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I.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
Inwestor: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża 

ul. Piwna 9/11 
00-265 Warszawa 

 
Miejsce budowy:   

Klasztor Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża 
ul. Piwna 9/11 
00-265 Warszawa 

 

    
 
 
Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że 
dokumentacja projektowa:  
 
Projekt budowlany wymiany stolarki okiennej w klasztorze Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża 
przy ul. Piwnej 9/11 w Warszawie. I piętro, II piętro. 
 
- jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletna 
z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 
Projektant  mgr inż. arch. Rafał Pawłowski 
 upr. nr Wa-236/01 
 
 
 
 
Warszawa dn. 
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II.  KOPIE UPRAWNIEN I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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III. OPIS TECHNICZNY 
 
1.0.Dane ogólne 
 
1.1.Właściciel/Zleceniodawca 
  Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża 

ul. Piwna 9/11 

00-265 Warszawa 

1.2.Wykonawca 
FRONTON – pracownia architektoniczno – konserwatorska, Małgorzata Pastewka, 
ul. Uroczysko 1/5, 03-284 Warszawa. 
 

1.3. Zespół autorski -   
- mgr inż. arch. Rafał Pawłowski upr. nr Wa-236/01 
- mgr inż. arch. Małgorzata Pastewka 
- mgr inż. arch. Paulina Malicka – Kamińska 

 
1.4.Podstawa formalna opracowania 
Zlecenie od Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża dla FRONTON – pracownia 
architektoniczno-konserwatorska Małgorzata Pastewka 
 
1.5.Podstawa merytoryczna opracowania 
Podstawą merytoryczną wykonania niniejszego opracowania były analizy, informacje i wnioski 
wynikające z: 

 

 Wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego. 

 Uzgodnień prowadzonych z Zamawiającym. 

 Dokumentacji archiwalnej dostarczonej przez Zamawiającego. 

 Wykonanych przez Projektanta pomiarów i rysunków inwentaryzacyjnych oraz dokumentacji 
fotograficznej. 

 Wizji lokalnej. 

 Audytu energetyczny budynku zakonnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża; ul. Piwna 9/11, 00-265 Warszawa, grudzień 2015, oprac. Narodowa Agencja 
Poszanowania Energii S.A., ENERGOSAN Piotr Kowalczyk, 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 
63) 

 Projektu budowlanego remontu i wymiany stolarki okiennej, w ramach termomodernizacji 
zabudowy klasztoru Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Piwnej 9/11 w Warszawie,II i 
IIIpiętro, oprac Fronton pracownia architektoniczno – konserwatorska, Małgorzata Pastewka, 
grudzień 2015 r. 

 Projektu budowlanego remontu i wymiany stolarki okiennej, w ramach termomodernizacji 
zabudowy klasztoru Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Piwnej 9/11 w 
Warszawie,piwnice, parter, I pietro, oprac Fronton pracownia architektoniczno – konserwatorska, 
Małgorzata Pastewka, grudzień 2015 r. 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi 
zmianami) 

 Zaleceń konserwatorskich wydanych przez BSKZ.  

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/node730677/node472054/akt334392/09.02.2006?f=templates&fn=abc.actver.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.1994.89.414&data=user
javascript:jpa('urn:act:du:2004:6:41')
javascript:jpa('urn:act:du:2004:92:881')
javascript:jpa('urn:act:du:2004:93:888')
javascript:jpa('urn:act:du:2004:96:959')
javascript:jpa('urn:act:du:2005:113:954')
javascript:jpa('urn:act:du:2005:163:1362')
javascript:jpa('urn:act:du:2005:163:1364')
javascript:jpa('urn:act:du:2005:169:1419')
javascript:jpa('urn:act:du:2006:12:63')
javascript:jpa('urn:act:du:2006:12:63')
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1.6.Przedmiot i cel opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest stolarka okienna na I i II piętrze na elewacjach od strony 

wewnętrznych dziedzińców w zabudowie klasztoru przy ul. Piwnej 9/11 w Warszawie, wpisanym 
do rejestru zabytków pod numerem A/391 na mocy decyzji z dn.01.07.1965r. 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wymiany stolarki okiennej zgodnie z 
zaleceniami konserwatorskimi z 2017 r.  
 
1.7. Zakres opracowania 

Zakres projektu obejmuje otworów okiennych na I i II piętrze, na elewacjach od strony 
wewnętrznych dziedzińców w zabudowie klasztoru Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy 
ul. Piwnej 9/11 w Warszawie. 

Całość dokumentacji projektu została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn.03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Dz.U. z 2003 Nr 120, poz.1133. 

Projekt wykonano w 5 egzemplarzach. Każdy egzemplarz składa się z: części opisowej, 
części rysunkowej, płyty CD z zapisem w wersji cyfrowej. 
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UWAGA 
Termin marka referencyjna oznacza rozwiązanie lub produkt spełniające wymagania 

projektanta, co do estetyki i standardów techniczno - użytkowych oraz konserwatorskich. 
 
WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY MOGĄ BYC 

ZASTĄPIONE INNYMI, POSIADAJĄCYMI TAKIE SAME LUB PORÓWNYWALNE 
PARAMETRY TECHNICZNE. 

 
Ostateczny dobór zaproponowanej w projekcie kolorystyki elementów malowanych 

zostanie ustalony w ramach nadzoru konserwatorskiego i autorskiego. 
 
Opis techniczny i rysunki projektu należy rozpatrywać łącznie. W razie niezgodności 

między opisem i rysunkami należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem – 
FRONTON – pracownia architektoniczno – konserwatorska, Małgorzata Pastewka 
tel./fax 022-670-14-45,  0- 502 537 387. 

 
Nowoprojektowane elementy należy domierzyć do istniejących elementów Wszystkie 

wymiary sprawdzać z natury. W razie niezgodności należy niezwłocznie kontaktować się z 
projektantem. 

 
Stosowanie dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od realizacji prac 

zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
Zakres niniejszego projektu budowlano spełnia wymagania do uzyskania zezwolenia 

na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku. 
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2.0. Historia i opis obiektu1.  

2.1. Historia kościoła św. Marcina przy u. Piwnej w Warszawie 
Zakon oo. augustianów sprowadzony został do Warszawy przypuszczalnie z Pragi przez 

Siemowita III, księcia mazowieckiego i jego żonę Eufemię. Fundacja książęca z 1352 r. została 
potwierdzona przywilejem Innocentego VI z 1356 r. Pierwsze zabudowania klasztoru być może 
stawiane 1354 r. Z 1371 r. pochodzi nadanie odpustu na dzień św. Marcina. Murowany kościół 
gotycki, p.w. Św. Ducha oraz św. Marcina i Doroty, wzniesiony został w końcu w. XIV lub 1. poł. 
w. XV. Była to, jak wykazały odkrycia z lat 1953-9, budowla orientowana, ceglana, długości 
obecnego kościoła, z szerokim, zbliżonym do kwadratu trójprzęsłowym korpusie, najpewniej 
halowym, podzielonym trzema parami filarów na trzy nawy; wydłużone, trójprzęsłowe 
prezbiterium było zamknięte trójbocznie. Od północy przylegała do niego prostokątna 
przybudówka, zawierająca kruchtę od zachodu (mieszczącą główne wejście, istniejące do 1632 
r.) oraz zakrystię. Do nawy południowej przylegało prostokątne pomieszczenie. Z kościoła tego 
zachowały się, odkryte podczas badań w latach 1953—9, fragmenty murów obwodowych i skarp 
prezbiterium, podstawa skarpy narożnej i zach. ściany zakrystii, dolne partie trzech 
ośmiobocznych filarów międzynawowych, południowa część zachodniej ściany kościoła oraz 
(uwidocznione dziś jako odkrywki w zachodniej elewacji klasztoru) fragmenty skutej skarpy 
narożnej dawnej kaplicy i jej ściany zachodniej.  

