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1.1 Dane ogólne 

1.1.1 Podstawa opracowania 

- Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa z dn. 07.03.2019 r. zawarta pomiędzy 
Powiatem Żywieckim, a firmą SOLARSYSTEM s.c. z Myślenic. 

- Dokumentacja archiwalna budynku. 
- Projekt budowlany przebudowy poddasza 
- Dokumentacja fotograficzna. 
- Wizja w terenie. 
- Projekt wykoanwczy termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy 

ul. Słowackiego 2 w Żywcu, Zakres: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja 
elewacji z malowaniem farbą termoizolacyjną w sierpniu  2015 r. 

- Badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich opracowany przez Pracownię 
Konserwacji Zabytków Maria Osielczak w sierpniu 2015 r. 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 
poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i późniejszymi zmianami). 

1.1.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy - aktualizacja termomodernizacji 
budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Słowackiego 2 w Żywcu wraz z robotami 
towarzyszącymi.  

Opracowanie to obejmuje następujące prace:   
- malowanie elewacji farbą termoizolacyjną,  
- wymiana okien zewnętrznych starych na nowe okna drewniane białe o współczynniku 

przenikania ciepła U≤1,10 [W/m2*K] wyposażone w okucia rozszczelniające w skrzydłach 
uchylno-rozwieralnych, uchylnych i rozwieralnych. Okna wyposażone w klamki z blokadą 
błędnego położenia oraz mikrouchylenia. W oknach przewidzianych do wymiany należy 
odtworzyć grubości profili i rodzaj belkowania, oraz szprosy zewnętrzne i wewnętrzne 
z uwzględnieniem masy i grubości wszystkich poszczególnych elementów okna. 

- wymiana drzwi zewnętrznych starych na nowe drewniane o współczynniku przenikania ciepła 
U≤1,50 [W/m2*K] (bez drzwi frontowych). Kolor drzwi zgodny z kolorem drzwi frontowych. 
Drzwi wykonane zgodnie z formą drzwi ozn. D3 (drzwi ewakuacyjne sali gimnastycznej). 

- wymiana bramy garażowej na nową wykonaną z profili aluminiowych, ciepłych 
o współczynniku przenikania ciepła U≤1,50 [W/m2*K]. 
Planuje się również wykonanie następujących prac towarzyszących termomodernizacji tj.: 
- renowacja elewacji obiektu zgodnie z opracowanym Programem Prac Konserwatorskich, 

w tym tynków, gzymsów, sztukaterii, elementów kamiennych z maksymalnym 
zachowaniem elementów oryginalnych,  

- renowacja stolarki okiennej auli zgodnie z programem prac konserwatorskich, 
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- konserwacja drzwi wejściowych w zakresie przemalowania drzwi zgodnie z kolorem 
istniejącym, 

- odtworzenie ubytków w konsolach gzymsu wieńczącego wzór zgodny z istniejącymi 
konsolami, 

- wymiana istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej – rynny i rury spustowe 
z zastosowaniem blachy cynkowo-tytanowej, 

- wymiana istniejących obróbek blacharskich z zastosowaniem blachy cynkowo-tytanowej , 
- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, 
- remont balkonu z wykonaniem nowej płyty nośnej, odtworzeniem konsol 

podtrzymujących oraz renowacją kamiennej balustrady, 
- montaż nowego zadaszenia nad schodami od podwórka z szyby hartowanej montowanej 

na odciągach, 
- remont schodów od podwórka w zakresie skucia odpadających elementów wykończenia, 

wykonania izolacji, wylewki wyrównującej, wyłożenie płytkami kamiennymi ciętymi na 
wymiar z kwarcytu, 

- renowacja balustrady przy schodach od strony podwórka, uzupełnienie brakujących 
elementów kutych, poddać renowacji, kolor balustrad w kolorze grafit – mat, 

- remont dachu krytego papą nad wiatrołapem od podwórka z wykonaniem pokrycia z 
blachy płaskiej w kolorze grafit - mat, 

- remont istniejących krat okiennych w piwnicy oraz montaż nowych krat w pozostałych 
oknach piwnicznych zgodnie ze wzorem krat istniejących (krata przeplatana) oraz 
montaż nowych krat w oknach sali gimnastycznej wykonanych zgodnie ze stanem 
istniejącym z siatki. Kolor wszystkich krat poddawanych renowacji i nowych w kolorze 
grafit- mat. 

