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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy 

– Prawo Budowlane (Dz. U. nr 93, poz. 888, z 30 kwietnia 2004 r.) oświadczamy iż

opracowanie 

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU ZEWNĘTRZNYCH I

WEWNĘTRZNYCH KANAŁÓW CZERPNI POWIETRZA ZLOKALIZOWANYCH OD

PÓŁNOCNEJ STRONY BUDYNKU „A” I”B” KANCELARII SENATU PRZY UL.

WIEJSKIEJ 6/8 W WARSZAWIE

wykonano  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  aktualnie  obowiązującymi

przepisami.

Projektanci: Sprawdzająca:



SPIS ZAWARTOŚCI CAŁEGO PROJEKTU

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II. PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY, BIOZ

III. PROGRAM KONSERWATORSKI

IV. CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu 1 : 500

Rys. nr 2 Rzut otoczenia kanałów czerpni powietrza 1 : 100

Rys. nr 3 Rzut  kanałów czerpni powietrza   1 : 50

Rys. nr 4 Przekrój A – A, B - B     1 : 20

Rys. nr 5 Przekrój C – C     1 : 20

Rys. nr 6 Detal A       1 : 5

VI. ZAŁĄCZNIKI:

     Potwierdzenie przygotowania zawodowego, zaświadczenia o przynależności do izb

     projektantów,



1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedmiot, zakres i cel  opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: Projekt Budowlano Wykonawczy 

remontu zewnętrznych i wewnętrznych kanałów czerpni powietrza zlokalizowanych

od północnej strony budynku „A” I”B” Kancelarii Senatu przy ul. Wiejskiej 6/8 w 

Warszawie.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- naprawy zewnętrznej powierzchni ścian ceglanych i zewnętrznej powierzchni płyt 

żelbetowych stanowiących przekrycie kanałów,

-  wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian kanałów czerpni powietrza,

-  naprawa i wykonanie izolacji posadzki żelbetowej,

- wzmocnienie zlasowanych ścian z cegły pełnej od strony wewnętrznej przez ścian z cegły pełnej od strony wewnętrznej przez 

wykonanie płaszcza żelbetowego na zaprawie cementowo – wapiennej,wykonanie płaszcza żelbetowego na zaprawie cementowo – wapiennej,

- naprawa płyt żelbetowych, od środka, stanowiących strop kanału,- naprawa płyt żelbetowych, od środka, stanowiących strop kanału,

- powierzchniowa naprawa sklepienia kolebkowego na fragmencie kanałów,- powierzchniowa naprawa sklepienia kolebkowego na fragmencie kanałów,

- naprawa i konserwacja okładziny z marmuru Sławniowice na podstawie - naprawa i konserwacja okładziny z marmuru Sławniowice na podstawie 

szczegółowego programu konserwatorskiego,szczegółowego programu konserwatorskiego,

- konserwacji balustrady z pręta kwadratowego.- konserwacji balustrady z pręta kwadratowego.

- wymiana krat wylotu czerpni,- wymiana krat wylotu czerpni,

- remont p- remont pomieszczenia agregatorni chłodu  dla Sali Senatu, pod schodamiomieszczenia agregatorni chłodu  dla Sali Senatu, pod schodami,,

- fragmentaryczna, nieznaczna korekta terenu z nowym zasiewem trawą.- fragmentaryczna, nieznaczna korekta terenu z nowym zasiewem trawą.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków, 

uzyskanie pozwolenia na budowę i w efekcie wykonanie w/w czynności 

budowlanych.

1.2. Podstawa opracowania i materiały źródłowe..

Podstawę  formalną  opracowania  stanowi  umowa nr 3A.2T.15.2019 

 z dn. 16.03.2019 r. zawarta pomiędzy 

Kancelarią Senatu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 6/8 



a  firmą Usługi projektowo-Budowlane Andrzej Jeżewski 

Warszawa 00-543 Warszawa ul Czerniakowska 155 m12

2.2. W opracowaniu wykorzystano następujące materiały źródłowe:

Wizja lokalna, odkrywki konstrukcyjne, domiary i serwis fotograficzny wykonane 

w ramach niniejszego opracowania;

Projekt modernizacji instalacji chłodu systemu klimatyzacji, autor dr inż. Anna 

Sarama listopad 2002 rok.

Projekt wielobranżowy agregatorowni chłodu dla potrzeb Sali Senatu RP autor: 

Andrzej & Barbara Kaliszewscy, Bohdan Napieralski, Architektura i konstrukcja, 

listopad 1992 roku. 

2.3. Literatura i normy budowlane: 

2.3.1. Eugeniusz Masłowski, Danuta Spiżewska - Wzmacnianie konstrukcji 

budowlanych Arkady 2000 r.

2.3.2. W. Borusiewicz   Konserwacja zabytków budownictwa murowanego

 Arkady 1986

2.3.3. J.Thierry, S. Zaleski  Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji 

 Arkady 1982

2.3.4. J.Ziółko  Utrzymanie i modernizacja konstrukcji stalowych, Arkady 1991r. 

2.3.5.  K.S. Brandt  Konstrukcje budowlane, WKŁ 1972 r.

2.3.6.  A. Chmielewski  Zabezpieczenie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych. 

Powłoki malarskie.  Wrocław 1997r.

2.3.7.  PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe

2.3.8.  PN-82/B-02001   Obciążenia budowli. Obciążenia stałe;

  2.3.9.  PN-B-03264   Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe i  sprężone.  Obliczenia

statyczne i projektowanie;

  2.3.10. PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

  2.3.11. PN-B-03002 . Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie; 

1.3. Opis ogólny obiektu i układu konstrukcyjnego.

1.3.1. Opis ogólny założenia sejmowego

W 1918 podjęto decyzję o adaptacji budynku Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego 

Wychowania Panien, dawnej żeńskiej szkoły średniej, na potrzeby parlamentu. 

Przebudową kierowali m.in. architekci Kazimierz Tołłoczko i Romuald Miller. 10 lutego 

1919 na swym pierwszym posiedzeniu zebrał się w tym gmachu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Miller


W 1925 rząd zlecił kuratorowi Zamku Królewskiego w Warszawie, Kazimierzowi 

Skórewiczowi, wykonanie projektu rozbudowy budynku parlamentu. Do byłego 

gmachu szkolnego dobudowano amfiteatralną Salę Posiedzeń. W latach 1925–1935 

zbudowano czteropiętrowy Dom Poselski, dziś nazywany Starym. 27 marca 1928 

nastąpiła inauguracja nowej Sali Posiedzeń. 

W trakcie II wojny światowej zniszczona została część zabudowań sejmowych. 

W latach 1946–1947 wyburzono pozostałości XIX-wiecznych budynków i odbudowano

spaloną Salę Posiedzeń. Rekonstrukcja gmachu trwała dziewięć miesięcy. 4 lutego 

1947 odbyło się pierwsze po wojnie posiedzenie Sejmu. 