Ok. poł. w. XV kościół odnowiony staraniem Anny Bolesławowej, księżnej mazowieckiej, dla 
której nadbudowano w latach 1442-6 pomieszczenie („palatium” nad zakrystią). W 1442 r. 
księżna ufundowała przy kościele szpital św. Ducha. Kościół w 1478 zniszczony przez pożar 
Odbudowany, pod patronatem książąt mazowieckich, po 1494 r. Wówczas przekształcony na 
budowlę jednonawową, na planie krzyża (zniesiono dwa zachodnie przęsła naw bocznych, 
wydzielając nowymi ścianami ramiona krzyża i zachowując wschodnią parę filarów 
międzynawowych). Z tego drugiego kościoła gotyckiego zachowane są odkrywki: pozostałość 
ostrołukowego łuku (obramienie nad dawnym otworem wejściowym w południowym ramieniu 
transeptu) nad obecnym wejściem do kaplicy św. Franciszka, w tejże kaplicy na ścianie północnej 
fragment skutej skarpy nawy. Zapewne z tym okresem przebudowy należy wiązać fundację 
obrazu M. B. Bolesnej, nazywanego M. B. Pocieszenia, dla którego to ołtarza Kasper Rzepka, 
mieszczanin warszawski, uzyskał 1489 r. przywileje i odpusty od patriarchy wschodniego Krety, 
potwierdzone przez bpa poznańskiego Uriela Górkę. Po inkorporacji Mazowsza do Korony (w 
1526 r.) kościół i klasztor przeszedł pod patronat królewski i szlachty mazowieckiej. Po połowy 
XVI w. zapewne kilkakrotnie remontowany: m.in w 1574 r. założono sklepienie nad nawą (murator 
Sebastian Cunth lub Ciunth z Lugano), w 1614 zamurowano wejście łączące szpital z kościołem i 
ustawiono tam ołtarz św. Wilhelma, w 1619 prowincjał Jakub Mojski sprowadził organy.  

W XVII-XVIII w, na fali kontrreformacji, założono przy kościele kilka bractw, m.in Arcybractwo 
Pocieszenia N. P. Marii zw. Bractwem Paskowym św. Augustyna i św. Moniki (1622), Bractwo św. 
Cecylii (1645), Zgromadzenie św. Tekli (1764), które miały w kościele swoje ołtarze lub kaplice, 
np. cech złotników kaplicę św. Anny. 

W latach 1631-6 z inicjatywy prowincjała Stanisława Kornickiego i przeora Idziego Millera 
kościół gruntownie przebudowany na wczesnobarokowy. Zmieniono wtedy orientację, od tego 
czasu prezbiterium jest po zachodniej stronie a fasada kościoła od ulicy Piwnej. Powstała 
trzynawowa bazylika z dwiema kaplicami w przedłużeniu naw bocznych, przy prezbiterium 
(południowa - p.w. Matki Boskiej, północna - p.w. Św. Anny), i z zakrystią przy jego części 
zachodniej od południa (obecnie kaplica św. Franciszka), nad którą założono bibliotekę. 
Pozostałością tego kościoła są (w większości zrekonstruowane) mury kapitalne, sklepienie i dwa 
okna w prezbiterium, sklepienie w kaplicy św. Franciszka. W 1669 r. kościół zniszczony 
częściowo przez pożar i w 4. ćw. w. XVII przeprowadzano prace nad wyposażeniem wnętrza.  

Od końca lat dwudziestych w. XVIII do 1752 kościół przebudowany na późnobarokowy, z 
nową fasadą i artykulacją wnętrza oraz z nowym wyposażeniem (najpewniej w tym czasie zmiana 
wezwań d. kaplic: Matki Boskiej na Pana Jezusa, Św. Anny na Matki Boskiej Pocieszenia). Prace 

                                            
1 Opracowano na podstawie informacji zawartych w Katalogu zabytków sztuki. Miasto Warszawa - Stare Miasto pod 

redakcją Jerzego Z. Łozińskiego i Andrzeja Rottermunda, Warszawa 1993r. oraz materiałów archiwalnych 

dostarczonych przez zamawiającego. 
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prowadzone pod kierownictwem Karola Baya, po jego śmierci, po 1744, kontynuowane zapewne 
przez architekta Iża (Piotra Hiża?), rzeźby wykonał Jan Jerzy Plersch. Ołtarz główny, wg projektu 
z 1737 Karola Baya, ukończono i konsekrowano 1752 (malowany i złocony przez Łukasza 
Smuglewicza 1747-8, z figurami Jana Jerzego Plerscha 1748). Zapewne dłuta J. J. Plerscha były 
też figury ambony (1749), chóru muzycznego oraz posągi Św. Stanisława i Augustyna w fasadzie.  

W 4 ćw. XVIII wykonano szereg remontów we wnętrzu i na dachu kościoła, w 1816 r. 
odnowiono fasadę, w latach 1824-5 staraniem ks Alipi Niedzielskiego, przeora i prowincjała, 
ponownie remontowano wnętrze. Kolejne remonty wnętrz i elewacji wykonano w latach 1858-9. 

W 1864 r., za udział w Powstaniu Styczniowym, nastąpiła kasata klasztoru i konfiskata jego 
dóbr (z dożywociem dla  zakonników), kościół św. Marcina stał się filialnym katedry św. Jana, od 
1881 r. kierowany przez księży diecezjalnych. W latach 1868-74 odnowiono poszczególne 
elementy wystroju wnętrza kościoła. Po 1888 r., kiedy w wyniku pożaru zniszczeniu uległ chór, 
witraż, żyrandole i częściowo ołtarz główny, wystrój wnętrza uzupełniono o kolejne rzeźby i 
obrazy. W latach 1907-10 przeprowadzono kolejny remont wnętrz staraniem ks. rektora 
Marcelego Godlewskiego przy udziale Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości, podczas którego: 
odsłonięto malowidła z herbami z 1744 r., położono nową posadzkę, wprawiono nad chórem 
witraż oraz nowe figury aniołów, w prezbiterium dano balustradę z marmuru. W 1925 odnowiono 
fasadę kościoła. 

Po niemal całkowitym zniszczeniu w Powstaniu Warszawskim w 1944 r. i po późniejszej akcji 
wyburzeń zachowały się: podziemia, część murów fasady (dolne kondygnacje przęseł bocznych) 
oraz murów bocznych. W 1949 r. prymas Stefan Wyszyński oddał kościół i klasztor ss. 
Franciszkankom Służebnicom Krzyża Św. z Lasek. W latach 1949-51 odbudowano kaplicę św. 
Franciszka i zakrystię. W latach 1953-9 Komisja Badań Dawnej Warszawy przeprowadziła 
badania reliktów gotyckich. Kościół odbudowany w latach 1950—9 wg dwóch, z 1948 i 1950 r., 
projektów arch. Jana Grudzińskiego z nawiązaniem do stanu sprzed 1944 r. (z odtworzeniem 
artykulacji wnętrza i fasady, zwieńczonej szczytem nawiązującym do ryciny Johanna Matthiasa 
Steudlina z 1730 r. W 1956 r. ss. franciszkanki objęły zarząd kościoła. W 1959 r. kaplicę św. 
Franciszka poświęcił prymas. W latach 1959-68 urządzenie wnętrz pod kierunkiem s. Almy 
Skrzydlewskiej. 

W latach 2007 – 2009 wykonano remont i izolację elewacji kościoła i klasztoru. 
 

2.2. Historia klasztoru przy u. Piwnej 9/11 w Warszawie. 
Pierwotny klasztor z fundacji Siemowita III, księcia mazowieckiego, wzniesiony po 1356 r., 

