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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

do Projektu Budowlanego dla inwestycji: 

 „PRZEBUDOWA PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA W BUDYNKU OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY 

PRZY UL. JANA CYBISA 7,  02-784 WARSZAWA” 

dz. ewid. nr 11/11. 11/12, 12/1, 12/2 ,  

OBRĘB 1-10-11,  jedn. ewid. 146513_8 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami) oświadczam, że Projekt Budowlany 

PRZEBUDOWY PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA W BUDYNKU OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY 

PRZY UL. JANA CYBISA 7 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jednocześnie oświadczamy, że projekt 

ten jest kompletny i może służyć celowi, jakiemu jest przeznaczony. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJEKTANT ARCHITEKTURY: 

mgr inż. arch. Paweł Wróblewski 

Upr. bud. Nr Wa 10/98  w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ:  

mgr inż. arch. Paweł Chmielewski 

Upr. bud. Nr Wa 37/01  w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 
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CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 

I. OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY PUNKTU 
OBSŁUGI KLIENTA W BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY 

URSYNÓW M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JANA CYBISA 7 
 
1 DANE PODSTAWOWE 
 
1.1 INWESTYCJA: 
 Planowana inwestycja polega na przebudowie punktu obsługi klienta  
 zlokalizowanego w holu wejściowym budynku Ośrodka Pomocy Społecznej 
 dzielnicy Ursynów.  
 Ul. Jana Cybisa 702-784 Warszawa  
 Dz. Ewid. Nr 11/11. 11/12, 12/1, 12/2 , obręb 1-10-11,  jedn. ewid. 146513_8 
 
 Kategoria obiektu budowlanego: XI 
 
1.2 INWESTOR: 
 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy  
 ul. J. Cybisa 7, 02-784 Warszawa  
 
1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

 Autorska Pracownia Projektowania Architektonicznego  
 mgr inż. arch. Paweł Wróblewski, 01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3 m.138 
 
1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 Umowa na prace projektowe, zawarta z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy 

 Pomiary obiektu do celów projektowych wykonane w listopadzie 2016r.  

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Obowiązujące przepisy prawne i aktualna baza normatywna.  
 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
2.1 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań w zakresie 

przebudowy istniejącego punktu obsługi klientów OPS Ursynów, polegającej na 
wydzieleniu stanowiska pracy osób obsługujących POK w postaci odrębnego 
pomieszczenia, odseparowanego od holu wejściowego za pomocą zabudowy 
meblowej ze szkloną ścianą witrynową. Pełne wydzielenie stanowiska pracy ma 
poprawić bezpieczeństwo osób obsługujących petentów OPS Ursynów. 
Zakres opracowania obejmuje też wymianę okienka w pomieszczeniu kasowym na 
okno wyposażone w system komunikacji głosowej z kasetką szufladkową na 
dokumenty i pieniądze, tj. w pełni zabezpieczające kasjera. Zakłada się też 
wzmocnienie ściany wydzielającej pomieszczenie kasowe. 
Przewiduje się też wymianę istniejących drzwi do pomieszczeń dostępnych z holu - 
z pełnych na szklone, o konstrukcji aluminiowej.  
W pomieszczeniu przylegającego do holu W.C., które dostosowane jest dla osób 
niepełnosprawnych, przewiduje sie zamontowanie sciennego, składanego 
przewijaka dla niemowląt. 

  
2.2 Zakres opracowania obejmuje architekturę, instalacje sanitarne oraz instalacje 
 elektryczne. Projekty instalacji zostały ujęte w odrębnych tomach. 
 Zakres opracowania nie obejmuje wyposażenia ruchomego. 
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Punkt obsługi klientów objęty zakresem niniejszego opracowania znajduje się  w  
głębi holu wejściowego na parterze budynku OPS Ursynów. 
Budynek ośrodka jest dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem.  Hol wejściowy 
usytuowany jest centralnie na osi poprzecznej budynku. 
Obecnie punkt obsługi interesantów funkcjonuje jako stanowisko typu recepcyjnego 
wydzielone z przestrzeni holu zabudową meblową (fotografia na poniżej) 
 

 
 

 
 