- montaż parapetów zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej w miejscu istniejących i 
wewnętrznych parapetów drewnianych, 

- demontaż i ponowny montaż po wykonaniu renowacji i malowania elewacji elementów 
monitoringu, kamer, tablic, godła, elementów systemu alarmowego, uchwytów na flagi 
oraz wszelkich innych elementów zamocowanych na elewacji. Lampy zewnętrzne 
zgodnie z indywidualnym opracowaniem. 

- uporządkowanie na elewacji przewodów instalacji elektrycznej i monitoringu (demontaż i 
ponowny montaż w peszlach podtynkowo), 

- montaż budek lęgowych dla ptaków 

1.1.3 Lokalizacja 

I Liceum Ogólnokształcące, ul. Słowackiego 2,  34-300 Żywiec. 

1.1.4 Inwestor 

Powiat Żywiecki, ul. Krasińskiego 13, 34 – 300 Żywiec. 
1.1.5 Forma opracowania 

Projekt wykonawczy – aktualizacja. 
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1.2 Informacje o stanie istniejącym 

1.2.1 Informacje podstawowe 

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojący, posiadający cztery kondygnację, nadziemne, 
podpiwniczony. Budynek przy ul. Słowackiego 2 powstał na początku XX wieku, oficjalnie Szkoła 
rozpoczęła swą działalność w budynku przy ul. Słowackiego 2 w 1911 r. Obiekt tworzy gmach 
dydaktyczny w kształcie litery U oraz dobudowana do niego parterowa sala gimnastyczna z 
zapleczem. 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne z cegły 
ceramicznej pełnej o grubości od 0,50 do 0,90 m z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym. 
Ściany wewnętrzne murowane, różnych grubości od 0,6 do 0,75 m.  W roku 2009 r. nastąpiła 
przebudowa poddasza szkoły, powstały dodatkowe sale lekcyjne oraz wymieniono dach szkoły. 
Dach szkoły jest dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną. Konstrukcja więźby dachowej 
krokwiowo-kleszczowa. Nad salą gimnastyczną dach czterospadowy również kryty dachówką 
ceramiczną. Zaplecze sali posiada dach dwuspadowy kryty papą. 

Stolarka okienna i drzwiowa: 
Okna istniejące w budynku stare, drewniane, skrzynkowe w stanie złym. W piwnicy część 

okien wymienionych na okna PCV w kolorze białym. Drzwi zewnętrzne frontowe drewniane w 
stanie dobrym, pozostałe drzwi zewnętrzne stare drewniane, ich stan określono jako zły.  

Ogólny opis instalacji c.o. i c.w.u.: 
Budynek zasilany w ciepło na potrzeby c.o. z węzła cieplnego zainstalowanego 

w pomieszczeniu piwnicy. Dostarczycielem ciepła jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej 
Ekoterm Sp. z o.o. w Żywcu. Stan węzła cieplnego określa się jako zły. Instalacja wewnętrzna 
rozprowadzająca stara wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare stalowe bez zaworów 
termostatycznych. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w przepływowych 
podgrzewaczach elektrycznych. Na poddaszu obiektu nowa instalacja c.o. wykonana jako 
oddzielny obieg, zasilana z istniejącego węzła. 

Opis ogólny wentylacji: 
Wentylacja grawitacyjna. 

1.2.2 Podstawowe informacje energetyczne 

Stan techniczny budynku pod względem izolacyjności cieplnej jest niezadowalający. Ściany 
zewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).  