był zapewne drewniany. W. XV (po 1441-6) wzniesiono murowany budynek wokół przylegającego 
do kościoła od południa niewielkiego wirydarza, z jednotraktowymi skrzydłami od wschodu i 
zachodu, dwutraktowymi od południa, oraz z wieżą zapewne wysuniętą przed wschodnie skrzydło 
krużganku. W 1478 r. pożar zniszczył dach klasztoru. W latach 1632-6 na zlecenie przeora 
Idziego Millera dokonano gruntownej przebudowy klasztoru, częściowo wzniesionego na nowo 
(od fundamentów). Równocześnie w 1633 r. przebudowano górna partię wieży, przekształconej 
ponownie w 1672 r. W XVII w klasztor powiększony o wykupywane kamienice przyległe od 
południa (kupiona od Adama Jarzębskiego tzw. Malarzowska oraz Maternikowska, obie po 
połączeniu pod wspólnym nr 7); wzniesiono też budynki gospodarcze: kuchnię, stajnie (w. XVII) 
oraz nowicjat (pocz. w. XVIII). W XVIII w. teren klasztoru sięgał za tyłami kamienic ul. Piwne, do 
dzisiejszego pl. Zamkowego. W XVIII w. i na pocz. w. XIX w klasztorze wynajmowano przyjezdnej 
szlachcie stancje, w krużgankach mieli swe sklepy kupcy; w domach należących do augustianów 
mieszkali rzemieślnicy i artyści, którzy często spłacali komorne pracą dla klasztoru. W latach 
1736-51 prowadzono różne prace remontowe (stolarskie, zduńskie kamieniarskie), w 1745 r. 
wybrukowano podwórze. W latach 1752-3 przebudowano i wyremontowano wieżę oraz klasztor z 
„kamienicami”. W latach 1772-3 i 1778 r. remontowano dach, w 1774 r. hełm wieży pokryto nową 
blachą. W latach 1780-3 prowadzono dalsze remonty w tym muru miejskiego sprzedanego 
augustianom 1783 r. W latach 1814-64 przy klasztorze funkcjonowała męska szkółka 
elementarna. W 1823 r. wybudowano sklep i stancje w klasztorze, odnowiono wnętrza i 
zewnętrze budynku. W 1859 r. z zasiłku rządowego i ofiar klasztor wyremontowano, wieżę 
pokryto dachówką, wyporządzono stancje. W 1860 r. w klasztorze mieściło się studium 
teologiczne dla kleryków. W 1864 r. dokonano kasaty zakonu w ramach kary za udział w 
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Powstaniu Styczniowym, z dożywociem dla zakonników (do 1888 r.). W latach 1864-1910 wieża 
użytkowana była przez Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Od 1869 r. przy klasztorze 
funkcjonował przytułek dla wychowanków Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych. Od końca w. 
XIX zabudowa po augustiańskiego klasztoru niszczeje, użytkowana przez różne instytucje, m.in. 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Po 1918 r. część klasztoru oddano 
duchowieństwu. W 1944 r. klasztor został zburzony do wysokości I pietra. Odbudowany w latach 
1951-3 wg proj. Jana Grudzińskiego, z zachowaniem ocalałych reliktów, z przeznaczeniem na 
siedzibę bursy akademickiej. W latach 1953-6 w klasztor był siedzibą Ministerstwa Szkolnictwa 
Wyższego i Państwowych Wydawnictw Naukowych. W 1957 r. klasztor poświęcony i przekazany 
Franciszkankom Służebnicom Krzyża Świętego. W maju 1979 r na skutek celowego podpalenia 
całkowicie zniszczony został, kryty dachówką, dach nad środkową częścią klasztoru. W latach 
1979–81 całość odbudowanych dachów pokryto blachą miedzianą i zaadaptowano poddasze 
części środkowej na potrzeby nowicjatu wg proj. Janusza Kalbarczyka. 
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Projekt odbudowy kościoła św. Marcina i klasztoru, 1959 r. 
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Projekt odbudowy kościoła św. Marcina i klasztoru, 1959 r. 
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Dokumentacja fotograficzna zniszczonego dachu po pożarze w 1979 r. 
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Dokumentacja fotograficzna zniszczonego dachu po pożarze w 1979 r. 
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Dokumentacja fotograficzna zniszczonego dachu po pożarze w 1979 r. 
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Dokumentacja fotograficzna zniszczonego dachu po pożarze w 1979 r. 
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Projekt odbudowy i przebudowy dachu części środkowej, 1979 r. 
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Projekt odbudowy i przebudowy dachu części środkowej, 1979 r. 
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2.3. Opis obiektu. Stan istniejący. 

2.2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Kościół św. Marcina (dawny oo. augustianów) i przylegający do niego od południa 
trójskrzydłowy klasztor, znajduje się po nieparzystej stronie ul. Piwnej nr 9-11 w Warszawie, z 
fasadą kościoła, wieżą i elewacją główną klasztoru w linii zabudowy ulicy, zwróconymi na 
wschód. Działka klasztorna od zachodu sięga murów obronnych Starego Miasta (pierwotnie 
oddzielona od nich, przebiegającą wzdłuż murów, nieistniejącą dziś ul. Cudną). Od południa 
ograniczona kamienicą ul. Piwna nr 7 (należącą do 1865 roku również do augustianów), od 
północy kamienicą nr 13 dawnego szpitala Św. Ducha, za którą, w głębi działki, pozostałość 
budynku szpitalnego i klasztoru augustianek (później Sióstr Miłosierdzia).  

Projekt remontu nie dotyczy elementów zagospodarowania terenu. 

 
 

Lokalizacja zabudowy klasztornej przy kościele pw. Św. Marcina, ul. Piwna 9/11 Warszawa. 
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2.3.2. Opis klasztoru przy ul. Piwnej 9/11 w Warszawie. 
Budynek klasztorny, barokowy o częściowo zatartych cechach stylowych, z nikłymi 

pozostałościami gotyckimi. Trzykondygnacjowy, na planie zbliżonym do prostokąta, o trzech 
skrzydłach zamykających wraz z pd. ścianą korpusu kościoła prostokątny wirydarz, na który 
otwierają się w przyziemiu arkady krużganku. Skrzydło zachodnie, od ulicy, jednym trakcie 
pomieszczeń wzdłuż krużganku, z wtopioną w drugiej od północy osi wieżą oraz z bramą 
przejazdową na dziedziniec gospodarczy, na krańcu południowym skrzydło południowe 
trzytraktowe z krużgankiem, korytarzem rzędem pomieszczeń, skrzydło zachodnie dwutraktowe, 
z pomieszczeniami wzdłuż wąskiego korytarza, do którego dostawiony od strony dziedzińca, tylko 
w parterze, trakt krużganku. Przy narożu południowym piętrowa przybudówka mieszcząca klatkę 
schodową i wyjścia do ogrodu. Przy wieży od południa nowa klatka schodowa z odsłoniętym 
gotyckim murem wieży. Na piętrze w skrzydle wschodnim kapitularz, z odkrytymi fragmentami 
muru gotyckiego, w skrzydle zachodnim dawny refektarz (przedzielony na dwa magazyny 
biblioteczne), w skrzydle południowym biblioteka. W większości pomieszczeń parteru i 
pierwszego piętra sklepienia kolebkowo-krzyżowe i kolebkowe z lunetami, na drugim piętrze 
stropy. W przyziemiu wieży kwadratowe pomieszczenie sionki, sklepione krzyżowo, z głęboką 
wnęką w każdej ścianie, ujętą ceglanym ostrołukiem. W krużgankach i w korytami parteru 
odkryte-fragmenty murów gotyckich; W pomieszczeniu furty portal wczesnobarokowy z 1. poł. w. 
XVII, piaskowcowy, uszaty, osadzony tu w czasie powojennej odbudowy (niewiadomego 
pochodzenia); Elewacja od ulicy w przyziemiu sześció-, na piętrach ośmioosiowa, złożona z 
krótkiej, jedno- względnie dwuosiowej części między kościołem a wieżą, oraz długiej na południe 
od wieży, o nieregularnym rytmie okien. Portal bramy na dziedziniec gospodarczy, z 1. poł. w. 
XVIII, o łuku koszowym, z boniowanym nadłuczem, ujęty w pilastry toskańskie dźwigające 
przełamujące się belkowanie. Na pn. od niego okno w kształcie leżącego prostokąta (górna część 
pierwotnego portalu z 1631—6), ze zrekonstruowanym w większości, kamiennym, uszatym 
obramieniem, z trójkątnym ogzymsowanym przyczółkiem oraz rozetami i płycinami na fryzie 
(autentycznym). Na piętrze wielkie okno zamknięte półkoliście z 1. poł. w. XVIII, ujęte, jak i 
pozostałe okna pięter w profilowane w tynku obramienia.  Wieża sześcio- kondygnacjowa, z cegły 
gotyckiej z XV w. do czwartej kondygnacji, wyżej barokowa, z XVII-XVIII w, tynkowana; od trzeciej 
kondygnacji o silnie ściętych narożach. Portal ostrołukowy zamurowany, w nim umieszczone 
nowe wejście. W drugiej i trzeciej kondygnacji smukłe okna ostrołukowe, w czwartej para takich, 
że mniejszych. Piąta i szósta kondygnacja rozdzielone gzymsami, szósta opilastrowana, zapewne 
z 1752-3 r.; otwory dzwonowe zamknięte półkoliście. Hełm z blachy miedzianej z latarnią, w typie 
barokowym z 1950-9 r. Elewacja zachodnia klasztoru sześcioosiowa ze skarpami do wysokości I 
pietra, z wysokimi suterenami mieszczącymi kuchnie i piwnice gospodarcze; w pobliżu zakrystii 
widoczna odkrywka fragmentu skarpy narożnej i muru przybudówki kościoła z końca w. XIV lub 1. 
poł. w. XV. Na dachu przybudówki w narożu południowym sygnaturka zwieńczona krzyżem z 
blachy miedzianej. Elewacja od wirydarza o oknach w profilowanych opaskach. Arkady 
krużganków zamknięte półkoliście, ściany zachodnia i południowa wsparte prostymi skarpami, 
krytymi dachówką. Ogród klasztorny od zachodu oraz dziedziniec gospodarczy od południowego 
-zachodu połączone półkoliście przesklepionym przejściem pod nadwieszonym na wysokości I p. 
krytym gankiem łączącym klasztor z oficyną kamienicy ul. Piwna nr 7. 
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3. Opis istniejącej stolarki okiennej na I piętrze, parterze i w piwnicach klasztoru przy 
ul. Piwnej 9/11. 
3.1 Stolarka okienna na I piętrze. 