 Pod względem funkcjonalnym stanowisko istniejące spełnia swoją rolę, jednak nie 
zabezpiecza pracowników przed agresywnym zachowaniem niektórych petentów. 
Wobec wprowadzenia nowych wytycznych i  przepisów w kwestii zabezpieczenia 
pracowników socjalnych w budynkach ośrodków pomocy społecznej  zaistniała potrzeba  
wydzielenia stanowiska. 
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W głębi pomieszczenia holu, przy 
stanowisku POK nie ma dostatecznego 
oświetlenia światłem naturalnym. Światło 
naturalne przedostaje się do pomieszczenia 
poprzez podwójne szklenie wiatrołapu 
wejściowego – stanowi  zatem doświetlenie 
pośrednie. 
Osoby pracujące w POK zmieniają się na 
stanowisku częściej, niż co dwie godziny. 
Pomieszczenie to nie musi więc spełniać 
warunków oświetlenia światłem naturalnym 
wymaganych dla pomieszczeń na stały 
pobyt ludzi. 
Warunki normowe oświetlenia światłem 
sztucznym, w ocenie projektanta, nie są 
spełnione. 
Co do zasady na stanowisku POK przebywa 
jedna osoba. Wyjątki stanowią sytuacje, 
kiedy nowo zatrudnieni pracownicy 
podlegają szkoleniu. Wówczas w POK 
przebywa 2 pracowników z których jeden 
wykonuje czynności wspomagające pracę  
pracownika szkolonego. 
W pomieszczeniu holu zainstalowany jest 
klimatyzator sufitowy ale nie ma wentylacji  - 
ani grawitacyjnej ani mechanicznej. W 
ścianie klatki schodowej na zapleczu holu 
znajduje się kratka wentylacyjna. Powietrze 
z holu nie dociera do niej na skutek 
zabudowania duszy klatki schodowej 
szczelnym naświetlem z poliwęglanu  
(fotografia powyżej, po prawej). 
Przy stanowisku recepcyjnym znajduje sie 
duży grzejnik C.O., ogrzewający cały hol.  
Drugi grzejnik zlokalizowany jest w 
wiatrołapie. 
Z holu wejściowego prowadzą wejścia do 
pozostałych pomieszczeń OPS. Istniejące 
drzwi - gładkie płytowe z ościeżnicami 
obejmującymi. drzwi do pomieszczeń 
pracowniczych wyposażone są  w zamki z 
ryglem elektromagnetycznym i kontrolę 
dostępu. 
Drzwi w ścianie południowej holu, obok 
stanowiska POK prowadzą do schowka pod 
górnym spocznikiem klatki schodowej, 
służącego jako magazynek dla sali 
rehabilitacyjnej. Z punktu widzenia potrzeb 
funkcjonowania POK wejście to jest zbędne. 
Usytuowana centralnie klatka schodowa, 
przylegająca do holu od strony południowej 

nie jest obudowana. Nie stanowi ona jednak głównej drogi ewakuacyjnej. W budynku 
znajdują się bowiem jeszcze dwie obudowane klatki schodowe, jedna w skrzydle 
zachodnim a druga w skrzydle wschodnim, każda z wyjściem na zewnątrz budynku. 
Po północno- wschodniej stronie holu wydzielone zostało pomieszczenie kasowe.  (fot. 
powyżej) Od strony zewnętrznej, od podestu wejściowego zabezpieczono pomieszczenie 
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zostało szybą antywłamaniową, natomiast od strony holu oddzielone jest lekką ścianką 
gipsokartonową na stelażu stalowym. Okno kasowe zabezpieczone jest roletą. 
 
Powierzchnia holu, razem ze stanowiskiem POK wynosi  31,7m2. 
Wysokość holu wynosi 2,69m do spodu sufitu podwieszanego 
Wysokość w świetle konstrukcji 3,15m. 
 
