie stropu nad pom. 2 i 3  1:10 
Rys.  5. Wzmocnienie stropu nad pom. 4  1:10 
 
 

 
 
 
 
 
 



Lublin, ul. Niecała 14 *** Projekt wzmocnienia stropów w budynku MUP                                        
. 

 

3 
 

PROJEKT BUDOWLANY  
wzmocnienia stropów w budynku Miejskiego Urz ędu Pracy 

 w Lublinie, ul. Niecała 14.  
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem – Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie  

1.2. Oględziny budynku dokonane w kwietniu 2012 roku. 
 
1.3. Inwentaryzacja budowlana budynku sporządzona przez BUP Budoprojekt w styczniu 

2008r. 
1.4.  Ekspertyza techniczna wybranych stropów międzykondygnacyjnych w budyn-

ku MUP przy ul. Niecałej  14 w Lublinie sporządzona przez BUP Budoprojekt w 
kwietniu 2012r.  

1.5. Obliczenia statyczne sprawdzające.  

 
2. CEL  I  ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest zaprojektowanie w zakresie konstrukcyjnym wzmocnienia stro-

pów w budynku MUP w Lublinie, nad pom. 2,3 i 5 na kondygnacji parteru oraz napraw stro-

pu nad pom. 202 i 203 na II piętrze. Wzmocnienie ma na celu dostosowanie nośności 

stropów do istniejących i przewidywanych obciąŜeń.  Zakres opracowania obejmuje 

opracowanie wzmocnień konstrukcyjnych w pomieszczeniach w których nośność istnieją-

cych stropów jest niewystarczająca.  

Projekt zawiera rozwiązania spełniające wymagania dla projektu wykonawczego.  

 

3.  OPIS TECHNICZNY STROPU 

Analizowane stropy znajdują się w budynku Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. 

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz niski parter i piwnice. Przedmiotowe stro-

py znajdują się nad parterem I II piętrem. W poziomie parteru wzmocnieniu podlegają stro-

py nad częścią pomieszczeń biurowych (pom. 2,3,5), stropy nad II piętrem podlegają re-

montowi. Parter w części biurowej posiada trzy trakty, trakt środkowy przeznaczony na ko-

rytarz, trakty boczne zajmują pomieszczenia biurowe. Wysokość pomieszczeń parteru wy-

nosi 3,68m, wysokość pomieszczeń II piętra około 3,70m. Na podstawie oględzin i odkry-

wek stwierdzono Ŝe strop wykonany jest jako płyta Kleina typu cięŜkiego a takŜe w dwóch 

pomieszczeniach typu lekkiego, na belkach stalowych. Na podstawie przewiertu wykona-

nego od góry stropu moŜna stwierdzić, Ŝe nad płytą Kleina znajdują się zasypki gruzowe o 

grubości 22-28cm (zaleŜnie od grubości płyty) i wylewka cementowa o grubości ok. 5cm 

oraz warstwy posadzkowe.  
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W pomieszczeniu nr 2 i 3 nad parterem rozstaw belek stropowych wynosi 190cm, bel-

ka - dwuteownik 220. Typ płyty Kleina lekki, zbrojenie płyty bednarką w kaŜdej spoinie po-

między cegłami. Nośność stropu w pomieszczeniu nr 2 i 3 jest niewystarczająca. Płyta Kle-

ina typu lekkiego przy rozpiętości 1,9m według obliczeń sporządzonych zgodnie z załoŜe-

niami normowymi nie posiada wystarczającej nośności nie tylko by przenosić dodatkowe 

obciąŜenia od regałów ale takŜe by przenieść obciąŜenia uŜytkowe dla pomieszczeń biuro-

wych. 

 

W pomieszczeniu nr 4 belki  dwuteowe I280  w rozstawie co ok. 130cm. Płyta Kleina 

typu cięŜkiego ze zbrojeniem bednarką co trzecia cegła. W pomieszczeniu nr 5 belki dwu-

teowe  I220 w rozstawie co ok. 130 cm. Płyta Kleina typu cięŜkiego ze zbrojeniem bednar-

ką co trzecia cegła. Stan wszystkich stropów dobry, nie wykazują zarysowań ani nadmier-

nych ugięć. Nośność stropu wynosi ponad 6,06 kN/m2 i jest wystarczająca do przenoszenia 

obciąŜeń normowych dla pomieszczeń biurowych. Strop ten bezpiecznie przenosi obciąŜe-

nia od regałów na akta, moŜna go takŜe obciąŜyć dodatkowymi regałami pod warunkiem 

jednak sytuowania ich nie na środku płyt lecz w pobliŜu belek stropowych. 