Rozpisany w 1946 przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkurs na rozbudowę 

kompleksu sejmowego wygrał Bohdan Pniewski. Prace budowlane rozpoczęto w 

1948, a ostatecznego zatwierdzenia planów dokonano w maju 1949. Zasadnicze 

prace zakończono w 1952. Nowy zespół wpisano architektonicznie w stary park, a 

jego obszar nie został ogrodzony i do sierpnia 2016 był on dostępny dla 

spacerowiczów.

Zespół historycznej zabudowy Parlamentu ( wraz z terenem ) - Gmach B; nazwa 

współczesna – Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – budynek

administracyjny zosatł wpisany do rejestru zabytków pod nr 50,2003-06-02 z 

dnia 2014. 06. 09

1.3.2. Opis istniejącego układu konstrukcyjnego kanałów czerpni powietrza

Kanały czerpni powietrza zlokalizowane od północnej strony budynku „A” I”B” 

Kancelarii Senatu 

1.3.2.1. Fundamenty wraz z posadzką stanowi płyta żelbetowa gr. 15 cm na podlewce

z betonu podkładowego gr. 5.0 cm Płyta zbrojona prętami gładkimi Ø 12 co 14 cm, 

pręty rozdzielcze  Ø 6 co 25 cm Fot. nr 1 – płyta zniszczona powierzchniowo z 

niewielkimi ubytkami w otulinie żelbetu.

1.3.2.2. Ściany pionowe z cegły ceramicznej na zaprawie cementowej gr 25 cm O 

wewnątrz częściowo otynkowana zaprawą cementową. Fot. nr 2, 3, 4, 5, 6 – stan od 

wewnątrz bardzo zły – tynk cementowy odspojony z wierzchnią warstwą cegły. Cegła 

zawilgocona prawdopodobnie z powodu wadliwie wykonanej izolacji.

1.3.2.3. W części ( w sąsiedztwie budynku A ) strop kanału wykonany jako sklepienie 

kolebkowe na odcinku ok. 8,0 m . Inne stropy wykonane jako płyty żelbetowe 

prefabrykowane gr. 12 cm , zbrojone prętami 5 x  Ø 8 co 12 cm Przy szerszych 

rozpiętościach płyta żelbetowa wylewana na budowie zbrojona pętami gładkimi Ø 12 

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Sk%C3%B3rewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Sk%C3%B3rewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_w_Warszawie


co 12 cm  fot. nr  7, 8,  Stan prefabrykatów zadowalający. Niewielkie ubytki otuliny z 

widocznym zbrojeniem.

1.3.2.4. Izolacja – wg „Projektu wielobranżowy agregatorowni chłodu dla potrzeb Sali 

Senatu RP autor: Andrzej & Barbara Kaliszewscy, Bohdan Napieralski, Architektura i 

konstrukcja, listopad 1992 roku.” - ściany pionowe; 2 x Bitizol R + 2 x Bitizol P 

( pisownia oryginalna)

Strop – 2 x papa asfaltowa na lepiku na zagruntowanym podłożu fot. nr 9. Stan 

izolacji niezadowalający, do wymiany.

1.3.2.5. Kraty  czerpni wykonane z siatki cięto-ciągnionej w kątowniku stalowym, fot. 

nr 10 - do wymiany na nowe wykonane rzemieślniczo do zatwierdzenia w N. A.

1.3.2.6. Okładzina kamienna. Płyty, nakrywy i inne elementy kamienne wykonane z 

marmuru Sławniowice. Fot. nr 11, 12, 13, 14. Elementy kamienne poddać 

konserwacji wg Programu Prac Konserwatorskich. Płyty zniszczone wymienić na 

nowe z marmuru Sławniowice.

1.3.2.7. Stalowa bariera. Fot. nr 15, 16, . Bariera stalowa składająca się z prętów 

kwadratowych 50 x 50 mm łączone na zakładkę . Wysokość bariery stalowej wynosi 

od 40 do 102 cm . Elementy bariery poddać konserwacji wg Programu Prac 

Konserwatorskich.

1.3.2.8. Pomieszczenie agregatorni chłodu  dla Sali Senatu, pod schodami. Fot. nr 

17, 18. Zniszczone i wyeksploatowane tynki wewnętrzne – do skucia i wymiany na 

tynki w standardzie WTA. Kraty czerpni od wewnątrz do wymiany na nowe wykonane 

rzemieślniczo do zatwierdzenia w N. A. Od zewnątrz do konserwacji wg Programu 

Prac Konserwatorskich Fot. nr 19.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działka nr 77 z obrębu nr 5-0605 o pow. 64 016 m2 znajdującego się  w Warszawie

ul. Wiejska 6/8 

Projekt Budowlano Wykonawczy remontu zewnętrznych i wewnętrznych 

kanałów czerpni powietrza zlokalizowanych od północnej strony budynku 

„A” I”B” Kancelarii Senatu przy ul. Wiejskiej 6/8 w Warszawie.

Kategoria VIII – inne budowle

SPIS TREŚCI

2.1.1.  Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki

Podstawa opracowania

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,



 Inwentaryzacja w terenie,

 Dokumentacja archiwalna udostępniona przez Inwestora;

 Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna z okresu marzec 2019 r.,

 Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414) z 

późniejszymi zmianami, oraz pozostałe przepisy i normy.

2.1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu zewnętrznych i wewnętrznych 

kanałów czerpni powietrza zlokalizowanych od północnej strony budynku „A” I”B” 

Kancelarii Senatu przy ul. Wiejskiej 6/8 w Warszawie. Projekt remontu nie zmienia

dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu.

2.1.3. Istniejący stan zagospodarowania działki

Położenie

Działka o nr ew. 77, obręb 5-06-05 w Warszawie położona jest na terenie Sejmu 

RP w Warszawie

Istniejąca zabudowa

Działka jest grodzona, zabudowana. Kanały czerpni powietrza zlokalizowane są 

od północnej strony budynku „A” I”B” Kancelarii Senatu na terenie ogrodu. W 

sąsiedztwie kanałów znajduje się sześć wiązów które nie będą bezpośredniego 

zagrażały przy odkopywaniu kanałów. 

Infrastruktura techniczna

Do budowli nie doprowadzone są żadne instalacje.

Dojazd w bezpośrednie sąsiedztwo kanałów

Nie ma bezpośredniego dojazdu drogą bitą do części parku objętym niniejszym 

opracowaniem.

Powierzchnia fragmentu parku w sąsiedztwie opracowania tworzy regularną 

skarpę w celu ukrycia wylotu kanałów, rzędne terenu w strefie opracowania ~ 

29,13  m.n.p.w.

Na terenie wchodzącym w zakres opracowania znajdują się strefy zieleni wysokiej

i niskiej.

Projektowane zagospodarowanie działki

Projekt remontu kanałów na terenie Sejmu RP nie zmienia dotychczasowego 

sposobu zagospodarowania terenu. Projekt obejmuje remont konserwatorski 



kamienia i konstrukcyjny kanałów, a także przywrócenie do stanu sprzed remontu 

zieleni otaczającej obiekt. Remont nie zmienia lokalizacji ani wymiarów ścian 

fundamentowych. 