4. Oświadczenie w trybie par. Nr 206; dział V , Dz.U. Nr 75 
 

 Projektowana przebudowa, polegająca na wydzieleniu z przestrzeniu holu 
wejściowego budynku OPS Ursynów przy ul. Cybisa 7 w Warszawie, za 
pomocą lekkiej zabudowy meblowo - witrynowej, pomieszczenia  POK 
(punktu obsługi klinenta) nie oddziałuje negatywnie na stan konstrukcji i 
elementów  budynku, nie narusza stanu podłoża gruntowego i nie pogarsza 
stanu technicznego obiektu 

 
5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU 
 

 Zastąpienie istniejącego, otwartego stanowiska POK typu recepcyjnego,  
stanowiskiem wydzielonym za pomocą  zabudowy meblowo - witrynowej do pełnej 
wysokości,  

 Realizacja  w/w wydzielenia nie powoduje zmiany sposobu użytkowania w strefie 
obsługi interesantów, tj. w holu głównym, wejściowo - recepcyjnym. 

 Zaprojektowanie dużych powierzchni szklonych wydzielanego stanowiska celem 
zapewnienia kontroli wizualnej całej przestrzeni holu i wejścia. 

 W stanowisku POK zakłada się normalną komunikację głosową poprzez 
odpowiednio zaprojektowany otwór w  przegrodzie szklanej. 

 Nie przewiduje się zatrudnienia w POK osób niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach inwalidzkich natomiast przewiduje się obsługę takich osób od strony 
holu.  

 W holu głównym i wydzielonym stanowisku POK zaprojektowana i wykonana 
zostanie instalacja wentylacji mechanicznej, nawiewno - wyciągowej. 

 W ramach przebudowy stanowiska kasowego zakłada się wymianę okna kasowego 
na szklone szkłem w klasie P4 z podajnikiem typu łódkowego i zintegrowanym 
interkomem. 

 Zakłada się wzmocnienie konstrukcji istniejącej ściany wydzielającej pomieszczenie 
kasowe. 

 Instalacje  C.O.  zostaną skorygowane w zakresie wynikającym z projektowanej 
przebudowy lokalu. 

 Instalacja elektryczna zostanie wymieniona w zakresie oświetlenia i gniazd 
wtykowych z uwzględnieniem zasilania dla interkomu okna kasowego 

 
5.2 OPIS PROJEKTOWANEGO UKŁADU FUNKCJONALNEGO. 
5.2.1 Zatrudnienie 
 Na projektowanym stanowisku, jak dotychczas,  przebywać będzie 1 pracownik w 
systemie rotacyjnym. Obsługa stanowiska zmienia się co 1- 2 godziny. Okresowo, w 
ramach szkoleń, w pomieszczeniu przebywać będą 2 osoby.  
 
5.2.2  Układ funkcjonalno - przestrzenny 

Projektowany punkt POK został całkowicie oddzielony od strony holu za pomocą 
zabudowy meblowo - witrynowej.  

Zaprojektowano indywidualne rozwiązanie stanowiska POK zapewniające: 

Zdj.5. Widok korytarza wewnętrznego i drzwi do poszczególnych pomieszczeń. 
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 Bezpieczeństwo pracowników poprzez zastosowanie szkła bezpiecznego w klasie 
P2 z komunikacją głosową przez zdystansowany panel szklany z otworem oraz 
łódkowy podajnik dokumentów 

 Ergonomię użytkowania w postaci indywidualnie ukształtowanej zabudowy 
meblowej z blatem roboczym, wnękami na wyposażenie i szafą na dokumenty. 

 Kontrolę wizualną całej strefy holu i wejścia. 

 Wejście od strony chronionej kontrolą dostępu - z korytarza w części wschodniej 
obiektu 
Wejście do schowka w podschodziu klatki schodowej zostało zlikwidowane, dzięki 
czemu zaaranżowano funkcjonalny aneks poczekalni  z kanapą lub krzesłami dla 
oczekujących interesantów. W aneksie można zmieścić 4-5 osób. 
 
Powierzchnia  projektowanego POK wynosi: Pu= 6,44m2. 
Powierzchnia holu z poczekalnią wynosi: Pu= 25,1m2. 
 