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

1.3.1 Istniejący stan zagospodarowania 

Powierzchnia zabudowy budynku pozostaje bez zmian, a powierzchnie dróg, parkingów, 
placów itp. nie wchodzą w zakres projektu. 

Wykaz istniejących obiektów: 
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- budynek Inwestora,. 

Dostęp do posesji z drogi publicznej, obiekt zaopatrzony w energię elektryczną oraz w wodę 
z istniejących sieci miejskich. Zrzut ścieków do istniejącej, miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 

1.3.2 Projektowane zagospodarowanie 

W związku z tym, że planowane prace dotyczą termomodernizacji budynku wraz z robotami 
towarzyszącymi na obszarze działki nie planuje się rozbiórki istniejących obiektów kubaturowych. 
W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstaną nowe obiekty kubaturowe. Roboty polegać 
będą jedynie na termomodernizacji istniejącego budynku wraz z robotami towarzyszącymi 
zgodnie z zakresem podanym w pkt. 1.1.2. Działka, na której zostaną przeprowadzone prace nie 
jest terenem górniczym, a projektowane prace nie są w żadnym stopniu zagrożeniem dla 
środowiska i otoczenia. Odprowadzenie wód opadowych nie ulega zmianie i odbywać się będzie 
poprzez istniejący system rynien i rur spustowych.  

1.3.3 Informacja o ochronie konserwatora 

Obiekt znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. 

1.3.4 Informacja o terenach górniczych 

Działka nie znajduje się na terenach górniczych. 

1.4 Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

1.4.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Projektowana jest wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej, która obecnie nie spełnia 
wymogów właściwej normy (lokalizacja, rodzaj i liczba w zestawieniu okien i drzwi w części 
graficznej opracowania – rys. nr  A06). Okna będą wyposażone w okucia rozszczelniające 
w skrzydłach uchylno-rozwieralnych, uchylnych i rozwieralnych. W stolarce należy montować 
klamki z blokadą błędnego położenia oraz mikrouchylenia. W oknach przewidzianych do wymiany 
należy odtworzyć grubości profili i rodzaj belkowania, oraz szprosy zewnętrzne i wewnętrzne 
z uwzględnieniem masy i grubości wszystkich poszczególnych elementów okna. Zgodnie 
z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dla wymienianych okien przyjęto kolor 
biały. Wymieniane drzwi należy wykonać w kolorze zgodnym z istniejącym kolorem drzwi wejścia 
głównego oraz odwzorowywać formę drzwi D3. Stolarka powinna spełniać obecnie obowiązujące 
przepisy i wymagania dotyczące współczynnika przenikania ciepła: 

- okna wykonane z drewna w kolorze białym; współczynnik przenikania ciepła dla całego 
okna U≤1,10 [W/m2K]; współczynnik izolacyjności akustycznej Rw>33dB; okucia 
uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniające w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby 
zespolone, ciepłochronne float 4/16/4; 3-uszczelka - modyfikowane tworzywo, okna 
należy wyposażyć w klamki z blokadą błędnego położenia oraz możliwością 
mikrouchylenia. W oknach przewidzianych do wymiany należy odtworzyć grubości profili i 
rodzaj belkowania, oraz szprosy zewnętrzne i wewnętrzne z uwzględnieniem masy i 
grubości wszystkich poszczególnych elementów okna. 

- drzwi wykonane z drewna; współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi U≤1,50 
[W/m2K]; współczynnik izolacyjności akustycznej Rw>30dB; 3-uszczelka – modyfikowane 
tworzywa, zawiasy wzmacniane, regulowane, wyposażone w zamek patentowy 
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z kompletem kluczy. Wymieniane drzwi należy wykonać w kolorze zgodnym 
z istniejącym kolorem drzwi wejścia głównego oraz odwzorowywać formę drzwi D3. 