 

W pomieszczeniu nr 5 belki  dwuteowe I220  w rozstawie co ok. 130cm. Nośność tego 

stropu jest wystarczającą do obciąŜenia obciąŜeniem właściwym dla pomieszczeń biuro-

wych oraz pozwala na dodatkowe dociąŜenie planowanymi regałami na akta. Strop ten po-

siada nośność pozwalającą obciąŜyć go obciąŜeniem o wartości ok. 3,89kNm2, co jest wy-

starczające dla pomieszczeń biurowych oraz daje niezbędny zapas nośności pozwalający 

na dodatkowe dociąŜenie regałami, pod warunkiem sytuowania ich przy ścianach, równole-

gle do belek stropowych. Sytuowanie znacznych obciąŜeń takich jak regały na akta w środ-

ku płyty jest niedopuszczalne. 

 

Nad pomieszczeniami 202 i 203  na II piętrze takŜe znajduje się strop typu Kleina. Belki 

stropowe z I220 w rozstawie co 150 cm. Pomiędzy belkami płyta stropowa Kleina typu 

cięŜkiego zbrojona bednarką  co trzecia cegła. Stan płyty Kleina moŜna określić jako nieza-

dowalający, widoczne są liczne zarysowania przebiegające w poprzek płyty pomiędzy bel-

kami stalowymi. W pomieszczeniu 202 największe zarysowania zlokalizowane są w pobliŜu 

ściany zewnętrznej, przebiegają one na całej szerokości płyty w odległościach ok. 25cm od 

siebie. W pomieszczeniu 203 zarysowania znajdują się w pobliŜu ściany wewnętrznej. Bel-

ka stropowa w pobliŜu której występują największe spękania oparta jest na ściance o sze-

rokości ok. 14cm przedzielającej dwa kanały wentylacyjne. 
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4. OPIS ROBÓT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH . 

4.1. ZałoŜenia projektowe.  

W ramach wzmocnień i remontu stropów w budynku MUP w Lublinie projek-

tuje się:  

- wzmocnienie płyt stropowych w pomieszczeniach 2 i 3 poprzez wykonanie rusztu 

z kształtowników stalowych oraz wzmocnienie istniejących belek nośnych po-

przez zwiększenie ich przekroju przez nadspawanie odpowiedniego profilu sta-

lowego. 

- wzmocnienie istniejących belek nośnych w pomieszczeniu 5 poprzez zwiększenie 

ich przekroju przez nadspawanie odpowiedniego profilu stalowego. 

- remont stropu w pomieszczeniach 202 i 203 poprzez oczyszczenie elementów 

stalowych z korozji, uzupełnienie spoin płyty i wzmocnienie oparcia belki w po-

mieszczeniu 203 przez wbudowanie pod nią kształtownika stalowego. 

- przed rozpoczęciem robót remontowych stropów na parterze naleŜy strop odcią-

Ŝyć z ustawionych na nim regałów na I piętrze 

 

 
4.2. Szczegółowy opis prac budowlanych 

4.2.1. Wzmocnienie stropów w pomieszczeniach 2 i 3.  

Wzmocnienie stropów w pomieszczeniach 2 i 3 przeprowadzać wg następującej ko-

lejności: 

- Usunąć sufit podwieszony oraz przewody instalacyjne biegnące pod stropem 
- Wykonać oczyszczenie stropu z tynku.  
-  dolne stopki istniejących belek stalowych oczyścić z korozji 
- Wykonać wzmocnienie płyty Kleina poprzez przyspawanie rusztu z teowników 

100x100x11 w rozstawie co 60cm do dolnych stopek istniejących belek stalowych 
-  Belki istniejące wzmocnić poprzez dospawanie do dolnej stopki istniejącej belki 

spoiną przerywaną połówki dwuteownika 240 
- Przestrzeń pomiędzy teownikami rusztu wypełnić szczelnie zaprawą cementową 
- Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbami anty-

korozyjnymi o następujących warstwach: 
- podkład gruntujący epoksydowy 
- emalia epoksydowa modyfikowana 120µm 

- Odsłonięte elementy stalowe zabezpieczyć ogniochronnie farbami pęczniejącymi 
do R60 w sposób zgodny z wytycznymi producenta farb. 