Okna w pomieszczeniach ogólnodostępnych, przeznaczonych do wspracia i rewalidacji 
osób ociemniałych i niedowidzących, a także okna w pomieszczeniach mieszkalnych i 
sanitarnych oraz w pomieszczeniach na poddaszach i strychach.  

Całośc stolarki okiennej na I pierze klasztoru została wbudowana podczas powojennej 
odbudowy klasztoru w latach 1951 - 53 wg. indywidualnej dokumentacji. Wyróżniono 
siedemnaście typów stolarki różniących się gabarytami i podziałami kwater.  

Są to okna ościeżnicowe, podwójne (tzw. polskie), rozwierane. Skrzydła zewnętrzne i 
wewnętrzne szklone pojedynczo, na kit. Kwatery okienne podzielone szprosami konstrukcyjnymi. 
Ramy i szprosy ścięte pod skosem, bez dekoracyjnych profili, w kształcie nawiązującym do 
historycznej barokowej stolarki. Zawiasy wpuszczane, proste, bez dekoracyjnych końcówek. 
Okucia zamykające to w większości zawrotnice z stylizowanymi i prostymi zakrętkami oraz z 
stylizowanymi uchwytami, sporadycznie zastosowano zasuwki wierzchnie i zakrętki wpuszczone. 
Skrzydła zewnętrzne, po rozwarciu, blokowane prostymi, płaskimi haczykami przeciwwiatrowymi. 

W oknach ościeżnicowych pojedynczych, skrzydła okienne szklone pojedynczo, bez 
podziałów. Zawiasy wpuszczane, proste, bez dekoracyjnych końcówek. Okucia zamykające to 
zakrętki wpuszczone. Odchylone skrzydła, blokowane prostymi, płaskimi haczykami 
przeciwwiatrowymi i przytrzymywane łańcuszkami. 

Część otworów obramiona dekoracyjnymi opaskami kamiennymi lub wyciągniętymi w tynku. 
Od wewnątrz styki ościeżnic z glifami wnęk okiennych uszczelnione profilowanymi, drewnianymi 
listwami. Parapety zewnętrzne obrobione blachą miedzianą, zamocowaną w latach ‘80 - tych XX 
w. Parapety wewnętrzne, z lat ’50 – tych XX w., w większości drewniane, malowane kryjącą farbą 
olejną lub ftalową. Do wykończenia stolarki zastosowano malowanie kryjącą farbą olejną, w 
kolorze zbliżonym do białego. Część futryn i skrzydeł zewnętrznych pomalowane w kolorze 
ciemno brązowym.  

Stolarka okienna zachowana w średnim i średnio - złym stanie technicznym. Elementy 
drewniane w skrzydłach zewnętrznych częściowo zbutwiałe, fragmentarycznie odsłonięte, po 
złuszczeniu się warstw malarskich, złącza stolarskie rozszczelnione. Okucia zamykające w wielu 
oknach  niesprawne. Zczerniałe i popękane tynki na glifach wnęk okiennych przy ościeżnicach, 
świadczą o nieszczelnym wbudowaniu stolarki okiennej i o miejscowym przemarzaniu murów.  
 
3.2. Stolarka okienna na II piętrze. 

Okna w pomieszczeniach ogólnodostępnych, przeznaczonych do wspracia i rewalidacji 
osób ociemniałych i niedowidzących, a także okna w pomieszczeniach mieszkalnych i 
sanitarnych. Całośc stolarki okiennej na II pierze klasztoru została wbudowana podczas 
powojennej odbudowy klasztoru w latach 1951 - 53 wg. indywidualnej dokumentacji. Wyróżniono 
sześć typów stolarki różniących się gabarytami i podziałami kwater. Są to okna ościeżnicowe, 
podwójne (tzw. polskie), rozwierane. Skrzydła zewnętrzne i wewnętrzne szklone pojedynczo, na 
kit. Kwatery okienne podzielone szprosami konstrukcyjnymi. Ramy i szprosy ścięte pod skosem, 
bez dekoracyjnych profili, w kształcie nawiązującym do historycznej barokowej stolarki. Zawiasy 
wpuszczane, proste, bez dekoracyjnych końcówek. Okucia zamykające to w większości 
zawrotnice z stylizowanymi i prostymi zakrętkami oraz z stylizowanymi uchwytami, sporadycznie 
zastosowano zasuwki wierzchnie i zakrętki wpuszczone. Skrzydła zewnętrzne, po rozwarciu, 
blokowane prostymi, płaskimi haczykami przeciwwiatrowymi. 

Na elewcjach wirydarza, styki ościeżnic z krawędziami otworów okiennych uszczelnione 
drewnianymi, profilowanymi opaskami, mocowanymi do zewnętrznego lica ściany. Część 
otworów obramiona dekoracyjnymi opaskami wyciągniętymi w tynku. Od wewnątrz styki ościeżnic 
z glifami wnęk okiennych uszczelnione profilowanymi, drewnianymi listwami. Parapety 
zewnętrzne obrobione blachą miedzianą, zamocowaną w latach ‘80 - tych XX w. Parapety 
wewnętrzne, z lat ’50 – tych XX w., w większości drewniane, malowane kryjącą farbą olejną lub 
ftalową. Do wykończenia stolarki zastosowano malowanie kryjącą farbą olejną, w kolorze 
zbliżonym do białego. Drewniane opaski i część skrzydeł zewnętrznych pomalowane w kolorze 
ciemno brązowym.  
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Stolarka okienna zachowana w średnim i średnio - złym stanie technicznym. Elementy 
drewniane w skrzydłach zewnętrznych częściowo zbutwiałe, fragmentarycznie odsłonięte, po 
złuszczeniu się warstw malarskich, złącza stolarskie rozszczelnione. Okucia zamykające w wielu 
oknach  niesprawne. Zczerniałe i popękane tynki na glifach wnęk okiennych przy ościeżnicach, 
świadczą o nieszczelnym wbudowaniu stolarki okiennej i o miejscowym przemarzaniu murów.  
 
 
4. Serwis fotograficzny dokumentujący stan zachowania w 2016 r. stolarki okiennej na I i II 
piętrze klasztoru przy ul. Piwnej 9/11. 
 