- brama wjazdowa wykonana z profili aluminiowych, ciepłych, współczynnik przenikania 
ciepła dla całych drzwi U≤1,50 [W/m2K]; współczynnik izolacyjności akustycznej 
Rw>30dB; 3-uszczelka – modyfikowane, zawiasy wzmacniane, regulowane, wyposażone 
w zamek patentowy z kompletem kluczy, 

Robotom dotyczącym wymiany okien towarzyszyć będzie montaż nowych parapetów 
zewnętrznych wykonanych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm oraz podokienników 
wewnętrznych wykonanych z drewna. 

Okna i drzwi należy wymienić przed wykonywaną renowacją i malowaniem elewacji. 
Po zamontowaniu okien i drzwi uzupełnić : 
- na ościeżach wewnętrznych - tynk cementowo-wapienny i pomalować farbą w kolorach 

dostosowanych do aktualnego koloru danego pomieszczenia, 
- na ościeżach zewnętrznych – tynk zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie prac 

konserwatorskich. 

1.4.2 Renowacja elewacji 

1.4.2.1 Istniejący stan elewacji 

Elewacje frontowa i boczne o dużej wartości artystycznej, o bogatym  wystroju zachowane 
w złym stanie, zarówno pod względem technologicznym jak  i pod względem zachowania 
walorów estetycznych. Podobnie skromniejsze w wystroju elewacje podwórkowe.  

Elewacja budynku poddana była dwóm zasadniczym remontom, z których ostatni  znacznie 
wpłynął na stan zachowania warstw oryginalnych i przyczyniały się do obniżenia wartości 
estetycznych obiektu. Na powierzchni widoczne dwie  grube warstwy nakropku cementowego, 
która wpływa destrukcyjnie na zachowane oryginalne tynki. Na całej powierzchni elewacji 
widoczna jest  gruba warstwa wtórnych nawarstwień. Tworzy ona nierówną, chropowata warstwę, 
silnie zanieczyszczoną, miejscami przepłukaną deszczem. Grube nawarstwienia, niedokładne 
uzupełnienia powodują, że detal sztukatorski całkowicie stracił swój precyzyjny rysunek, jest 
wykrzywiony i nierówny. Poza estetycznymi ważne są problemy technologiczne:  szczelne, 
wtórne nawarstwienia wpływają destrukcyjnie na warstwy oryginalne blokując odprowadzenie 
wilgoci. Wszystkie zmiany, zniszczenia wywołane działaniem wody zalewającej,  podciąganiem 
kapilarnym, krystalizacją soli zachodzą  w słabszej warstwie oryginalnego tynku wapiennego, 
powodują rozsadzanie struktury tynku wapiennego.  W trakcie badania elewacji stwierdzono, że 
w wielu miejscach poza widocznymi ubytkami występują partie odspojone, głuche.  
Kolejną przyczyną jest działanie czynników atmosferycznych, elewacja tynkowana w technologii 
wapiennej, bez powłoki hydrofobowej, na stan zachowania tynków miały duży wpływ wszystkie 
niszczące czynniki atmosferyczne, zacinający deszcz, mróz, wiatr.  