- Odtworzyć sufit podwieszony w pomieszczeniu i wykonać jego malowanie 
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4.2.2. Wzmocnienie stropów w pomieszczeniu 5. 

Wzmocnienie stropów w pomieszczeniu 5 przeprowadzać wg następującej kolejno-

ści: 

- usunąć sufit podwieszony oraz przewody instalacyjne biegnące pod stropem 

- wykonać oczyszczenie stropu z tynku.  

-  dolne stopki istniejących belek stalowych oczyścić z korozji 

-  belki istniejące wzmocnić poprzez dospawanie do dolnej stopki istniejącej belki 

spoiną przerywaną połówki dwuteownika 240 

- elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbami anty-

korozyjnymi o następujących warstwach: 

- podkład gruntujący epoksydowy 
- emalia epoksydowa modyfikowana 120µm 

-  odsłonięte elementy stalowe zabezpieczyć ogniochronnie farbami pęczniejącymi 

do R60 w sposób zgodny z wytycznymi producenta farb. 

- odtworzyć sufit podwieszony w pomieszczeniu i wykonać jego malowanie 

 

4.2.3. Naprawy stropów w pomieszczeniach 202 i 203.  

Naprawa stropu w pom. 202: 

- usunąć sufit podwieszony oraz przewody instalacyjne biegnące pod stropem 

- wykonać oczyszczenie stropu z tynku.  

- oczyścić dostępne elementy stalowe (bednarkę, stopki belek) z korozji 

- spoiny pomiędzy cegłami wypełnić zaprawą cementową niskoskurczową marki 

M10 

- osiatkować i otynkować wraz z płytą zaprawą cementowo wapienną 

- odtworzyć sufit podwieszony w pomieszczeniu i wykonać jego malowanie 

Naprawa stropu w pom. 203. Na stropie występuje zarysowanie spowodowane 

osiadaniem końcówki belki na podporze, ze względu na oparcie na wąskiej ściance 

pomiędzy kanałami wentylacyjnymi. W celu naprawy naleŜy: 

- usunąć sufit podwieszony na części przylegającej bezpośredni do uszkodzonego 

stropu  

- wyprzeć zapadniętą belkę stropową 
- pod oparciem belki wkuć dwuteownik 140 oparty na poduszkach betonowych 
- wykonać naprawy tynku na stropie 
- odtworzyć rozebraną część sufitu podwieszonego w pomieszczeniu 
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5.  ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI. 

  Realizacja robót wyznacza obszar oddziaływania robót wewnętrznych mieszczący się w 

granicach  terenu pozostającego w dyspozycji Inwestora.   

 

6. UWAGI KOŃCOWE.  

6.1. Roboty remontowo-budowlane winny być prowadzone przez osobę posiadają-

cą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, pod stałym nadzorem in-

westorskim i autorskim oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montaŜowych".  

6.2. Przy robotach budowlanych naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów 

BHP: 

• Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 

21, poz. 73)  

• Rozp.  MIPS warunków dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepi-

sów Bezpieczeństwa i higieny pracy z poźn. zm. (Dz.U. Nr 169/2003, 

poz. 1650) 

6.3. W przypadku wystąpienia wątpliwości, robót nieprzewidzianych w niniejszym 

opracowaniu wynikłych w trakcie remontu bądź  konieczności zamiany materia-

łów lub rozwiązań naleŜy zawiadomić projektanta. 

 

    Opracował:  

       

                              inŜ. Janusz Fronczyk  

 

Sprawdził:  

       

                              mgr inŜ. A. Jarosz  

 

Lublin, 11.06.2013r. 
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ZAŁĄCZNIK 1 - OBLICZENIA STATYCZNE 
 
STROP NAD POMIESZCZENIEM  NR 2 i 3  - rozstaw belek  a=1,9m. 
Obci ąŜenia istniej ące: 
Płyta stropowa Kleina typu lekkiego, na belkach stalowych dwuteowych, I220. Bel-
ki obetonowane.   

opis warstw obc. charakteryst. 
[kN/m2] 

wsp. ob-
ciąŜ. 