SERWIS 

FOTOGRAFICZNY 

ELEWACJA POŁUDNIOWO – ZACHODNIA  

KLASZTORU SIÓSTR FRANCISZKANEK SŁUŻEBNIC KRZYŻA 

PRZY UL. PIWNEJ 9/11 W WARSZAWIE 

 

 

 

Widok ogólny okien na I i II piętrze i na parterze na elewacji południowo – zachodniej 
klasztoru. 
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Detale okien 

O 34_2.02 

O 34_2.02 

O 34_2.02 

O 35_2.06 
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Detale okien 

O 34_2.02 

O 34_2.02 

O 34_2.02 
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Widok ogólny i detale okien 

O 34_2.03 

O 34_2.03 

O 34_2.03 
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Detale okien 

O 34_2.03 

O 34_2.03 

O 34_2.04 
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Widok ogólny i detale okien 

O 34_2.05 

O 34_2.09 

O 34_2.12 

O 34_2.13 
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SERWIS 
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Widok ogólny okien 

O 34_2.14 

O 34a_2.01 
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Detale okien 

O 34a_2.01 

O 34a_2.01 

O 34a_2.01 
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Detale okien 

O 34a_2.01 

O 34a_2.01 

O 34a_2.01 
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SERWIS 

FOTOGRAFICZNY 

ELEWACJA PÓŁNOCNO – WSCHODNIA  
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Widok ogólny i detale okna 

O 36a_2.20 

O 36a_2.20 

O 36a_2.20 lufcik 
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SERWIS 

FOTOGRAFICZNY 
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Widok ogólny okna 

O 37_2.19 

Detale okien 

O 37_2.19 

O 38_2.25 
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SERWIS 

FOTOGRAFICZNY 

ELEWACJA PÓŁNOCNO – WSCHODNIA WIRYDARZA 

KLASZTORU SIÓSTR FRANCISZKANEK SŁUŻEBNIC KRZYŻA 

PRZY UL. PIWNEJ 9/11 W WARSZAWIE 

 

  

 

 

Widok ogólny okien na II piętrze na elewacji północno – wschodniej wirydarza. 
Okna O 38_2.33_2.34 

Detal parapetu okna 

O 38_2.33 

Widok ogólny okna 

O 38_2.34 
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SERWIS 
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Widok ogólny i detale okna 

O 38a_2.24 

O 38a_2.24 

O 38a_2.24 

Widok ogólny okna 

O 39_2.28 
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Widok ogólny okien na II piętrze na elewacji północno – zachodniej wirydarza.  

Widok ogólny i detal okna 

O 39 

O 39_2.30 
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Widok ogólny okien na parterze 

O 13_0.30 
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Widok ogólny i detal okna 

O 13_0.30 

O 13_0.30 

O 13_0.30 
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SERWIS 

FOTOGRAFICZNY 

ELEWACJA PÓŁNOCNO – ZACHODNIA  

KLASZTORU SIÓSTR FRANCISZKANEK SŁUŻEBNIC KRZYŻA 

PRZY UL. PIWNEJ 9/11 W WARSZAWIE 

 

  

 

 

Detale okien 

O 13_0.30 

O 13_0.31 

Widok ogólny okna 

O 14_0.32 
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4.2. Stolarka okienna na I piętrze. 
 

SERWIS 

FOTOGRAFICZNY 

ELEWACJA POŁUDNIOWO – ZACHODNIA 
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Widok ogólny i detale okna  

O 16_1.01 

O 16_1.01 

O 16_1.01 
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Widok ogólny okien 

O 20_1.40 

O 21_1.42 

O 21_1.43 
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Widok ogólny 

O 22_1.10 

Detale okna 

O 22_1.16 

O 22_1.16 
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Widok ogólny 

O 27_1.25 

Widok ogólny i detale okna 

O 27_1.26 

O 28_1.28 
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Widok ogólny i detale okna 

O 29_1.32 

O 29_1.32 

O 29_1.32 

O 29_1.32 
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Widok ogólny i detale okna 

O 30_1.33 

O 30_1.33 

O 30_1.33 
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5.0. Założenia projektowe  
5.1. Kolorystyka tynków i stolarki 

Przyjęto zachowanie istniejącej kolorystyki stolarki okiennej. W w wybranych oknach 
(głównie na elewacji od ul. Piwnej i na I piętrze elewacji wirydarza) ościeżnice i ramy okienne od 
zewnątrz malowane na kolor ciemno – brązowy. W wybranych oknach ościeżnicowych drewniane 
opaski oraz ramy skrzydeł zewnętrznych od zewnątrz również malowane na kolor ciemno – 
brązowy. Pozostała elementy stolarki – ościeżnice, ramy okienne i szprosy malowane na biało. 
Ostateczny wybór kolorów należy wykonać w ramach nadzoru autorskiego na podstawie prób 
przedłożonych przez Producenta.  

Uzupełnienia tynków zewnętrznych należy wykonać w technologii przyjętej przy ostatnim 
remoncie elewacji kościoła Św. Marcina i klasztoru. 
 
5.2. Obróbki blacharskie 

Przed rozpoczęciem właściwego remontu a także po wyjęciu istniejącej stolarki okiennej 
zakwalifikowanej do wymiany, należy wykonać przegląd stanu zachowania parapetów 
zewnętrznych i wszystkich obróbek blacharskich, w celu ustalenia zakresu, niezbędnych wymian i 
uzupełnień. Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy miedzianej.  
 
5.3. Stolarka okienna  

Okna ościeżnicowe podwójne na elewacjach od strony wewnętrznych dziedzińców , 
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi z 2017 roku, zakwalifikowano do wymiany i zmiany 
konstrukcji okien na półskrzynkowe .  
 
5.4. Uszczelnienie wbudowania 

Ze względu na wykonany w pierwszej kolejności, przed remontem i wymianą stolarki 
okiennej, remont elewacji kościoła Św. Marcina i klasztoru, przyjęto ograniczenie, do 
niezbędnego minimum, zakresu prac przy glifach zewnetrznych. Wbudowanie nowej stolarki 
okiennej izolowane impregnowaną taśmą rozprężną w systemie lllbruck. 
 
6.0. Rozwiązania projektowe.  
6.1. Ogólna charakterystyka projektowanej stolarki. 

W oknach pólskrzynkowych konstrukcja wykonana z klejonki sosnowej klasy I. Okna 
rozwierane bez funkcji uchylności.  

Kształt, gabaryty stolarki okiennej, wielkości ram i futryn wg dokumentacji rysunkowej. 
 

6.2. Materiały 
Drewno 
Elementy ram skrzydeł i ościeżnic powinny być wykonane z półfabrykatów klejonych 

warstwowo na grubość z drewna sosny I klasy o gęstości min 450 kg/m3. Drewno powinno być 
wyselekcjonowane z uwagi na przeżywiczenia. Wierzchnie warstwy fryza klejonego bezwzględnie 
lite, łączenie na długości dopuszcza się w warstwach środkowych. Fryz klejony powinien 
pochodzić z produkcji legitymującej się orzeczeniem technicznym uprawnionego laboratorium 
potwierdzającego zgodność właściwości technicznych fryzu z wymaganiami określonymi na okna 
drewniane np. z Aprobatą nr AT-15-2948/00 p.3.2.  

Do klejenia elementów drewnianych powinien być stosowany klej wodoodporny spełniający 
wymagania wytrzymałościowe określone dla klasy trwałości D4 wg PN-EN 204 tab2. 

Na zewnętrznej płaszczyźnie progu ościeżnicy w oknach wykonane jest podcięcie na 
obróbkę blacharską zapewniającą uszczelnienie przed wnikaniem wody z opadów i topniejącego 
śniegu.  

Szczegóły konstrukcyjne okien wg dokumentacji rysunkowej. 
Szyby 
Do szklenia skrzydeł zewnętrznych i wewnętrznych należy zastosować pojedynczą szybę 

float z powłoką niskoemisyjną od wewnątrz o emulsyjności ε = 0,1 o grubości 4mm.  
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Okucia 
W oknach półskrzynkowych jako okucia zamykające zastosowano, ze względu na 

uwarunkowania konserwatorskie, zawrotnice zdemontowane z istniejących ram okiennych, 
wyremontowane (prostowanie, kalibracja, wymiana skorodowanych elementów, ewentualna 
galwanizacja). 

Uszczelki 
Do uszczelnienia skrzydeł należy zastosować uszczelki wciskane białe typu Q-Lon; OL-

3028 lub OL-3053 firmy Schlegle.  
Do uszczelnienia szyb w ramach okiennych należy zastosować kit silikonowy biały 

spełniający wymagania określone dla grupy E wg DIN 18545 T. 2 o zgodności chemicznej z 
taśma przekładkowa do szyb i powłok malarskich. 

Malowanie 
Rodzaj i kolorystyka farb powinien być przedstawiona do akceptacji nadzoru autorskiego. 

Zaleca się zastosowanie farb akrylowych (np. SIKKENS), kolor biel kremowa i ciemny brąż. Użyte 
materiały malarskie powinny mieć Atest Higieniczny do zastosowań do wewnątrz pomieszczeń.  
 