Linie zabudowy.

Projekt nie wprowadza nowych obiektów ani nie zmienia gabarytów budowli 

istniejących, w związku z tym nie ingeruje w układ linii zabudowy (istniejące linie 

zabudowy bez zmian).

Infrastruktura techniczna

Projekt  nie ingeruje w istniejącą infrastrukturę techniczną. 

Układ komunikacyjny

Teren leżący w granicy opracowania nie ma bezpośredniego połączenia z drogą 

publiczną. Projekt remontu nie wprowadza zmian w istniejący układ 

komunikacyjny.

Powierzchnia biologicznie czynna

Projekt remontu nie wprowadza zmian w zakresie powierzchni biologicznie 

czynnej.

Miejsca postojowe

Projekt remontu nie wprowadza zmian w zakresie miejsc postojowych.

Wysokość budynku

Nie dotyczy.

Geometria dachu

Nie dotyczy.

Odprowadzenie wody opadowej

Nie dotyczy.

Ogrodzenia

Nie dotyczy.

Dane techniczne remontowanego obiektu:

Kubatura brutto 71,82 m3

Kubatura netto 37,82 m3

Powierzchnia kanałów brutto 51,12 m2

Powierzchnia kanałów netto 34,38 m2

Powierzchnia agregatorni 7,83 m2

Zestawienie terenu

Powierzchnia terenu w granicach opracowania     ok. 315,0m2

Informacja o wpisie działki do rejestru zabytków



Zespół historycznej zabudowy Parlamentu ( wraz z terenem ) - Gmach B; 

nazwa współczesna – Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

– budynek administracyjny został wpisany do rejestru zabytków pod nr 

50,2003-06-02 z dnia 2014. 06. 09

Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na działkę

Działka znajduje się poza obszarem wpływów eksploatacji górniczej.

      Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (z późniejszymi zmianami), określono, że obszar oddziaływania 

budowli, podlegającej remontowi,  mieści się w całości na działce, na której 

zostały zaprojektowane. Zakres oddziaływania inwestycji określono na podstawie 

§12, §13, §57, §60 i §271 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami).



3. PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

3.1. Podstawa formalna

Podstawę  formalną  opracowania  stanowi  umowa nr 3A.2T.15.2019  z dn. 

16.03.2019 r. zawarta pomiędzy  Kancelarią Senatu z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Wiejskiej 6/8, a  firmą Usługi projektowo-Budowlane Andrzej Jeżewski 

Warszawa 00-543 Warszawa ul Czerniakowska 155 m12.

3.2. Podstawa merytoryczna

Wizja lokalna, odkrywki konstrukcyjne, domiary i serwis fotograficzny wykonane w 

ramach niniejszego opracowania;

Projekt modernizacji instalacji chłodu systemu klimatyzacji, autor dr inż. Anna 

Sarama listopad 2002 rok. 

Projekt wielobranżowy agregatorowni chłodu dla potrzeb Sali Senatu RP autor: 

Andrzej & Barbara Kaliszewscy, Bohdan Napieralski, Architektura i konstrukcja, 

listopad 1992 roku.  

Obowiązujące przepisy i normy budowlane.

3.3. Przedmiot, zakres i cel  opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- naprawy zewnętrznej powierzchni ścian ceglanych i zewnętrznej powierzchni płyt 

żelbetowych stanowiących przekrycie kanałów,

-  wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian kanałów czerpni powietrza,

-  naprawa i wykonanie izolacji posadzki żelbetowej,

- wzmocnienie zlasowanych ścian z cegły pełnej od strony wewnętrznej przez ścian z cegły pełnej od strony wewnętrznej przez 

wykonanie płaszcza żelbetowego na zaprawie cementowo – wapiennej,wykonanie płaszcza żelbetowego na zaprawie cementowo – wapiennej,

- naprawa płyt żelbetowych, od środka, stanowiących strop kanału,- naprawa płyt żelbetowych, od środka, stanowiących strop kanału,

- powierzchniowa naprawa sklepienia kolebkowego na fragmencie kanałów,- powierzchniowa naprawa sklepienia kolebkowego na fragmencie kanałów,

- naprawa i konserwacja okładziny z marmuru Sławniowice na podstawie - naprawa i konserwacja okładziny z marmuru Sławniowice na podstawie 

szczegółowego programu konserwatorskiego,szczegółowego programu konserwatorskiego,

- konserwacji balustrady z pręta kwadratowego.- konserwacji balustrady z pręta kwadratowego.

- wymiana krat wylotu czerpni,- wymiana krat wylotu czerpni,

- remont pomieszczenia agregatorni chłodu  dla Sali Senatu, pod schodami,- remont pomieszczenia agregatorni chłodu  dla Sali Senatu, pod schodami,

- fragmentaryczna, nieznaczna korekta terenu z nowym zasiewem trawą.- fragmentaryczna, nieznaczna korekta terenu z nowym zasiewem trawą.

Prace objęte projektem mieszczą się w definicji remontu wg. Art. 3 pkt. 8 ustawy 

Prawo Budowlane. Wykonanie robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia 



konserwatora zabytków oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskanie 

pozwolenia na budowę dla robót budowlanych polegających na remoncie wynika z 

faktu znajdowania się obiektu w rejestrze zabytków.

3.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Zawarto w P.Z.T.

3.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zawarto w P.Z.T.

3.6. Zestawienie powierzchni

Zawarto w P.Z.T.

3.7. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Kanały czerpni powietrza zlokalizowano po ziemią od północnej strony budynków 

A i B Kancelarii Senatu Kanały spełniają funkcję do jakiej zostały zaprojektowane.

3.8. Układ konstrukcyjny

Fundamenty wraz z posadzką stanowi płyta żelbetowa gr. 15 cm na podlewce z 

betonu podkładowego gr. 5.0 cm Płyta zbrojona prętami gładkimi Ø 12 co 14 cm, 

pręty rozdzielcze  Ø 6 co 25 cm 

Ściany pionowe z cegły ceramicznej na zaprawie cementowej gr 25 cm O wewn 

ątrz częściowo otynkowana zaprawą cementową.

W części ( w sąsiedztwie budynku A ) strop kanału wykonany jako sklepienie 

kolebkowe na odcinku ok. 8,0 m . Inne stropy wykonane jako płyty żelbetowe 

prefabrykowane gr. 12 cm , zbrojone prętami 5 x  Ø 8 co 12 cm Przy szerszych 

rozpiętościach płyta żelbetowa wylewana na budowie zbrojona pętami gładkimi Ø 

12 co 12 cm 

Izolacja – wg „Projektu wielobranżowy agregatorowni chłodu dla potrzeb Sali 

Senatu RP autor: Andrzej & Barbara Kaliszewscy, Bohdan Napieralski, 

Architektura i konstrukcja, listopad 1992 roku.” - ściany pionowe; 2 x Bitizol R + 2 x 

Bitizol P ( pisownia oryginalna)

Izolacja stropu – 2 x papa asfaltowa na lepiku na zagruntowanym podłożu 

Kraty  czerpni wykonane z siatki cięto-ciągnionej w kątowniku stalowym,

Okładzina kamienna. Płyty, nakrywy i inne elementy kamienne wykonane z 

marmuru Sławniowice. Płyty gr. 3 cm, nakrywy bloki kamienne gr. 10 cm

Stalowa bariera.  Bariera stalowa składająca się z prętów kwadratowych 50 x 50 

mm łączone na zakładkę . Wysokość bariery stalowej wynosi od 40 do 102 cm . 