obciąŜenie 
obliczeniowe 

[kN/m2] 
a) ObciąŜenia stałe 
terakota  0,64 1,2 0,77 
posadzka cem. 0,04*21 0,84 1,3 1,09 
zasypka             0,14*10 1,40 1,3 1,82 
płyta Kleina lekka  0,06*18,0 1,08 1,1 1,18 
tynk cem. wap. 0,015*19 0,28 1,3 0,37 
RAZEM obc. stałe stropu 4,24 1,23 5,23 
 
 

ObciąŜenie zastępcze od ścianek działowych ceglanych grubości 12cm:    
  
q1=0,75*3,60/2,65*1,2 =1,22 kN/m2       

ObciąŜenie cięŜarem regałów z aktami 

q2 = 6x1,1 =  6,6kN/m2 

 

Wyznaczenie przekroju belki drugorz ędnej podpieraj ącej płyt ę Kleina  

Przyjęto rozstaw wzmocnień stropu wynoszący 0,6m. 

ObciąŜenie na 1mb belki wzmacniającej 

pk= (4,24 + 1,02 + 6) x 0,6  = 6,75 kN/m 

p = (5,23 + 1,22 + 6,6) x 0,6 = 7,83 kN/m 

Rozpiętość belki podpierającej płytę stropową 

L=1,05x1,9 = 2,05m 

Maksymalny moment działający na belkę podpierającą płytę stropu Kleina 

Mk= 6,75 x 2,052/8= 3,54 kNm 

M= 7,83 x 2,052/8 = 4,11 kNm 

Wyznaczenie profilu spełniającego warunki 

     _____ Dane ___________________________________ ______ 
        Badany profil: 
           Teownik wysoki 
           Rodzaj elementu                           belka 
        Wytrzymało ść obliczeniowa stali           fd =   210.00 MPa 
        Długo ść obliczeniowa elementu             l0 =     2.05 m 
        Rozstaw usztywnie ń pasa ściskanego        l1 =     2.05 m 
        Siła poprzeczna obliczeniowa 
                     wzgl ędem osi  x              Qx =     0.00 kN 
                     wzgl ędem osi  y              Qy =     0.00 kN 
        Moment obliczeniowy 
                     wzgl ędem osi  x              Mx =     4.11 kNm 
                     wzgl ędem osi  y              My =     0.00 kNm 
        Współczynnik obci ąŜenia Mobl/Mchar    gammaf =     1.200 
        Ugi ęcie graniczne                        agr =    10.00  mm 
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        _____ Wyniki oblicze ń wg PN-90/B-03200________________________ 
        Najl Ŝejszy profil spełniaj ący warunki 
        Symbol   wg PN-91/H-93406    T-100x100x11 
        wysoko ść profilu   h =  100.0 mm 
        szeroko ść półki   bf =  100.0 mm 
        grubo ść półki     tf =   11.0 mm 
        grubo ść środnika  tw =   11.0 mm 
        Klasa przekroju                               kL =     1 
        Współczynnik zwichrzenia                     fiL =     0.919 
        Maksymalny moment obliczeniowy 
                       wzgl ędem osi  x                Mx =     4.76 kNm 
                       wzgl ędem osi  y                My =     0.00 kNm 
        Stopie ń wykorzystania przekroju (wzór 54)     wM =     0.8 64 
        Ugi ęcie   wzgl ędem osi  x                     ax =     3.6  mm 
                  wzgl ędem osi  y                     ay =     0.0  mm 
                  całkowite                            a =     3.6  mm 
 

 

Przyj ęto teownik T-100x100x11 

Sprawdzenie no śności belki głównej stropu  

ObciąŜenie belki głównej stropu  

pk= (4,24 + 1,02 + 6) x 1,9  = 21,39 kN/m 

p = (5,23 + 1,22 + 6,6) x 1,9 = 24,79 kN/m 

 

Rozpiętość belki podpierającej 

L=1,05x5,27 = 5,53m 

 

Maksymalny moment działający na belkę główną stropu 

Mk= 21,39 x 5,532/8= 81,75 kNm 

 

M= 24,79 x 5,532/8 = 94,75 kNm 

 