           Istotnym czynnikiem, który  wpływał destrukcyjnie na warstwy oryginalne było 
działanie wody zalewającej ściany ze zniszczonych obróbek blacharskich i uszkodzonych rur 
spustowych. Widoczne są ubytki zaprawy, silne spękania i odspojenia,  zawilgocenia                     
i wysolenia w postaci plam i zabieleń. W zacienionych  narożnikach gdzie spływała woda              
z uszkodzonych rur spustowych widoczne liczne skupiska mchów i porostów.   W partii gzymsu 
wieńczącego i gzymsów podokiennych widoczne liczne ubytki powstałe wskutek zalewania przez 
uszkodzone obróbki blacharskie.       
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             Widoczne są również liczne zniszczenia wywołane podciąganiem wody i topiącego się 
śniegu zalegającego na parapetach, ubytki pojawiają się najczęściej nad okuciami blacharskimi 
parapetów (ubytki w opaskach okiennych) oraz nad gzymsami.    
Na elewacjach podwórkowych widoczne duże zniszczenia tynku wywołane podciąganiem 
kapilarnym,   widoczne plamy , zawilgocenia, wysolenia.           
Na elewacji widoczne liczne elementy wtórne, haki mocowania, przewody i kable prowadzone na 
tynku.  W okienkach piwnicznych widoczne są oryginalne kraty przewlekane i kraty wtórne. 
Wtórne kraty widoczne są również w oknach parteru.  
Tynki – tynk oryginalny wapienny , w kolorze białym , stan zachowania zły, tynki są spękane, 
osłabione, spiaszczone, przy opukiwaniu występują miejsca głuche, zniszczenia wywołane są 
działaniem czynników atmosferycznych, zalewaniem przez wodę oraz uszczelnieniem słabszych 
tynków wapiennych przez nieprzepuszczalny nakropek cementowy. Szczególnie duże 
zniszczenia widoczne na elewacjach podwórkowych- widoczne ubytki, pęcherze, odspojenia, 
spękania.  
Detal sztukatorski ciągniony wykonany w narzucie 
Oryginalnie wykonany z tynku wapiennego w kolorze białym,  stan zachowania zły, tynki detalu  
są spękane, osłabione, spiaszczone, przy opukiwaniu występują miejsca głuche, zniszczenia 
wywołane są działaniem czynników atmosferycznych, zalewaniem przez nieszczelne okucia  oraz 
uszczelnieniem słabszych tynków wapiennych przez nieprzepuszczalne nakropki cementowe.  
Detal sztukatorski odlewany   
Wykonany w technologii odlewów z cementu romańskiego, w kolorze beżowo-piaskoowym (kolor 
beżowego piaskowca), zachowany w bardzo dobrym stanie, na powierzchni widoczne bardzo 
grube, wtórne nawarstwienia zniekształcające rysunek. Brak ubytków i miejsc osłabionych.  
Elementy kamienne – portal i balustrada balkonu 
Na powierzchni elementów  kamiennych widoczne są zniszczenia wywołane działaniem wilgoci 
podciąganej kapilarnie i działania czynników atmosferycznych. Szczególnie duże zniszczenia 
widoczne w cokołach podtrzymujących kolumny flankujące bramę wejściową. Kamień osypuje się 
i pudruje, widoczne ubytki, rozwarstwienia, odspojenia, złuszczenia. Na powierzchni widoczna 
warstwa fałszywej patyny, która dodatkowo przyczynia się do destrukcji struktury kamienia. 
Dużym czynnikiem powodującym destrukcję jest skład geologiczny kamienia, portal i balustrada 
balkonu wykonane z piaskowca lokalnego, z Brennej w kolorze zielonkawym o dużej 
nasiąkliwości.  
Drzwi frontowe - zachowane w dość dobrym stanie, poddana była niedawno konserwacji.  
Obróbki blacharskie – rynny i rury spustowe a także obróbki blacharskie wieńczące gzymsy 
wykazują duże zniszczenie w postaci korozji oraz odkształceń. 

1.4.2.2 Prace renowacyjne 

Zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich należy wykonać następujące 
prace: 

 Usunięcie starej blacharki  okucia gzymsów i parapetów okiennych, pasów rynnowych, 
rur spustowych, 

 Demontaż instalacji odgromowej na elewacji,  
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 Usunięcie wtórnych elementów niedostosowanych estetycznie - stalowych mocowań, i 
haków, przewodów poprowadzonych po tynku. Usunąć wtórne kraty w oknach. Przewody 
poprowadzić podtynkowo, w peszlach.  

 Oczyszczenie fragmentów oryginalnego detalu sztukatorskiego w  celu przygotowania 
odpowiednich  wzorników.  

 Odkucie  tynków Zachować należy maksymlanie dużą ilość sztukaterii. Należy odkuwać 
jedynie tynki i sztukaterie odspojone, głuche o stopniu zniszczenia uniemożliwiającym 
wzmacnianie. Zakres odkucia sztukatorskiego powinien być z nadzorem 
konserwatorskim. 
Przewiduje się: 
- elewacja od podwórka- skucie tynków prostych w 100%. 
- elewacja od podwórka – odkucie detalu sztukatorskiego w 40%, 
-  elewacja frontowa i boczne – skucie tynków i detalu sztukatorskiego w 50%. 