Pomieszczenie agregatorni chłodu  dla Sali Senatu, pod schodami otynkowane i 

malowane na biało, posadzka cementowa zatarta na gładko.



3.9. Stan zachowania

Fundamenty -  płyta zniszczona powierzchniowo z niewielkimi ubytkami w otulinie 

żelbetu. 

Ściany pionowe z cegły ceramicznej na zaprawie cementowej gr 25 cm Wewnątrz 

częściowo otynkowana zaprawą cementową. – stan od wewnątrz bardzo zły – tynk

cementowy odspojony z wierzchnią warstwą cegły.

Warstwa zewnętrzna cegły całkowicie zerodowana. Cegła zawilgocona 

prawdopodobnie z powodu wadliwie wykonanej izolacji.

Strop kanału, na części, wykonany jako sklepienie kolebkowe na odcinku ok. 8,0 m

Inne stropy wykonane jako płyty żelbetowe prefabrykowane gr. 12 cm , zbrojone 

prętami 5 x  Ø 8 co 12 cm Przy szerszych rozpiętościach płyta żelbetowa 

wylewana na budowie zbrojona pętami gładkimi Ø 12 co 12 cm Stan prefabrykatów

zadowalający. Niewielkie ubytki otuliny z widocznym zbrojeniem.

Izolacja – stan izolacji niezadowalający, do wymiany.

Kraty czerpni wykonane z siatki cięto-ciągnionej w kątowniku stalowym – 

zniszczone, do wymiany 

Okładzina kamienna. Płyty, nakrywy i inne elementy kamienne wykonane z 

marmuru Sławniowice. Elementy kamienne do konserwacji wg Programu Prac 

Konserwatorskich. 

Stalowa bariera. Bariera stalowa składająca się z prętów kwadratowych 50 x 50 

mm łączone na zakładkę . Wysokość bariery stalowej wynosi od 40 do 102 cm . 

Elementy bariery do konserwacji wg Programu Prac Konserwatorskich.

Pomieszczenie agregatorni chłodu dla Sali Senatu, pod schodami. Zniszczone i 

wyeksploatowane tynki wewnętrzne 

Kraty czerpni od wewnątrz zniszczone, a od zewnątrz do konserwacji wg 

Programu Prac Konserwatorskich 

3.10. Opis prac remontowych.

3.10.1. Remont kanałów czerpni powietrza – roboty zewnętrzne

Konieczne jest wykonanie prób na przyczepność preparatów do istniejącej ściany. 

W razie niezadowalających wyników wezwać N.A. w celu zmiany materiałów.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów w celu wykonania nowej izolacji 

na fundamentach budynku należy zapisać rzędne terenu przed przystąpieniem do 

robót.

Zewnętrzne ściany fundamentowe i odkopywać odcinkami odkrywając ściany 

zewnętrzne aż do płyty spodniej. Odkopanie ścian powinno być wykonane z 



odpowiednim rozkopem i zabezpieczeniem skarp. W miejscach styku z zielenią 

istniejącą  prace prowadzić z ostrożnością, by nie naruszyć systemów 

korzeniowych drzew.

Odkopany fragment muru zewnętrznego oczyścić z resztek ziemi i luźnych części 

zaprawy uważając aby nie uszkodzić struktury muru.

Przeprowadzić dezynfekcję muru porażonego biologicznie przy pomocy 

preparatów glono- i grzybobójczych.

Wykonać miejscowe naprawy ubytków cegieł i niezbędne odtworzenia 

zniszczonych fragmentów szczególnie na styku z powierzchnią gruntu. 

Na oczyszczoną powierzchnię nanieść warstwę zaprawy wyrównawczej na bazie 

wapna, trasu, frakcjonowanych piasków kwarcowych 0 - 1mm, lekkich kruszyw. 

Zaprawa wapienno- trasowa o bardzo niskim skurczu mniejszym niż 3,5 N/mm2 i 

dobrej przyczepności do chłonnego podłoża. Materiał powinien być przystosowany 

do narzutu maszynowego jak i do nakładania ręcznego.

Aby zaprawy stosowane do spoinowania murów i uzupełniania ubytków w cegłach 

nie przyczyniały się do zniszczeń, powinny posiadać właściwości fizyczne i 

mechaniczne zbliżone do materiałów budowlanych, z którymi zostają połączone. 

Muszą mieć więc zbliżoną lub lepszą zdolność transportu wody, zbliżone lub 

niższe właściwości mechaniczne i zbliżony współczynnik rozszerzalności cieplnej.

Po wyschnięciu zagruntować całość podłoża preparatem gruntującym na bazie 

żywic akrylowych.

Na tak przygotowane  podłoże nanieść mikrocementowy , sztywny, mineralny 

szlam uszczelniający o wysokiej odporności, zaprawę nakładać w dwóch 

warstwach.

Po związaniu zaprawy szlamowej izolację zabezpieczyć płytami drenażowo-

osłonowymi ze styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm., płyty kleić na akrylową 

szpachlę dyspersyjną.

Płyty powinny być zabezpieczone w geowłókninę pełniącą rolę filtru 

Wykop zasypywać gruntem rodzimym zagęszczając warstwami co 20 cm. 

sukcesywnym ubijaniem do wskaźnika zagęszczenia Is≥ 0,95.

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno odbywać się warstwami. Nasypywanie 

i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 

powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

3.10.2. Remont kanałów czerpni powietrza – roboty wewnętrzne

            Ściany pionowe



Skuć cały tynk na ścianach pionowych łącznie ze zniszczoną warstwą cegły

Przeprowadzić dezynfekcję muru preparatami biobójczymi. Przewiduje się ok. 25%

powierzchni całkowitej.

Nawiercić otwory pod pręty stalowe ok 16 – 18 szt na m2 

Pręty zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym 

Pręty Ø 8 o dł. ok 17 cm wklejać na zaprawę montażową do podłoży słabych.

Całą powierzchnię zagruntować preparatem tworzącym tzw. warstwę sczepną. 

Materiał powinien spełniać warunki dla słabych podłoży.

Wykonać płaszcz żelbetowy gr. 4,o – 5,0 cm – ścianę zazbroić jak na rys. nr 4 i 5.