5.2.3  Koncepcja estetyczna 
  

Aranżacja zabudowy stanowiska POK przewiduje rozbiórkę fragmentu ściany od 
strony korytarza wraz z demontażem istniejących drzwi. W miejscu tym zaprojektowano 
przeszkloną witrynę  o konstrukcji aluminiowej z drzwiami do korytarza i punktu POK, 
zintegrowaną ze szkleniem stanowiska POK. W drzwiach i witrynie  zaprojektowano paski 
z mlecznej folii. Drzwi do zachodniej części budynku z pomieszczeniem pobytu dziennego 
zostaną wymienione na aluminiowe ze szkleniem mlecznym. 

Profile aluminiowe szklenia witrynowego i drzwi w kolorze brązowym  RAL 8014. 
Okucia ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. 

Zabudowę meblową POK zaprojektowano w postaci szafek w okleinie z laminatu  
jesionowego lub dębowego. Cokoły szafek i ścianka na froncie stanowiska w okleinie z 
laminatu w kolorze ciemnobrązowym, zbliżonym do RAL 8014.   Blat roboczy 
spoczywający na obudowach szafek i ściance meblowej frontu stanowiska - wykończony 
białym corianem.  
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5.3 OPIS ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH I MATERIAŁÓW 
 
 Ogólny zakres robót ogranicza się głównie do prac budowlano – adaptacyjnych i 
 remontowych w obrębie lokalu. 
Projektuje się wykonanie w zakresie branży budowlanej: 

 zabudowy meblowo - witrynowej punktu POK wraz z witryną w ścianie korytarzowej 
z drzwiami do korytarza i punktu POK 

 demontaż drzwi do schowka w podschodziu i zabudowanie otworu scianką G-K 

 wymiany drzwi do sali pobytu dziennego na aluminiowe, szklone 

 wzmocnienia ściany pomieszczenia kasowego 

 wymiany okienka kasowego na szklone szkłem P4 z montażem podajnika 
łódkowego i interkomu oraz przeróbkę blatu, 

 demontażu i ponownego montażu sufitu podwieszanego 

 robót malarskich w niezbędnym zakresie w holu 

 przełożenia naściennych listew odbojowych zza istniejącego punktu POK do 
aneksu poczekalni 

 wykonania zewnętrznej obudowy kanałów wentylacyjnych do czerpni i wyrzutni. 

 zainstalowania TV 

 montażu przewijaka w W.C. fotografie poniżej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 napraw i malowania ścian w W.C.   
w zakresie branży instalacji 
sanitarnych: 

 wykonania instalacji wentylacji 
mechanicznej, nawiewno - 
wyciągowej holu i punktu POK 

 korekty grzejników C.O.  
w zakresie branży instalacji 
elektrycznych: 

 wykonania instalacji oświetleniowej 
w holu i punkcie POK 

 wykonania gniazda ogólnego przeznaczenia do zasilania interkomu stanowiska 
kasowego. 

 
5.3.1 Zakres robót demontażowych  rozbiórkowych: 

 demontaż drzwi do korytarza, schowka w podschodziu i sali pobytu dziennego, 

 demontaż zabudowy meblowej POK 

 rozbióka ściany korytarzowej na odcinku planowanej zabudowy witrynowo -
drzwiowej. 

 demontaż sufitu podwieszanego w holu i korytarzu wraz z oświetleniem, 

 rozbiórka poszycia ściany pomieszczenia kasowego 
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 Rozszklenie górnej kwatery szklenia zewnętrznego wiatrołapu celem wykonania 
przejścia kanałów wentylacyjnych. 

 
5.3.2 Zakres robót ogólnobudowlanych: 
  

 wykonanie zabudowy gipsokartonowej na stelażu systemowym otworu drzwiowego 
do podschodzia. Płyty grubości 1,25mm, profile 100mm. 

 zamontowanie witryny szklonej z drzwiami D1 i D2 

 ustawienie zabudowy meblowej punktu POK (zabudowę należy wykonać na 
zamówienie w zakładzie stolarskim) 

 zamontowanie szklonych ścianek witrynowych zabudowy POK. Uwaga: przed 
złożeniem zamówienia na witryny zabudowy POK należy w pierwszej kolejności 
zmówić i wykonać część meblową zabudowy, po czym sprawdzić wymiary do 
zamówienia ślusarki. 