 Oczyszczenie zachowanych tynków i sztukaterii wykonanej w narzucie - ręcznie, 
mechanicznie przy pomocy skrobaków i dłut. 

 Oczyszczenie powierzchni murów mechanicznie, metalowymi szczotkami lub 
strumieniem sprężonego powietrza. Należy usunąć luźne i osypujące się cząstki, usunąć 
osłabione spoiny pomiędzy cegłami. 

 Dezynfekcja miejsc, gdzie widoczne są skupiska mchów i porostów (szczególnie we 
wnękach, przy rurach spustowych) roztworem przeznaczonym do usuwania glonów, 
grzybów , porostów i mchów z powierzchni mineralnych materiałów budowlanych.. 

 Wzmocnienie osłabionych cegieł i pozostałych elementów sztukatorskich wykonanych                   
w narzucie: rozpuszczalnikowy, głęboko penetrujący preparat. 

 Uzupełnienie usuniętych tynków: lekki tynk cementowo-wapienny  
 Założenie warstwy gładzi szpachlowej  na powierzchni ścian prostych z mikrowłóknami 
 Konserwacja i rekonstrukcja detalu sztukatorskiego wykonanego w narzucie, ciągniętego             

z wzornika – gzymsy, opaski okienne:  
- w pierwszym etapie należy delikatnie usunąć mechanicznie warstwy wtórne z detalu 
oryginalnego, aby odsłonić oryginalny rysunek detalu,  
-  przygotować wzorniki z blachy, 
- usunięcie części detalu oryginalnego o dużym stopniu zniszczenia, zalanych wodą, 
osypujących się przewiduje się usunięcie detalu   w 50%, 
- przemurowanie nową cegłą fragmentów silnie zawilgoconych, zniszczonych  z powodu 
zalewnia przez wodę,  
- wzmocnienie strukturalne zachowanych fragmentów detalu sztukatorskiego i wątku 
ceglanego – głęboko penetrujący preparat  
-  uzupełnienie grubszych ubytków z zaprawy cementowo- wapiennej  bezpośrednio na 
murze – zaprawa tynkarska 
- gzymsy uzupełnione i pozostałe oryginalne- zaleca się wykonanie  wierzchniej warstwy 
(szlichty) z zaprawy drobnoziarnistej  

 Wymiana wszystkich  okuć blacharskich z blachy tytan-cynk. Na powierzchni gzymsów 
i przyczółków założyć kolce przeciw ptakom. . 

 Remont wraz z izolacją balkonu  
 Rekonstrukcja konsol wsporników pod balkonem oraz brakujących konsol podokapowych 

z odlewu cementowego. Konsole wsporników wg. załączonego detalu, natomiast konsole 
podokapowe zrekonstruować wykorzystując wzór oryginalny. 
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 Konserwacja elementów metalowych (kraty w okienkach piwnicznych, metalowa 
balustrada na podwórku): oczyszczenie z nawarstwień farby olejnej, uzupełnienie 
ubytków, malowanie farbą. Należy usunąć kraty wtórne i wykonać rekonstrukcję krat 
piwnicznych wg zachowanych oryginalnych wzorów (krata przeplatana) 

 Konserwacja elementów kamiennych 
- usunięcie wcześniejszych uzupełnień i sklejeń nie odpowiadających właściwościom 
fizyko - mechanicznym i optycznym kamienia, 

  -oczyszczenie płyt metodą hydrodynamiczną wspomaganą chemicznie , 
  - odsolenie metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska.  
  - dezynfekcja  obiektu  

- wzmocnienie osłabionych partii kamienia - preparaty na bazie pochodnych związków 
krzemoorganicznych o właściwościach hydrofilnych. 
- uzupełnienie ubytków - zaprawa mineralna.  