Nośność istniejącej belki stropowej 

    _____ Dane ____________________________________ _____ 
        Badany profil: 
           Dwuteownik normalny IPN 
           Rodzaj elementu                           belka 
           Symbol   wg PN-91/H-93407   I-220 
        Wymiary pr ęta: 
        wysoko ść profilu   h =  220.0 mm 
        szeroko ść półki   bf =   98.0 mm 
        grubo ść półki     tf =   12.2 mm 
        grubo ść środnika  tw =    8.1 mm 
        Wytrzymało ść obliczeniowa stali           fd =   210.00 MPa 
        Długo ść obliczeniowa elementu             l0 =     5.53 m 
        Rozstaw usztywnie ń pasa ściskanego        l1 =     0.00 m 
        Stosunek momentów obliczeniowych My/Mx alfa M =     0.00 
        Współczynnik obci ąŜenia Mobl/Mchar    gammaf =     1.300 
        Ugi ęcie graniczne                        agr =    22.00  mm 
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_____ Wyniki oblicze ń wg PN-90/B-03200________________________ 
        Klasa przekroju                               kL =     1 
        Współczynnik zwichrzenia                     fiL =     1.000 
        Maksymalny moment obliczeniowy 
                       wzgl ędem osi  x                Mx =    56.32 kNm 
                       wzgl ędem osi  y                My =     0.00 kNm 
        Maksymalne równomierne obci ąŜenie obliczeniowe 
                       wzgl ędem osi  x                qx =    14.73 kN/m 
                       wzgl ędem osi  y                qy =     0.00 kN/m 
 
 

MR= 56,32kNm  < M = 94,75kNm  - istniej ąca belka nie ma wystarczaj ącej no śności do przenie-

sienia obci ąŜeń 

Nośność belki po wzmocnieniu  

Przyjęto wzmocnienie poprzez dospawanie do dolnej półki połówki dwuteownika 240 

 

 
Wymiary przekroju:  

h=340,0  s=106,0. 
Charakterystyka geometryczna przekroju:   

Jxg=9132,4  Jyg=272,0  A=62,70  ix=12,1  iy=2,1  
Jw=25987,8  Jt=31,0  xs=-0,5  ys=-6,9  is=12,2. 

MateriałSt3S, 
Wytrzymałość  fd=215  MPa  dla  g=13,1. 

 

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1. 

 

 
Nośność przekroju na zginanie 

  MR = αp W fd = 1,000×498,1×215×10-3 = 107,09 kNm 

 

Współczynnik zwichrzenia dla λ L = 0,000  wynosi  ϕL = 1,000 

 

MR = 107,09kNm > M= 94,75 kNm  - warunek no śności jest spełniony  

Ugięcia liczone od cięciwy pręta wynoszą: 

  amax = 13,7 mm  

agr = l / 350 = 5500 / 350 = 15,7 mm 

   amax = 13,7 < 15,7 = agr  - warunek ugi ęcia jest spełniony  

 

 

Koniec obliczeń 

x X

Y

y

340,0

106,0
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ZAŁ. nr 2 

INFORMACJA DOTYCZĄCA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

  

 

 

INWESTYCJA:   Projekt budowlany wzmocnienia stropów  w budynku 
Miejskiego Urz ędu Pracy w Lublinie  

 

ADRES:   ul. Niecała 14,  Lublin  

 

 

 

 

INWESTOR:   Miejski Urz ąd Pracy w Lublinie     

    ul. Niecała 14,  Lublin  

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: inŜ. Janusz Fronczyk 

 Nr upr.bud: 1643/Lb/82 

 zam. Dys 343A  
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.  

• Roboty demontaŜowe 

• Roboty betoniarskie  

• MontaŜ konstrukcji stalowych 

• Roboty malarskie (zabezpieczenie ogniochronne kształtowników) 

 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

• Istniejący budynek MUP  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 

spowodowa ć zagro Ŝenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

• brak zagroŜeń z elementów zagospodarowania i obiektów na działce 

 
4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro Ŝeń oraz 

miejsce i czas ich wyst ępowania.  

4.1. Zagospodarowanie terenu robót 
 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby skutecznie zabezpieczony przed 

osobami postronnymi 

Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć i 

oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 

uŜywanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być 

utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, 

sprzętu lub innych przedmiotów. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegaw-

czymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niŜ 15 % naleŜy zaopatrzyć w listwy umocowane po-

przecznie, w odstępach nie mniejszych niŜ 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej 

niŜ 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 

Balustrada składa się z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŜnikową a poręczą naleŜy wypełnić w sposób za-

bezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagroŜenie spadania z wysokości przedmiotów, po-

winna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemoŜliwiający dostęp oso-
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bom postronnym. Strefa ta nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 wysokości, z której mogą spa-

dać przedmioty, lecz nie mniej niŜ 6,0 m. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wy-

konane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządze-

nia. 