Do wykonania płaszcza użyć zaprawy wyrównawczej na bazie wapna, trasu, 

frakcjonowanych piasków kwarcowych 0 - 1mm, lekkich kruszyw. Zaprawa 

wapienno- trasowa o bardzo niskim skurczu mniejszym niż 3,5 N/mm2 i dobrej 

przyczepności do chłonnego podłoża. Materiał powinien być przystosowany do 

narzutu maszynowego jak i do nakładania ręcznego.

Każdą ścianę zdylatować w pionie na załamaniu ściany wg rys. nr 4.

         Stropy żelbetowe prefabrykowane

Usunąć wszystkie luźne i osłabione korozją fragmenty otuliny aż do odsłonięcia 

nienaruszonego, nieskorodowanego i nieskarbonizowanego betonu.

Widoczne zbrojenie oczyścić z rdzy szczotkami stalowymi.

Następnym etapem robót jest nawilżenie podłoża poprzez spryskiwanie 

powierzchni wodą aż do uzyskania pełnego nasycenia (tzw. stan matowo-

wilgotny). 

Następnie powlec odkryte zbrojenie preparatem antykorozyjnym oraz zagruntować

całą powierzchnię ubytku preparatem tworzącym tzw. warstwę sczepną. 

Nałożyć właściwą masę naprawczą i wyrównać.

        Sklepienie kolebkowe

Wykonać drobne naprawy 

       Posadzka kanału

Naprawa powierzchni betonowej jak w pt.  „Stropy żelbetowe prefabrykowane”

Zagruntować całość podłoża preparatem gruntującym na bazie żywic akrylowych.

Na tak przygotowane  podłoże nanieść mikrocementowy , sztywny, mineralny 

szlam uszczelniający o wysokiej odporności, zaprawę nakładać w dwóch 

warstwach.

Roboty wykonać na końcu wycofując się sukcesywnie w kierunku wyjścia i 

zachowując istniejące spadki kanałów



       Kraty czerpni 

Kraty czerpni zdemontować 

Kraty wykonać na wzór istniejących przez rzemieślnika – ślusarza – do 

zatwierdzenia w Nadzorze Autorskim

     Kraty czerpni agregatorni chłodu dla Sali Senatu

Od wewnątrz kraty wymienić jak wyżej.

Kraty ozdobne zamontowane od zewnątrz otworów wlotowych poddać konserwacji

wg Programu Prac Konserwatorskich.

3.10.3. Remont kanałów czerpni powietrza – ściany ponad powierzchnią 

terenu 

     Okładzina kamienna 

Okładzina kamienna. Płyty, nakrywy i inne elementy kamienne wykonane z 

marmuru Sławniowice. Elementy kamienne poddać konserwacji wg Programu Prac

Konserwatorskich. Płyty zniszczone wymienić na nowe z marmuru Sławniowice o 

podobnym użyleniu. Kamień dobrać o podobnych właściwościach fizycznych i 

wizualnych.

      Stalowa bariera

Bariera stalowa składająca się z prętów kwadratowych 50 x 50 mm. Elementy 

bariery poddać konserwacji wg Programu Prac Konserwatorskich.

3.10.4. Pomieszczenie agregatorni chłodu dla Sali Senatu

Na ścianach pionowych zniszczone i wyeksploatowane tynki wewnętrzne skuć

Nowe tynki wykonać standardzie WTA. 

Pomalować pomieszczenie farbą o dużej paro przepuszczalności.

3.10.5. Niwelacja terenu – nasadzenia

Po zasypaniu kanałów dokonać niezbędnych korekt niwelacyjnych

Nawieźć humus gr. ok. 5,0 cm i posadzić trawę.

3.10.6. Uwagi końcowe

Całość prac objętych niniejszym opracowaniem należy powierzyć wysoko wykwali-

fikowanym i doświadczonym specjalistom - wykonawcom posiadającym doświad-

czenie w prowadzeniu tego rodzaju prac, potwierdzone odpowiednimi uprawnienia-

mi. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania prac zgodnie z niniejszym opracowaniem 

powinny posiadać wymagane przepisami prawa świadectwa dopuszczenia do sto-

sowania w budownictwie ogólnym.



Wszelkie odstępstwa od niniejszego opracowania należy zgłaszać do Nadzoru Au-

torskiego.

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bu-

dowlanymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wszelkie izolacje przeciwwodne i zabiegi konserwatorskie wykonać preparatami i 

materiałami dostarczonymi przez jednego producenta, stanowiącymi jeden system 

ochronny.

Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać reżymów technologicz-

nych i temperaturowych, a w szczególności czasu prowadzenia prac izolacyjnych 

w okresach temperatur dopuszczonych dla poszczególnych materiałów.



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Obiekt:

Remontu zewnętrznych i wewnętrznych kanałów czerpni powietrza 

zlokalizowanych od północnej strony budynku „A” I”B” Kancelarii Senatu 

przy ul. Wiejskiej 6/8 w Warszawie.

Inwestor:

Kancelaria Senatu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 6/8

Sporządzający niniejszą Informację:

               inż. Andrzej Jeżewski

     nr upr. MAZ/0264/ZHOK/04

               00-453 Warszawa, ul. Czerniakowska 155 m.12



1. ISTNIEJĄCE OBIEKTY 

Terenem  objętym  opracowaniem  są  zewnętrzne  i  wewnętrzne  kanały  czerpni

powietrza zlokalizowanych od północnej strony budynku „A” I”B” Kancelarii Senatu

przy ul. Wiejskiej 6/8 w Warszawie.

Przedmiotem prac jest Projekt Budowlano Wykonawczy remontu zewnętrznych i

wewnętrznych  kanałów  czerpni  powietrza  zlokalizowanych  od  północnej  strony

budynku „A” I”B” Kancelarii Senatu przy ul. Wiejskiej 6/8 w Warszawie.

Na terenie działki  nie  występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przedmiot prac budowlanych związanym z remontem obejmuje obiekty:

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- naprawy zewnętrznej powierzchni ścian ceglanych i zewnętrznej 

powierzchni płyt  żelbetowych stanowiących przekrycie kanałów,

-  wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian kanałów czerpni 

powietrza,

-  naprawa i wykonanie izolacji posadzki żelbetowej,

- wzmocnienie zlasowanych ścian z cegły pełnej od strony wewnętrznej ścian z cegły pełnej od strony wewnętrznej 

przez wykonanie płaszcza żelbetowego na zaprawie cementowo – przez wykonanie płaszcza żelbetowego na zaprawie cementowo – 

wapiennej,wapiennej,

- naprawa płyt żelbetowych, od środka, stanowiących strop kanału,- naprawa płyt żelbetowych, od środka, stanowiących strop kanału,

- powierzchniowa naprawa sklepienia kolebkowego na fragmencie - powierzchniowa naprawa sklepienia kolebkowego na fragmencie 

kanałów,kanałów,

- naprawa i konserwacja okładziny z marmuru Sławniowice na - naprawa i konserwacja okładziny z marmuru Sławniowice na 

podstawie szczegółowego programu konserwatorskiego,podstawie szczegółowego programu konserwatorskiego,

- konserwacji balustrady z pręta kwadratowego.- konserwacji balustrady z pręta kwadratowego.