   - rekonstrukcja opracowania powierzchni za pomocą groszkowników i dłut. 
   - rekonstrukcja kolorystyki – laserunki. 
   - hydrofobizacja - 8-10 krotnie „mokre w mokre”. 

 Konserwacja elementów sztukatorskich odlewanych: 
- usunięcie wtórnych nawarstwień zapraw i przemalowań – mechanicznie przy użyciu 
dłutek     i skrobaków,  
- doczyszczenie chemiczne  przy pomocy słabego roztworu kwasu octowego,  
- sprawdzenie mocowań i kotwienia elementów – poprawienie obluzowanych mocowań, 
- sklejenie pęknięć – żywica epoksydowa, 
- cyzelowanie powierzchni – zastosować należy zaprawę drobnoziarnistą  

 Malowanie elewacji  - farba termoizolacyjna. 
 Konserwacja stolarki okiennej auli: 

- demontaż skrzydeł, 
- oczyszczenie z nawarstwień farby, 
- uzupełnienie ubytków – mniejsze ubytki – kit na bazie trocin, większe ubytki wstawki z 
fleków drewnianych, 
- pasowanie skrzydeł do ościeży, poprawianie szczelności, 
- naprawa i regulacja mechanizmów otwierających,  
- oczyszczenie i izolowanie lakierem klamek i zawiasów, 
- malowanie w kolorze białym, 

 Konserwacja bramy wejściowej: 
- drewniana brama wejściowa poddana była niedawno konserwacji. W dolnej partii 
narażonej na działanie wilgoci i uszkodzenia mechaniczne widoczne uszkodzenia 
lakieru. Należy przemalować zgodnie z istniejącą kolorystyką. 

1.4.2.3 Zalecenia końcowe 

- wszystkie prace wykonywane powinny być przez osoby (firmę) posiadające 
doświadczenie i praktykę w pracach konserwatorskich i sztukatorskich 
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- konieczny jest nadzór konserwatorski sprawowany przez osobę z uprawnieniami 
konserwatorskimi (konserwator dzieł sztuki), 
- nie wolno stosować gotowych detali sztukatorskich wykonanych z gipsu i powlekanego 
styropianu, styroduru i innych materiałów syntetycznych. Detal wykonany powinien być                       
w narzucie, z zaprawy zgodnie z oryginalna technologią, 

- konieczne jest uzgodnienie przygotowanych wzorników z nadzorem konserwatorskim i 
akceptacja konserwatora zabytków próbek kolorów przytoczonych w punkcie 1.4.3.  

1.4.3 Kolorystyka elewacji i elementów 

Zgodnie z zaleceniami programu prac konserwatorskich na podstawie badań 
stratygraficznych proponuje się kolorystykę: 
- bonie z rustyką na poziomie cokołu – kolor beżowo-piaskowy – ciemniejszy (zbliżony do 
RAL1001),  
 - bonie na poziomie parteru, bonie narożne, gzymsy podokienne, międzykondygnacyjne, 
przyczółki nad oknami, gzymsy nadokienne, gzyms pod fryzem jajownikowym – beżowo-
piaskowy – jaśniejszy (zbliżony do RAL1015),  
- pozostałe tynki proste ,bonie, opaski okienne – w kolorze białym (zbliżony do RAL 9016)  
- detal sztukatorski odlewany – kolor beżowo-piaskowy - kolor cementu romańskiego, 
-  elementy z piaskowca- kolor kamienia po konserwacji. 
Tynki proste, bonie, detal sztukatorski wykonany w narzucie wykończony na gładko.  

1.4.4 Zalecenia RDOŚ 

Zgodnie z decyzją RDOŚ przed przystąpieniem do prac należy zamknąć wszystkie 
miejsca mogące służyć jako potencjalne siedliska lęgowe ptaków. W ramach działań 
kompensujących utracone siedliska po wykonaniu prac remontowych elewacji należy na budynku 
(na elewacji wschodniej) zamontować 8 pojedynczych lub 4 podwójne budki lęgowe dla jerzyka, a 
na drzewach w sąsiedztwie budynku 2 budki lęgowe dostosowane dla wróbla oraz 1 budkę dla 
bogatki i 1 dla modraszki. Wymiary budek zgodnie z załączoną decyzją RDOŚ. 