6.3. Właściwości techniczno - użytkowe. 

Sprawność działania skrzydeł. 
Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu powinien być płynny, bez zaczepiania skrzydła o 

inne części okna. Siła potrzebna do uruchomienia okucia zamykającego nie powinna przekraczać 
10 da N. 

Sztywność skrzydeł 
Ugięcia czołowe elementów pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie większe niż 

1/300 między podporami (zgodnie z PN-EN 1221:2001 - klasa C). 
Współczynnik przenikania ciepła okien półskrzynkowych Uw ≤ 1,1 W/(m2K), 
Kondensacja pary wodnej może występować przy wilgotności powietrza wewnętrznego 

przekraczającej 65 % i przy temperaturach zewnętrznych niższych niż -18 0C. 
Przepuszczalność promieniowania UV≤4%. 
Infiltracja powietrza 
Współczynnik infiltracji a = 0,5 – 1,0 m3/(m·h·daPa2/3) – przepuszczalność powietrza 

zgodnie z normą PN-EN 12207:2001. Górne ramy skrzydeł zewnętrznych w oknach 
ościeżnicowych rozszczelnione na styku z ościeżnicą (szczeliny w poziomie 0,5 – 1,5 mm). We 
wszystkich ramach okiennych z pakietami szyb zespolonych – montowane parami nawiewniki 
wrębowe REGEL-air® H (system nr14). 

Szczelność na przenikanie wody. 
Okna szczelne na przenikanie wody przy różnicy ciśnień Δp = 150Pa (zgodnie z normą PN-

EN 12208:2001 – klasa 4A). 
 
7.0. Wykonanie. 

W wymaganiach ogólnych jakość wykonania i wykończenia powinna być zgodna z 
postanowieniami PN-EN 14351-1+A1:2010 oraz niniejsza dokumentacją. Połączenia elementów 
ram skrzydeł i ościeżnic w narożach powinny być wykonane na czopy podwójne (nie na 2 ½ !) i 
sklejone klejem wodoodpornym. Połączenia powinny spełniać wymagania określone w PN-88/B-
1005 p. 3.5.3. Wyroby powinny zostać wyposażone w okucia wyżej opisane 

Osadzone i zamocowane szyby należy obustronnie uszczelnić kitem silikonowym. Kit 
powinien być naniesiony w sposób ciągły na całym obwodzie, powierzchnia kitu powinna być 
gładka i pochylona od szyb zgodnie ze skosem na ramiaku i listwie przyszybowej. 
 
8.0. Wbudowanie. 

Sposób wbudowania przedstawiony jest na rysunkach.  
Nowe okna  wbudowane w istniejące ościeże w takim samym ustawieniu w stosunku do lica 

zewnętrznego elewacji jak okno stare. W związku z powyższym należy rozkuć od wewnątrz glify 
wnęk otworów aby można było wstawić nowe ościeżnice z luzem do montowania co najmniej 2 – 
3 cm. Przy wbudowaniu należy wykonać w kolejności: ustawienie, zamocowanie i uszczelnienie 
ościeżnicy. Przyjęto mocowanie ościeżnicy do ościeża dyblami (np.SFS) zakrytymi flekami. 



Projekt budowlany wymiany stolarki okiennej w klasztorze  
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. Piwnej 9/11 w Warszawie. 

I piętro, II piętro  

 

FRONTON   -   pracownia architektoniczno – konserwatorska, Małgorzata Pastewka 
Warszawa – 2017 

57 

Uszczelnienie (termiczne, wodoszczelne i paroprzepuszczalne) na całej szerokości ościeżnicy (z 
luzem po 1 mm z każdej strony) należy wykonać impregnowaną taśmą rozprężną TP 650 illmod 
TRIO firmy lllbruck. Grubość uszczelnienia równa grubości ościeżnicy należy dodatkowo 
zwiększyć przykręcając do ościeżnicy od strony wnętrza dodatkowe listwy o grubości min 25 mm 
przy których powinno nastąpić uszczelnienie z murem.  

Uszczelnienie nowych okien półskrzynkowych - od środka po obwodzie styku futryny z 
glifami wnęki okiennej należy wykonać impregnowaną taśmą rozprężną TP 650 illmod TRIO firmy 
lllbruck. W przypadku ustalenia dużych pustek, należy wprowadzić w przestrzeń pomiędzy 
obokniem a ościeżnicą, niskoprężną 1K-P Piankę pistoletową illbruc PRO 70. Piankę 
odseparować od ościeżnicy folią okienną Duo illbruk ME500, wyłożoną na mur glifu wnęki 
okiennej i zasłoniętą nowym tynkiem we wnękach okiennych lub impregnowaną taśmą rozprężną 
TP 650 illmod TRIO firmy lllbruck. 

We wszystkich wnękach okiennych, ściany i nadproża wnęk ocieplone od środka pasem 
szer. ok.30 cm z twardej wełny mineralnej grub.3cm 

Uszczelnienie zostanie zakryte tynkiem lub listwą drewnianą. 
 

8.1. Demontaż starych okien i drzwi 
– zdemontowanie zachowanych skrzydeł, 
– zdemontowanie zewnętrznych obróbek blacharskich i progów, 
– wymontowanie ościeżnic (pociętych na fragmenty) 
– zdemontowanie elementów okuć , 
– usunięcie zdemontowanych skrzydeł i ościeżnic w wyznaczone miejsce składowania. 

 
8.2. Przygotowanie ościeży do osadzenia nowych okien i drzwi  

– oczyszczenie ościeża, 
– ocena stanu technicznego ościeża pod kątem ewentualnej potrzeby wykonania prac 

naprawczych, 
– sprawdzenie wymiarów ościeża i futryny, sprawdzenie luzów na wbudowanie, ościeżnice 

mają być wysunięte poza dekoracyjne opaski zewnętrzne wg rysunków, 
- przemurowanie ościeża wg rysunków. 

 
8.3. Ustawienie i zamocowanie ościeżnic 

Ustawienie ościeżnic na grubości ściany: 
- zewnętrzna płaszczyzna ościeżnicy powinna praktycznie pokrywać się z płaszczyzną 

zewnętrzną listew zamocowanych w ościeżu (wysunięta na zewnątrz poza listwę o grubość kotwy).  
– sprawdzenie wymiarów ościeża i futryny, sprawdzenie luzów na wbudowanie, 
– zamocowanie łączników stalowych w ilości 1szt. na nadprożu i po 4szt. na stojakach futryn 

w kształcie kątownika z blachy ≠min.4mm. i długości ramion 55mm., szer.55mm. nr 16 płaskich z 
przegięciem jak kotwy standardowe. 

– ustawienie futryny, podparcie i wypoziomowanie na klinach. Od strony wnętrza 
pomieszczenia dolna krawędź skrzydeł powinna być nad parapetem wg rysunków, 

– zamocowanie na wkręty 5x50:do krawędziaków osadzonych w ościeżu. 
– zamocowanie ościeżnicy do ościeża na dyble SFS. 

 
8.4. Uszczelnienie luzów 

Luzy na wbudowanie wypełnić pianką poliuretanową przy użyciu pistoletu, po utwardzeniu się 
pianki odciąć nadmiar pianki. 
 
8.5. Reperacja tynków zewnętrznych 

Ubytki tynków zewnętrznych powstałe po remoncie elewacji i podczas wymiany i remontu 
stolarki okiennej należy wykonać zgodnie z technologią podaną w dokumentacji powykonawczej 
konserwacji elewacji kościoła św. Marcina i klasztoru SS Franciszkanek Służebnic Krzyża przy ul. 
Piwnej 9/11 w Warszawie, opracowanej w 2009 r. przez PRACOWNIĘ KONSERWACJI I 
REWALORYZACJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH , RENOVA sp. z o.o. 