- wymiana krat wylotu czerpni,- wymiana krat wylotu czerpni,

- remont p- remont pomieszczenia agregatorni chłodu  dla Sali Senatu, pod omieszczenia agregatorni chłodu  dla Sali Senatu, pod 

schodamischodami,,

- fragmentaryczna, nieznaczna korekta terenu z nowym zasiewem - fragmentaryczna, nieznaczna korekta terenu z nowym zasiewem 

trawą.trawą.

Zakres projektu został ujęty jako wydzielone zadanie projektowe i realizacyjne.



2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

2.1. Zakres robót dotyczy obejmuje:

- roboty ziemne przy wykonywaniu izolacji,

- oczyszczenie murów,

- dezynfekcja glono-grzybobójcza,

-  miejscowe naprawy ubytków cegieł i niezbędne odtworzenia,

- naniesienie warstwy zaprawy wyrównawczej na bazie wapna, trasu,

- wykonanie izolacji ze szlamu mineralnego,

-  zabezpieczenie płytami drenażowo - osłonowymi ze styropianu ekstrudowanego,

- remont kanałów czerpni od wewnątrz – wykonanie płaszcza żelbetowego,

- roboty naprawcze elementów z żelbettu,

- remont krat czerpni,

- konserwacja płyt kamiennych i elementów stalowych,

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ W CZASIE ROBÓT

KONSERWATORSKO-BUDOWLANYCH

3.1.  W  trakcie  realizacji  nie  przewiduje  się  wykonywania  robót  szczególnie

niebezpiecznych. 

3.2. Zagrożenia mogące występować w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

związane są z :

 Demontażem  i  montażem  elementów  żelbetowych,  kamiennych  i  stalowych  –

uderzenia, skaleczenia, przygniecenia 

 Wykonywaniem wykopów – upadek, zasypanie

 Wykonywanie robót zbrojarskich i betonowych – uderzenia, skaleczenia

 Pracami renowacyjnymi kamienia – praca z preparatami chemicznymi

 Praca z urządzeniami elektrycznymi – porażenie prądem

3.3. Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót:

 -  Uderzenie  spadającym  przedmiotem  pracownika  przebywającego  przy

remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

 Uszkodzenia związane z pracą maszyn budowlanych 



 -  Porażenie  prądem,  urazy  spowodowane  niewłaściwą  obsługą  urządzeń

elektrycznych

 - Uszkodzenia skóry, oczu, zatrucie – spowodowane niewłaściwym obchodzeniem

się ze stosowanymi preparatami konserwatorsko-renowacyjnymi



4.  MASZYNY  I  URZĄDZENIA  TECHNICZNE  UŻYTKOWANE  NA  PLACU

BUDOWY

W  czasie  realizacji  prac  stosowane  będą  materiały,  maszyny  i  urządzenia

techniczne posiadające atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania jak:

 szalunki zabezpieczające wykop,

 betoniarki, miksokrety i inne

 nożyce i giętarki do stali

 materiały konserwatorskie do kamienia,

 podnośniki elektryczne,

 narzędzia do obróbki kamienia,

 myjki wysokociśnieniowe,

 mikroparownice,

 mikropiaskarki,

 wózki widłowe ręczne, taczki , japonki,

 elektronarzędzia,

 narzędzia ręczne do wykonywania prac budowlanych,

 środki transportowe i rozładunkowe

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.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania

pracy.

5. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PRZY WYKONYWANIU ROBÓT:

Uderzenia, skaleczenia, przygniecenie elementem przenoszonym lub 

montowanym – roboty demontażowe i montażowe



Porażenie prądem, (przy braku zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznym lub  w przypadku nie odłączenia 

napięcia)

Urazy spowodowane niewłaściwą obsługą urządzeń elektrycznych, obrażenia 

mechaniczne - pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd 

(brak pełnej osłony napędu) 

Uszkodzenia skóry, oczu, zatrucie – spowodowane niewłaściwym obchodzeniem 

się ze stosowanymi preparatami chemicznymi

5.1. Wymienione zagrożenia mogą spowodować:

- urazy ciała , kończyn dolnych i górnych, stłuczenia, zwichnięcia, złamania, urazy 

oczu, zranienia głowy.

- oparzenia, uszkodzenia wzroku

- skutki porażenia prądem

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM  WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie  przepisów  BHP  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy,

-  nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

-  niewłaściwe polecenia przełożonych,

- brak nadzoru,



- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

-  brak  lub  niewłaściwe  przeszkolenie  w  zakresie  bezpieczeństwa  pracy  i

ergonomii,

-  dopuszczenie  do  pracy  człowieka  z  przeciwwskazaniami  lub  bez  badań

lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejścia i dojścia,

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

- niewłaściwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

-  niedostosowanie  czynnika  materialnego  do  transportu,  konserwacji  lub

napraw;

- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiałów zastępczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

- wady materiałowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;



- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające

na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników

szkodliwych i uciążliwych,

-  zapewnić  likwidację  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  oraz  odzieży  i  obuwia  roboczego  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  obowiązany  jest  informować  pracowników  o  sposobach

posługiwania się tymi środkami.

Zagospodarowanie placu budowy



Zagospodarowanie  terenu  budowy  wykonuje  się  przed  rozpoczęciem  robót

budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania, wyjść i przejść dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia łączności telefonicznej,

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie

zabezpieczony  przed  osobami  postronnymi.  Wysokość  ogrodzenia  powinna

wynosić, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla

ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość

ciągu  pieszego  jednokierunkowego  powinna  wynosić,  co  najmniej  0,75  m,  a

dwukierunkowego 1,20 m.

Szerokość  dróg  komunikacyjnych  na  placu  budowy  lub  robót  powinna  być

dostosowana do używanych 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.

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 niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.



Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie

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

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

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m.

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową, a poręczą należy wypełnić w

sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Przejścia,  przejazdy  i  stanowiska  pracy  w  strefie  niebezpiecznej  powinny  być

zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje  rozdziału  energii  elektrycznej  na  terenie  budowy  powinny  być

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby

nie  stanowiły  zagrożenia  pożarowego  lub  wybuchowego,  lecz  chroniły

pracowników  przed  porażeniem  prądem  elektrycznym.  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

należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od

odbiorników  energii.  Przewody  elektryczne  zasilające  urządzenia  mechaniczne

powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  a  ich

połączenia  z  urządzeniami  mechanicznymi  wykonane  w  sposób  zapewniający

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe  kontrole  stanu  stacjonarnych  urządzeń  elektrycznych  pod  względem

bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu,

natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej 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.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w

instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem

do pracy.

Dokonywane  naprawy  i  przeglądy  urządzeń  elektrycznych  powinny  być

odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

Należy  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

należy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni

przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.