 zamontowanie drzwi aluminiowych, szklonych D3 do pomieszczenia pobytu 
dziennego 

 Wykonanie wzmocnienia ściany pomieszczenia kasowego poprzez dogęszczenie 
stelaża ściany, przynitowanie poszycia z blachy stalowej ocynkowanej grubości 
1,5mm, przykęcenie płyt cementowo - włóknowych gr. 12mm, wykonanie 
szpachlowania spoin i pomalowanie emulsją lateksową w II klasie odporności na 
ścieranie.  

 obniżenie wysokości ścianki podokiennej okna kasowego celem zamontowania 
pogrubionego blatu, 

 wykonanie, na zmówienie, przeróbki blatu okna kasowego z konglomeratu 
Botticino, z przygotowaniem otworu pod podajnik łódkowy. 

 zamontowanie okna kasowego w klasie P4 z interkomem (fot. poniżej). 

  
 zamontowanie przewijaka w W.C. 

 wykonanie zewnętrznej obudowy kanałów wentylacyjnych. 

 zamontowanie dodatkowej listwy ściennej w aneksie poczekalni (listwa z 
demontażu) 

 malowanie ścian farbą matową o odporności na szorowanie w kl. 2, granulacji do 
100 μm, w kolorze białym.   

 zamontowanie sufitu podwieszanego 
 

5.3.3 Zakres robót instalacyjnych: 

  zamontowanie centrali wentylacyjnej i kanałów. 

 Przesunięcie klimatyzatora 

 wykonanie przeróbek instalacji centralnego ogrzewania. 
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 wykonanie korekty instalacji elektrycznych zasilania opraw oświetleniowych, 
zasilania centrali wentylacyjnej oraz gniazda do podłączenia interkomu kasowego  

 zamontowanie opraw oświetleniowych. 
 
5.3.4 Kolejność robót 
 
 Przed przystąpieniem do montażu zabudowy meblowo-witrynowej POK należy  
ustawić szkielet aluminiowy ściany witrynowej w osi korytarza a  następnie przeprowadzić 
wszystkie roboty instalacyjne związane z zamontowaniem systemu wentylacji i jej 
zasilania. Dopiero w następnej kolejności można realizować montaż skrzydeł drzwiowych, 
szklenia i zabudowy meblowo - witrynowej POK. 
 
 
6. ZAGADNIENIA OCHRONY P-POŻ. 
 
6.1.  Klasa odporności pożarowej i ogniowej budynku i jego części: 
 Projektowana jest przebudowa punktu POK zlokalizowanego w budynku biurowym, 
dwukondygnacyjnym, niskim zaliczanym do do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII. Cały 
budynek  zalicza się do klasy C odporności pożarowej.  
 Klasa C odporności pożarowej stawia następujące wymagania: 
główna konstrukcja nośna: R 60, konstrukcja dachu R15, strop REI60, ściany zewnętrzne 
EI 30,  ścianki działowe (wewnętrzne)  EI 15, przekrycie dachu RE15 oraz wszystkie 
elementy budynku NRO.  Warunki te są w obiekcie spełnione.  
 
6.2.  Drogi ewakuacyjne 
Budyek posiada 2 obudowane klatki schodowe z wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnątrz 
budynku.  Istniejący hol wejsciowy nie stanowi zatem głównej drogi ewakuacyjnej z 
budynku. 
 W wydzielonym punkcie POK przebywać będzie ograniczona do maksimum 2 osób 
liczba stałych użytkowników. Zaprojektowano drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z 
projektowanego pomieszczenia - o szerokości w świetle 80cm, (zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dział VI, rozdział IV,  
§ 239, ust.1.) prowadzące na istniejącą, wewnętrzną drogę ewakuacyjną. 
   
 Długość przejścia ewakuacyjnego z najdalej usytuowanego miejsca, w jakim może 
przebywać człowiek, wymagana w strefach ZL i wynosząca 40m nie jest przekroczona.  
 Długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 30m ( przy zakładanych 2 dojściach 
wymagane 60m). 
Dojazdy do obiektu są zapewnione. 
 