Programu prac konserwatorskich począwszy od etapu napraw ubytków warstw tynkarskich: 
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1. Uzupełnienie ubytków – Tubag Trass Kalk Maschinnenleichtputz z mikrowłóknami, 
2. Naprawa spękań skurczowych – STO Rissfullerfein, 
3. Przyziemie ściany wirydarza – układ tynków renowacyjnych WTA w następującej 

kolejności: Tubag Trass Vorspritmortel, Tubag Trass Kalk Porengrudputz WTA, Tubag Trass Kalk 
Sanierputz WTA, 

4. Gruntowanie powierzchni ścian – STO Prep Miral barwiony w kolorze wyprawy 
wierzchniej 

5. Szlichta barwiona i hydrofobizowana w masie – Tubag Sanierhaftputz SHF (dwie 
warstwy: spodnia naciągana pacą blaszaną, wierzchnia zacierana pacą filcową) – dobór koloru 
wg analizy pigmentów istniejącej wyprawy na elewacjach klasztoru i kościoła. 

6. Zabezpieczenie hydrofobowe wypraw tynkarskich – preparat krzemoorganiczny, 
transparentny STO BS 290. 

 
8.6. Prace wykończeniowe. 

Uszczelnienie wbudowania remontowanych ościeżnic od strony wnęk okiennych. 
Należy uszczelnić wbudowanie stolarki okiennej prowadząc prace od wewnątrz.  
W przypadku ustalenia dużych pustek, należy wprowadzić w przestrzeń pomiędzy 

obokniem a ościeżnicą, niskoprężną 1K-P Piankę pistoletową illbruc PRO 70. Piankę 
odseparować od ościeżnicy folią okienną Duo illbruk ME500, wyłożoną na mur glifu wnęki 
okiennej i zasłoniętą nowym tynkiem we wnękach okiennych lub impregnowaną taśmą rozprężną 
TP 650 illmod TRIO firmy lllbruck. Należy wykonać reperację tynków i powłok malarskich we 
wnękach okiennych przy zastosowaniu tynków trassowych i farb mineralnych. 

Uszczelnienie wbudowania remontowanych ościeżnic od strony elewacji. 
W zakresie remontu konserwatorskiego stolarki okiennej jest konserwacja drewnianych 

profilowanych opasek dekoracyjnych przylegających bezpośrednio do ościeżnic wokół okien i 
stanowiących istotny element wystroju architektonicznego elewacji wirydarza. Do ich reperacji 
niezbędny jest demontaż a następnie ponowne zamocowanie do konstrukcji okna. Przed 
ponownym osadzeniem dekoracyjnych opasek należy wykonać od zewnątrz, po skuciu paska 
tynku szer. 3-5 cm, wokół stolarki powyżej parapetu, uszczelnienie wbudowania ościeżnicy w 
oboknie przy użyciu folii okiennej Duo illbruck ME 500, zasłoniętej nowym tynkiem i poprzez 
zastosowanie na styku tynku i ościeżnicy przekładki z illbruck TP610 illmod Eco lub TP600 illmod 
600. Reperację tynków i powłok malarskich na elewacji wokół otworów okiennych należy wykonać 
zgodnie z technologią przyjętą przy remoncie elewacji. 

Pozostałe czynności 
- demontaż wszystkich zabezpieczeń, sprzątanie, odkurzanie, ustawienie mebli i 

przedmiotów na swoje miejsce, zawieszenie stałych elementów aranżacji pomieszczeń we 
wnękach okiennych, 

- naprawa ewentualnych uszkodzeń parkietów, posadzek, ścian itp. powstałych na drodze 
transportu elementów i w czasie konserwacji okien, 

- opracowanie dokumentacji z przebiegu konserwacji stolarki okiennej. 
 
8.7. Kontrola jakości 
Ocena jakości będzie obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów (w przypadku kwater odtworzonych) 
– sprawdzenie zgodności formy elementów odtworzonych z elementami oryginalnymi, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których zostały odtworzone zniszczone elementy , 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia, 
– sprawdzenie jakości powłok malarskich i zgodności koloru. 
– sprawdzenie terenu wykonywania prac pod względem jakości pozostawionych po pracach 
pomieszczeń. 
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9.0. Projektowana i remontowana stolarka okienna 
Okno półskrzynkowe , dwudzielone, rozwierane. Skrzydła zewnętrzne i wewnętrzne otwierane do 
wewnątrz  .  
Detale wrębów przylgowych niewidocznych wg Producenta. Niedopuszczalne okna uchylne oraz 
zastosowanie słupka pionowego.  
Nowe ramiaki z drewna sosnowego kl. I, klejone 3-warstwowo, bez złączy na długości w 
warstwach wierzchnich, łączone na złącza stolarskie. Po końcowym przeszlifowaniu i  
oczyszczeniu z kurzu zabezpieczyć preparatem przeciw szkodnikom biologicznym. Szczebliny 
naklejone wg rysunków detalu.  
Szklenie: 
Skrzydła zewnętrzne i wewnętrzne – szyba pojedyńcza float z powłoką niskoemisyjną od 
wewnątrz o grub. 4 mm. 
Okucia:  
Zawiasy czopowe, dwu częściowe, regulowane SFS typ 11R 15x92 lub Anuba Triplex 220 – 3D, z 
prostymi osłonkami. 
Uwaga:  
Przed przystąpieniem do wbudowywania należy staranie przygotować wnęki i otwory okienne wg 
detalu wbudowania. 
UZGODNIĆ STOSOWANE OKUCIA ORAZ SPOSÓB WYKOŃCZENIA, ZABEZPIECZENIA I 
KOLORYSTYKĘ – Z NADZOREM AUTORSKIM I INWESTORSKIM 
Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany uzgodnić z nadzorem 
autorskim. 
 
10.0 Uwagi 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 
wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. 
- nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. 
- obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. 
- w wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem 

faktycznym, wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do jednostki projektowej. 
3. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych (wg Ministerstwa 

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej). 
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). 
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej. 
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-

instalacyjnych. 
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących, jakość materiałów i wykonywanych robót. 
4. Zastosowane elementy i urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej, jak też materiały i 

elementy budowlane oraz instalacyjne powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do 
stosowania w Polsce. 

5. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 
międzybranżową. 

6. Wszystkie wymagane systemy przeciw pożarowe wymagane w budynku należy dostosować 
w projektowanych pomieszczeniach do standardów budynku.  

7. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i 
świadectwa ITB i PZH oraz odpowiadać odpowiadającym normom i powinny być montowane 
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów. 

8. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. 

9. Wszelkie ewentualne niezgodności i niejasności wynikające z rysunków lub powstałe w 
trakcie wykonywania robot budowlanych powinny być wyjaśniane i uzgadniane z udziałem 
architekta. 
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10. Wszystkie użyte materiały i wyroby budowlane muszą odpowiadać Polskim Normom lub 
posiadać Aprobaty Techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Nie należy dopuszczać do wbudowania materiałów i wyrobów nieposiadających 
aktualnych Aprobat lub Dopuszczeni Instytutu Techniki Budowlanej. 

11. Wszystkie prace wykonywać ściśle według zaleceń producentów poszczególnych 
materiałów. 

12. Materiały inne nieokreślone w projekcie można stosować tylko i wyłącznie po wyrażeniu 
zgody przez Projektanta. 

13. W przypadku stosowania specjalistycznych wyrobów powinny one posiadać aprobaty 
techniczne lub deklaracje zgodności z PN/EU, powyższe wyroby stosować zgodnie ze 
szczegółowymi specyfikacjami 

Producenta. 
14. W przypadku niezgodności pomiędzy powyższym opisem rozwiązań budowlanych i 

materiałowych oraz rysunkami, należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie i uzyskać 
wyjaśnienia od Projektanta. 

15. Transport, składowanie i montaż materiałów opisanych w projekcie należy wykonać 
zgodnie z instrukcjami producentów i zasadami sztuki budowlanej, tak, by zapewnić należyte ich 
funkcjonowanie w obiekcie. 

16. Powyższe opracowanie tekstowe jest integralnie połączone z częścią graficzną. 
 

iV. INFORMACJA DODATKOWE 
1. Dane o wpływie na środowisko. 
Roboty konserwatorskie i budowlane przy rewaloryzacji elewacji nie należą do grupy 
klasyfikowanej jako szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących 
pogorszyć stan środowiska. 
Nie będą też występować szkodliwości w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu przepisów o 
ochronie środowiska i uciążliwości w rozumieniu przepisów techniczno budowlanych, takich jak: 
- Szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych. 
- Hałas i drgania. 
- Zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami. 
- Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych ścieków. 
 
2. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany, na 
podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. „W sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (z póź. zmianami) 
– informacja zgodnie z art.34 ust.3 pkt.5 Ustawy z dn.7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z 
późn. zmianami).   
 