Na  terenie  budowy  powinny  być  urządzone  i  wydzielone  pomieszczenia

higieniczno  –  sanitarne  i  socjalne  –  szatnie  (na  odzież  roboczą  i  ochronną),

umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

Dopuszczalne jest  korzystanie  z  istniejących na terenie  budowy pomieszczeń i

urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach

dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na  terenie  budowy  powinny  być  wyznaczone  oznakowane,  utwardzone  i

odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska  materiałów,  wyrobów  i  urządzeń  technicznych  należy  wykonać  w

sposób  wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty,  słupy napowietrznych

linii  elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany

obiektu budowlanego jest zabronione.



Teren  budowy  powinien  być  wyposażony  w  sprzęt  niezbędny  do  gaszenia

pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany,

zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami

przepisów przeciwpożarowych.

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone,

aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.

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, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co

najmniej  dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,  ze względu na możliwość

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w

których  wymagane  jest  zastosowanie  środków  ochrony  indywidualnej  przed

upadkiem z wysokości.

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

Zagrożenia  występujące  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  użyciu

maszyn i urządzeń technicznych:



- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej

osłony napędu),

-  porażenie  prądem  elektrycznym  (brak  zabezpieczenia  przewodów

zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

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.

Wykonawca, użytkujący maszyny i  inne urządzenia techniczne, nie podlegające

dozorowi  technicznemu,  powinien  udostępnić  organom  kontroli  dokumentację

techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

7. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie pracowników w zakresie B.H.P.- wstępne i okresowe.

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 i obuwia roboczego 

Szkolenia  przeprowadzane  są  w oparciu  o  programy poszczególnych  rodzajów

szkolenia.  Szkolenia  wstępne  ogólne  („instruktaż  ogólny”)  przechodzą  wszyscy

nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje  ono  zapoznanie  pracowników  z  podstawowymi  przepisami  bhp

zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,

zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania

pierwszej pomocy.

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.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w

okresie  nie  dłuższym  niż  6  –  miesięcy  od  rozpoczęcia  pracy  na  określonym

stanowisku pracy.

Szkolenia  okresowe  w  zakresie  bhp  dla  pracowników  zatrudnionych  na

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie

rzadziej  niż  raz  na  3  –  lata,  a  na  stanowiskach  pracy,  na  których  występują

szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie

rzadziej niż raz w roku.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

-  wykonywania  prac  związanych  z  zagrożeniami  wypadkowymi  lub

zagrożeniami 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  wykonywania  po  jej  zakończeniu  oraz  zasady  postępowania  w  sytuacjach

awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.



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 odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ELEMENTACH Z

MARMURU SŁAWNIOWICE I STALOWEJ BARIERY W WYLOCIE
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PRZY UL. WIEJSKIEJ 6/8 W WARSZAWIE.

                         OPRACOWAŁ:



I.  KRÓTKI OPIS ZAŁOŻENIA ZABUDOWAŃ SEJMU RP.

Zespół historycznej zabudowy Parlamentu ( wraz z terenem ) - Gmach B; nazwa współczesna

– Kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – budynek administracyjny został 

wpisany do rejestru zabytków pod nr 50,2003-06-02 z dnia 2014. 06. 09

W 1918 adaptowano budynek Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego 

Wychowania Panien, dawnej żeńskiej  szkoły średniej,  na potrzeby parlamentu.

Przebudową kierowali  m.in.  architekci  Kazimierz Tołłoczko i Romuald Miller .

W 1925 r Kazimierz Skórewicz, wykonał projekt rozbudowy budynku 

parlamentu.  Do byłego gmachu szkolnego dobudowano amfiteatralną Salę 

Posiedzeń. W latach 1925–1935 zbudowano czteropiętrowy Dom Poselski,  

dziś nazywany Starym. W trakcie  II wojny światowej zniszczona została  część

zabudowań sejmowych. 

W latach 1946–1947 wyburzono pozostałości XIX-wiecznych budynków i 

odbudowano spaloną Salę Posiedzeń. 

Rozpisany w 1946 przez Stowarzyszenie Architektów Polskich konkurs na 

rozbudowę kompleksu sejmowego wygrał Bohdan Pniewski.  Prace budowlane 

rozpoczęto w 1948, a ostatecznego zatwierdzenia planów dokonano w maju 

1949. Zasadnicze prace zakończono w 1952. Nowy zespół wpisano 

architektonicznie w stary park.

II.STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ

PŁYTY I NAKRYWY Z MARMURU SŁAWNIOWICE

Wyloty kanałów czerpni powietrza ukryte w sztucznej skarpie na terenie 

parku sejmowego obłożone są płytami z marmuru Sławniowice Płyty o 

grubości 3,0 cm montowane na pełną zalewkę. Nakrywy grubości 10,0 cm 

grubości  Lokalizacja  wylotu kanału,  parku sprzyja rozwojowi życia 

biologicznego na marmurze.  Dotyczy to szczególnie  nakryw nie osłoniętych 

partii  kamienia.  Tam też obserwujemy lico nakryw pokryte mchem i porostami

wrośniętymi w strukturę kamienia.  Liczne przebarwienia i ubytki w spoinach. 

Fugi pomiędzy płytami okładzin w wielu miejscach uległy wykruszeniu.  Na 

powierzchni  kamienia widoczne są ciemne plamy nawarstwień.  Część płyt 

uszkodzona mechanicznie.  Na płytach widoczne ślady wysoleń FOTO nr 1, 2,

3, 4, 5.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Romuald_Miller
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Sk%C3%B3rewicz


BARIERA STALOWA

Bariera stalowa składająca się z prętów kwadratowych 50 x 50 mm Pręt 

stalowy bariery łączony na zakład śrubą FOTO nr 6, 7, 8  .  Wysokość bariery 

stalowej wynosi od 40 do 102 cm .

Stan zachowania elementów stalowych – widoczne ogniska korozji,  brak 

warstwy malarskiej,  niewielkie  odkształcenia elementów stalowych.

III.  PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Prace konserwatorskie przy  kamiennych elementach wylotu kanałów czerpni  

mają na celu przywrócenie jej  estetycznych walorów oraz zabezpieczenie 

obiektu przed wpływami atmosferycznym. Prace prowadzone będą in situ.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym 

programie służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia 

właściwości i  wymogów technicznych. Zawarty w programie prac opis 

zabiegów konserwatorskich wykonać preparatami i materiałami dostarczonymi

przez jednego producenta,  stanowiącymi jeden system ochronny.

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY KAMIENIU

1. Wykonanie fotograficznej  i opisowej dokumentacji  stanu zachowania 

obiektu.

2. Oczyszczenie wstępne. Mechaniczne usunięcie mchów porastających 

kamienne elementy.

3. Mycie  obiektu  wodą z  dodatkiem detergentu,  z  użyciem wodno-parowej

myjki  ciśnieniowej,  z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności  w  partiach

o obniżonej spoistości (regulacja  ciśnienia strumienia wody).