6.3.  Elementy wykończenia wnętrz i zabezpieczenia p-poż. 
 Zabrania się stosowania do wykończenia wnętrz wyrobów łatwozapalnych, których 
produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące. Okładziny sufitów 
oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Projektowana, meblowa zabudowa 
POK, musi być wykonana jako nierozprzestrzeniająca ognia -NRO. 
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7. UWAGI KOŃCOWE 
 

 Przed przystąpieniem do robót montażowych oraz składaniem zamówień na 
elementy dorabiane indywidualnie wszystkie wymiary należy sprawdzić w 
naturze. 

 Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 

 Wszelkie wątpliwości wyjaśniać z przedstawicielem Inwestora i Nadzorem 
Autorskim. 

 Przed zastosowaniem danego materiału wykończeniowego próbki przedstawiać 
do akceptacji nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego. 

 Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 
 
 
 
 
 
Opracował : mgr inż. arch. Paweł Wróblewski 
 
 
 
 
 
 
Warszawa, 2016-05-08 
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3. Informacja BiOZ 
 
3.1 DANE INWESTYCJI:  
 Przedmiotowa informacja BiOZ dotyczy inwestycji  

  PRZEBUDOWA PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA W BUDYNKU OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JANA 
CYBISA 7,  02-784 WARSZAWA  
dz. ewid. nr 11/11. 11/12, 12/1, 12/2 ,  
OBRĘB 1-10-11,  jedn. ewid. 146513_8 
 

3.2.  DANE INWESTORA: 
 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy  
 ul. J. Cybisa 7, 02-784 Warszawa  
 
3.3 DANE PROJEKTANTA: 
 Autorska Pracownia Projektowania Architektonicznego  
 mgr inż. arch. Paweł Wróblewski, 01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3 m.138 
 
INFORMACJA BIOZ – CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. ZAKRES ROBÓT 
 Przedmiotowa inwestycja polega na realizacji następujących obiektów w kolejności: 
1.1. wykonanie przebudowy zastanego lokalu użytkowego w zakresie wydzielenia  
 stanowiska POK w holu wejsciowym budynku OPS Ursynów. 
 
12. WYKAZ ZASTANYCH OBIEKÓW : 

- budynek usługowy, uzyteczności publicznej 
 

3. ZASTANE ZAGROŻENIA : 
- możliwość ingerencji osób trzecich  - użytkowników(pracowników OPS Ursynów) i 

klienów 
  

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA: 
- Prace na wysokości poniżej 5m. 
- Roboty montażowe związane z instalacjami: wentylacyjną i elektryczną 
- Użytkowanie obiektu zastanego przewidywanego do połączenia  w trakcie realizacji 

zamierzenia budowlanego. 
  
5. SPOSOBY INSTRUKTAŻU: 
 Kierownik przed przystąpieniem do wykonania robót niebezpiecznych powinien 
osobiście instruować pracowników w zakresie zachowania przepisów BHP, sprawdzić 
aktualność stosownych uprawnień wykonawczych, stan wyposażenia ekip oraz osobiście 
nadzorować przystąpienie do pracy, realizację i zakończenie robót. 
 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE: 
 W świetle wymienionych wyżej zagrożeń wynika, oraz na podstawie  Art. 21a ust. 3 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – zwanym dalej „ustawą” (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, 
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676). Kierownik budowy nie jest  zobowiązany do sporządzenia 
Szczegółowego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 Na budowie należy zapewnić Stosowny nadzór nad robotami  i egzekwować 
przestrzeganie przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót 
budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 47 z 2003r  
oraz sumiennie realizować sporządzony plan BiOZ 
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 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, 
przestrzegając przepisów p.poż. i  BHP. 
Teren wykonywanych robót należy wygrodzić przegrodami stałymi, oznakować tablicami 
ostrzegawczymi z napisem „Uwaga! teren budowy – wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczyć 
przed osobami postronnymi.  
Należy zapewnić środki łączności telefonicznej i transport. 
 
7. PODSTAWA SPORZĄDZENIA INFORMACJI BIOZ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia  (Dz.U.03.120.1126). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15 
października 2001 r. Nr 118, poz. 1263). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811). 

 
Opracował: mgr inż. arch. Paweł Wróblewski   
 
 
 
 
 
 

 
 