 
 

Opracował: 
mgr inż. arch. Rafał Pawłowski    Wa-236/01 

 
 
 
 

mgr inż. arch. Małgorzata Pastewka  
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IV. INFORMACJA BIOZ 
 
Sporządził: 
mgr inż. arch. Rafał Pawłowski  Wa-236/01 
 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z 
Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem osób do 
tego uprawnionych. 
 
Zakres robót. 
Zakres robót obejmuje remont i wymianę stolarki okiennej na I i II piętrze na elewacjach od strony 
dziedzińców zabudowy klasztoru Sióstr Franciszkanek Słiżebnik Krzyża  przy ul. Piwnej  9/11 w 
Warszawie.  
 
Inwestor: 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża  
Ul. Piwna 9/11 
00-265 Warszawa 
 
Spis zawartości: 

1. - Kolejność wykonywania robót. 
1.1. zagospodarowanie placu budowy 
1.2. roboty budowlano montażowe 
1.3. roboty wykończeniowe 
1.4. maszyny i urządzenia techniczne 

2. - Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp; 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby; 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia 
roboczego; 

3. - Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. 
 
1. Kolejność wykonania robót. 

1.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
b) wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
c) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody; 
d) odprowadzenie ścieków lub ich utylizacja; 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno sanitarnych; 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
g) zapewnienia właściwej wentylacji; 
h) zapewnienia łączności telefonicznej; 
i) urządzenia stanowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia, co najmniej 1,5m. 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 0,75m, 
a dwukierunkowego 1,2m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 
postojowe na terenie budowy. 
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Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
używanych środków transportu. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy lub robót 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 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, 
zabezpieczone balustrada. 
Balustrada składa się z deski krawędziowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej 
na wysokości 1,10m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową, a poręczą należy wypełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna 
być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. 
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty i nie mniej 
niż 6m. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad poziomem 
terenu i być nachylone pod kątem 45 stopni w kierunku zagrożenia. 
Pokrycie daszków ochronnych, jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętów lub 
materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane, 
wykonane, użytkowane oraz utrzymywane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 
pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn 
i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż. 
a) 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV 
b) 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1KV, lecz nieprzekraczającym 15kV 
c) 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15KV, lecz nieprzekraczającym 30kV 
d) 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30KV, lecz nieprzekraczającym 110kV 
e) 30,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110KV 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0m 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 te urządzenia. 
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
powinny być wykonywane, co najmniej raz na miesiąc, natomiast kontrola stanu i odporności 
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, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc. 
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c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowo prądowych w w/w 

instalacjach należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywanie napraw i przeglądy urządzeń 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. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika jednocześnie 
zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
a) 120 L – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo 
powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 L w przypadku korzystania z natrysków. 
b) 90 L – przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach, lub 
wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym  
60 L w przypadku korzystania z natrysków. 
c) 30 L – przy pracach niewymienionych w pkt. „a” i „b” 

Niezależnie od ilości wody określonej w punktach „a” „b” „c” należy zapewnić, co najmniej 
2,5 L na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej 
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place, itp.) 

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. 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
1. Związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek 
energetyczny organizmu, powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000kcal u kobiet. 
2. Wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od 
dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
1. Przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10C lub powyżej 
25C. 

Pracownik może przyrządzić sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych 
od pracodawcy. 

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. 
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. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie 
budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20-u pracujących. 
W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniając możliwość 
przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, 
jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. 

Jadalni powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać, co najmniej 1,10 m powierzchni na każdego 
pracowników jednocześnie spożywczych posiłek; 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych; 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach 
dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20m. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do 
składowania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczając możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. 
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Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0m, a 
stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 
10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań. 
b) 5,00m – od stałego stanowiska. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

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 przeciw pożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciw pożarowych. 

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikająca z 
potrzeb bezpieczeństwa pracy.  
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. 

1.2. Roboty budowlano – montażowe. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia 
otworów technologicznych w powierzchni stropu;  
- przygniecenie pracownika elementami konstrukcji stalowej 

Roboty montażowe mogą być wykonane przez pracowników zapoznanych z instrukcja 
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na 
kondygnacji poniżej kondygnacji, na której prowadzone są roboty montażowe jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10m/s; 
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 
wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

Odległość pomiędzy skrajną podwozia lub platformy obrotowej żurawia, a zewnętrznymi 
częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić, co najmniej 0,75m. 

Zabronione jest w szczególności: 
- przechodzenie osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem 
żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym; 
- składowania materiałów i wyrobów pomiędzy skrajną żurawia budowlanego lub materiałów 
pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi 
zabezpieczeniami. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 
zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w 
miejscu wbudowania. 

W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonania robót spawalniczych, odczepiania 
elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie 
pomosty montażowe i drabiny rozstawne. 
 
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod 
liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 
Podnoszenie i przemieszczanie osób na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 
materiałów lub wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1,0m od 
poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi; 
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- pozostawiane otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szyby dźwigów) 
Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi 
należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ograniczyć balustradą. 
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki 
linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 
1,50m wzdłuż zewnętrznej krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinno uwzględniać obciążenie dynamiczne 
spadającej osoby. 
W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za 
pomocą urządzenia samohamującego. 
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna przekraczać 1,50m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek 
urządzeń samohamujących. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych pomostów 
roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą 
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonane, przez, co najmniej dwie osoby 
w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia 
dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonanych na wysokości powyżej 2,0m w przypadkach, w których wymagane 
jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

1.3. Roboty wykończeniowe. 
Zagrożenia występujące przy wykonaniu robót wykończeniowych: 
- upadek z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowaniach; 
Brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonaniu robót 
związanych z montażem lub demontażem rusztowania) 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej przechodzącej obok budowanego obiektu 
(brak wydzielenia strefy bezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonane przy użyciu 
ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „Mostostal – Barman”, „Bosta-70”, „Stalkol”, 
„RR-1/30”, „Plettac”, „Roco-1”. 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych 
powinny posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu są zobowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru 
technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na 
wysokości 1,00m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 
przejść pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu 
„Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty 
malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta. 
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Montaż i demontaż rusztowań może być przeprowadzony tylko przez osoby odpowiednio 
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
4,0m od poziomu terenu. 
Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi należy 
wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować 
zagrożenia prądem elektrycznym. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać 
środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle przyłbice ochronne; 
- hełmy ochronne; 
- rękawice wzmocnione skórą; 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonania pracy. 

1.4. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót przy użyciu maszyn urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu); 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 
budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej) 
- 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. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 
instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 
posiadają kabin, powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami; 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się, jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania prac. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 
Pracy, w układach zbiorowych prac 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, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
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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 się z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzane w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. 
Szkolenie 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 warunki wypadkowe szczególne dla zagrożenia 
zdrowia i życia, nie rzadziej niż raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikiem elektrycznym jednofazowym oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1KW. 

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 wykonania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania 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 majster budow., stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
przeznaczeniem; 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy; 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy; 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  

Kierownik powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczających pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu likwidacji tego zagrożenia. 
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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 
odzież 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 jest zobowiązany informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
 
3. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. 

Wszystkie niezbędne projekty, dokumentacje, zezwolenia wchodzące w skład 
dokumentacji budowy powinny znajdować się w biurze kierownika budowy. 
Dokumenty te kierownik budowy zobowiązany jest udostępnić właściwym organom kontrolnym. 
 
4. Podstawa opracowania. 

Dokumenty: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. 
Zm.) 
- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z 
póź. zm.) 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z póź. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 
poz.1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.285) 
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz.288) 
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996r. w sprawie uprawnień 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 
budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny kandydatów na Rzeczoznawców. (Dz. U. Nr 62 poz. 290) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów. (Dz. U. Nr 60 poz. 278) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z póz. zm.) 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118 poz.1263) 
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu. (Dz. U. Nr 120 poz. 1021) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z uwagi na utratę mocy 
prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych 
(Dz. U. Nr 13 poz. 93) z dniem 19 września 2003r. 
 
 

Opracował: 
 

mgr inż. arch.  Rafał Pawłowski    Wa-236/01 
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