4. Oczyszczenie trudno usuwalnych i szczególnie  zabrudzonych partii  

kamienia.  Zabieg przeprowadzić:metodą strumieniowo-ścierną.  Zabieg 

należy wykonać przy zastosowaniu odpowiednio dobranego kruszywa 

pod względem twardości i  grubości ziaren.  Granulację  i rodzaj 

ścierniwa należy dobrać na podstawie wykonanych prób na podłożu 

wykazującym różne stany zachowania.  Skuteczność metody zależy od: 

doświadczenia  operatora urządzenia,  odpowiedniego doboru dyszy, 



doboru ciśnienia , odległości od czyszczonej  powierzchni.  Czyszczenie 

należy przeprowadzić tak,  by nie niszczyć powierzchni kamienia,

5. Usuwanie trudno rozpuszczalnych nawarstwień metodami chemicznymi 

z użyciem preparatu np. pasty czyszczącej,  do usuwania miejskich 

zanieczyszczeń takich jak sadza, pyły,  brud przemysłowy itp,  

zmywanym myjką ciśnieniową.

6. Ręczne doczyszczenie nierozpuszczalnych nawarstwień przy użyciu 

odpowiednio dobranych materiałów ściernych i  narzędzi.

7. Usunięcie  zaprawy z fug pomiędzy elementami kamiennymi,  

odsłonięcie pęknięć i  oczyszczenie ich przy pomocy sprężonego 

powietrza.

8. W miejscach dużych uzupełnień (kitów), wykucie gniazd pod fleki.

9.  Wykonanie zabiegu odsalania marmurowych elementów metodą 

migracji  soli  do rozszerzonego środowiska przy użyciu kompresów z 

ligniny i wody destylowanej (ew. demineralizowanej).

10.  Odkażenie kamienia,  usunięcie  zielonych wybarwień (odglonienie,  

usunięcie  alg, mchu i innych zazielenień) z użyciem preparatu - 

specjalnego środka czyszczącego do usuwania zielonych nalotów 

kamiennych posadzek i murów  a następnie impregnacja preparatem 

bakterio- grzybo- i  glonobójczym do czyszczenia i gruntowania 

zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym 

materiałów budowlanych.

11.Osadzenie fleków kamiennych w wcześniej  wykonanych gniazdach.

12.Uzupełnienie wykruszonych fug preparatem Remmers Fugenm örtel  o 

odpowiednio dobranej frakcji.

13. Uzupełnienie drobnych ubytków powierzchni  kitami na bazie 

bezbarwnej dwuskładnikowej  żywicy np. Marmorkitt  1000 L-Spezial  

Wasserhell  Transparent firmy Akemi,  wypełnianej  mączkami 

marmurowymi. Większe ubytki wypełniać specjalną,  nieżółknącą,  

dwuskładnikową żywicą epoksydową Akepox  Transparent  firmy Akemi,  

którą można koloryzować w masie pastami barwiącymi i mączkami 

kamiennymi.  

14. Sklejenie pękniętych płyt – materiał  jak wyżej.



15.Przyklejenie  odspojonej płyty przy użyciu mineralnej  zaprawy klejowej  

do kamienia.

16.Wykonanie impregnacji  hydrofobizująco - wzmacniającej z użyciem 

impregnatu do kamienia naturalnego.

17. Ewentualne wykonanie scalenia kolorystycznego obiektu przy użyciu 

laserunkowej farby.

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY BARIERZE STALOWEJ

18. Barierę oczyścić z produktów korozji  żelaza metodą piaskowania.

19. Elementy zdeformowane przywrócić do właściwego kształtu.

20. Przemycie powierzchni obiektu benzyną ekstrakcyjną.

21. Oczyszczoną powierzchnię zabezpieczyć preparatem -neutralizatorem 

rdzy, stanowiącym jednocześnie podkład epoksydowy ( Inhibitorowa 

ochrona antykorozyjna )

22. Całość przemalować farbą opartą na modyfikowanej  żywicy alkidowej,  

pigmentowana fosforanem cynku - kolor ciemny grafit.

23. Wykonanie dokumentacji  konserwatorskiej  przeprowadzonych prac.



Fot. 1 Widok ogólny wylotu kanałów czerpni.

Fot. 2 Nakrywa  wylotu kanału czerpni powietrza. Widoczne zielone plamy (glony, mchy)



Fot. 3 Wyloty kanału czerpni powietrza. Widoczne spękania płyt okładzinowych.

Fot. 4 Ściana kanału czerpni powietrza. Pęknięcia i zasolenia na powierzchni kamienia 



Fot. 5 Odspojone płyty z marmuru Sławniowice.

Fot. 6 Ogólny widok na barierę stalową



Fot. 7 Bariera stalowa. Mchy i produkty korozji  żelaza.

Fot. 8 Bariera stalowa. Produkty korozji  żelaza.



SERWIS FOTOGRAFICZNY

Fot 1  Ogólny widok kanału czerpni.

Fot 2   Ogólny widok kanału czerpni – strop sklepienie kolebkowe.



Fot 3  Kanał czerpni powietrza od środka - tynk cementowy odspojony z wierzchnią warstwą cegły.

Fot 4  Część ściany zewnętrznej kanału od wewnątrz



Fot 5  Kanał czerpni powietrza od środka - tynk cementowy odspojony z wierzchnią warstwą cegły.

Fot 6  Kanał czerpni powietrza od środka - tynk cementowy odspojony z wierzchnią warstwą cegły, widoczna
           zniszczona posadzka



Fot 7  Kanał czerpni powietrza od środka – kanał ze sklepieniem kolebkowym

Fot 8  Kanał czerpni powietrza od środka – część kanału ze stropem żelbetowym monolitycznym.



Fot 9  Kanał czerpni powietrza od zewnątrz – widoczne resztki izolacji stropu z papy.

Fot 10 Kanał czerpni powietrza od zewnątrz – część frontowa obłożona marmurem Sławniowice



Fot 11 Kanał czerpni powietrza od zewnątrz – część frontowa widok ogólny

Fot 12 Kanał czerpni powietrza od zewnątrz – uszkodzenia, wysolenia kamienia.



Fot 13 Kanał czerpni powietrza od zewnątrz – Nakrywa  wylotu kanału czerpni powietrza. Widoczne zielone 
plamy (glony, mchy). Bariera stalowa. Mchy i produkty  koroz j i  że laza.

Fot 14 Kanał czerpni powietrza od zewnątrz – uszkodzona  ok ładzina  kamienna



Fot 15 Kanał czerpni powietrza od zewnątrz – bar iera  s ta lowa,  widok ogólny

Fot 16 Kanał czerpni powietrza od zewnątrz – bariera stalowa. Mchy i produkty  koroz j i  że laza.



Fot 17 Pomieszczenie agregatorni chłodu  dla Sali Senatu, pod schodami.



Fot 18 Pomieszczenie agregatorni chłodu  dla Sali Senatu Kraty czerpni od wewnątrz .
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