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpie-

czeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kon-

trola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

mechanicznych, 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeŜeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w w/w instala-

cjach, naleŜy sprawdzać ich działanie kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w 

ksiąŜce konserwacji urządzeń. 

NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 

budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpoŜarowych. 

 

4.2.  Roboty budowlano - monta Ŝowe 

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. Ponadto, naleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia 

szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych 

na wysokości powyŜej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środ-

ków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

 

4.3. Roboty wyko ńczeniowe 

Osoby zatrudnione, przy montaŜu i demontaŜu rusztowań oraz monterzy podestów robo-

czych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montaŜu i demontaŜu 

rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z 

wysokości. Przed montaŜem i demontaŜem rusztowań naleŜy wyznaczyć i wygrodzić strefę 

niebezpieczną. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przezna-

czeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle 
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odbioru technicznego. 

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej 

na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i po-

siadać instalację piorunochronną. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejaz-

dów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochron-

nych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 

 

4.4. Maszyny i urz ądzenia techniczne u Ŝytkowane na placu budowy 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być mon-

towane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wy-

magania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do 

ich eksploatacji. 

Wykonawca, uŜytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową 

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ą-

pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

-szkolenie wstępne,  

-szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkole-

nia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pra-

cownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracow-

ników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbioro-

wych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
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ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym sta-

nowisku.  

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. Szkolenia 

wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜ-

szym niŜ 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach ro-

botniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 – 

lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub 

Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywa-

nia po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do za-

kresu obowiązków. 

 
  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących nie-

bezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagro Ŝenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie., w tym 

zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo Ŝliwiaj ącą 
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szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń. 

 

• Powołanie kierownika robót, 

• WyposaŜenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktaŜowe, sprzęt 

pierwszej pomocy, BHP i P.PoŜ. 

• Przeprowadzenie szkolenia (instruktaŜu) pracowników pod względem BHP przed przy-

stąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy. 

• Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji 

i bezpiecznej pracy, które pracownicy mają obowiązek znać i stosować. 

• Wiedza o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniem kwalifikacyjnym. 

Przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykony-

wania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. 

 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidual-

nej oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indy-

widualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜe-

niami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami. 

 

 

Projektant: 

inŜ. J. Fronczyk 
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ZAŁ. nr 3 

Lublin. 11.06.2013 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie z art. 20 p.4.  Ustawy Prawo Budowlane  oświadczam, Ŝe projekt pt.: 

 
Nazwa opracowania:   Projekt budowlany wzmocnienia stropów w budynku  

 Miejskiego Urz ędu Pracy w Lublinie   

 

Nazwa obiektu:   Miejski Urz ąd Pracy w Lublinie      

   ul. Niecała 14,  Lublin  

 
  
Adres obiektu:    ul. Niecała 14,  Lublin  

 

Inwestor:    Miejski Urz ąd Pracy w Lublinie      

    20-080 Lublin  ul. Niecała 14 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
Projektant:             inŜ. Janusz Fronczyk  
   upr. bud. w spec. konstrukcyjnej nr 1643/Lb/82 

 
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  
 
 
Sprawdzający:  mgr inŜ. Adam Jarosz 
   upr. bud. w spec. konstrukcyjnej nr LUB/00213/POOK/09 
 
 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Nr Element Długość Liczba Ciężar 1 elem. Ciężar całk.
[cm] [szt] [kg] [kg]

1 200 530 1 134,09 134,09
2 200 575 2 145,48 290,95
3 1/2     240 520 5 94,12 470,60
4        100X100X11 183 9 30,01 270,11
5        100X100X11 176 9 28,86 259,78
6        100X100X11 187 9 30,67 276,01
7        100X100X11 181 9 29,68 267,16

Razem [kg] 1968,69



Nr Element Długość Liczba Ciężar 1 elem. Ciężar całk.
[cm] [szt] [kg] [kg]

1 140 100 1 14,40 14,40
Razem [kg] 14,40