1.4.5 Prace towarzyszące 

 Remont balkonu. W związku ze złym stanem technicznym balkonu przewiduje się jego 
rozbiórkę oraz odtworzenie. W tym celu należy zdemontować istniejące balustrady 
kamiennej przeznaczone do renowacji. Odtworzyć płytę nośną balkonową, wykonać 
izolację balkonu oraz płytkowanie płytkami kamiennymi ciętymi maszynowo na wymiar z 
kwarcytu. W ramach prac odtworzeniowych balkonu należy również wykonać 
rekonstrukcję konsol wsporników pod balkonem. Po wykonaniu renowacji zamontować 
balustrady kamienne.   

 Remont schodów i wymiana zadaszenia. W ramach prac towarzyszących należy 
wykonać remont schodów na elewacji tylnej budynku. Należy skuć odspojoną wylewkę, 
wyrównać powierzchnię, zaizolować i wypłytkować płytkami ciętymi maszynowo z 
kwarcytu na wymiar schodów. Istniejące zadaszenie nad schodami zdemontować i po 



PROJEKT WYKONAWCZY - AKTUALIZACJA 
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego  w Żywcu 

 
 

14 

wykonaniu renowacji elewacji zamontować daszek systemowy z szyby hartowanej 
mocowanej za pomocą odciągów. 

 Remont dachu krytego papą nad wiatrołapem od podwórza, poprzez ściągnięcie starej 
warstwy papy, przygotowanie podłoża pod styrodur wyprofilowanie spadku styrodurem 
gr. 4 – 13 cm. Następnie pokrycie blachą płaską w kolorzez grafit- mat.  

 Wymiana rynien i rur spustowych. W ramach prac remontowych należy wymienić 
istniejący systemu odprowadzania wody deszczowej – rynny i rury spustowe z blachy 
cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm. 

 Wymiana obróbek blacharskich - wymiana istniejących obróbek blacharskich z blachy 
cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm, 

 Montaż parapetów zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm i wewnętrznych 
drewnianych, 

 Ponowny montaż poprzednio zdemontowanej instalacji odgromowej, 
 Kraty okienne. W ramach prac przewiduje się wyremontowanie krat okiennych w oknach 

piwnicznych poprzez oczyszczenie z nawarstwień farby olejnej, uzupełnienie ubytków, 
malowanie farbą w kolorze grafit- mat. W pozostałych oknach piwnicznych gdzie 
zamontowane są wtórne kraty lub ich brak przewiduje się montaż nowych. Nowe kraty 
zewnętrzne przewiduje się również w oknach Sali gimnastycznej z odwzorowaniem 
istniejących krat z siatki. W oknach tych należy również przewidzieć demontaż, a 
następnie powtórny montaż po wymianie stolarki okiennej krat okiennych wewnętrznych. 
Kolor nowych krat grafit-mat. 

 demontaż i ponowny montaż po wykonaniu malowania elewacji elementów monitoringu, 
kamer, tablic, godła, elementów systemu alarmowego, lamp zewnętrznych, uchwytów na 
flagi oraz wszelkich innych elementów zamocowanych na elewacji. Przed montażem 
elementy stalowe należy poddać oczyszczeniu z nawarstwień farby olejnej, uzupełnić 
ubytki i pomalować farbą w kolorze grafit-mat. 

1.5 Ustalenia końcowe 

1.5.1 Wpływ inwestycji na środowisko 

Planowana inwestycja nie wpłynie w żaden znaczący sposób na środowisko ani nie 
spowoduje zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników ani na etapie prowadzenia robót 
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zawarte zostały w informacji BIOZ, dołączonej do tego dokumentu. Wszelkie 
niewykorzystane materiały, bądź pochodzące z rozbiórki będą przekazane do utylizacji przez 
wykonawcę robót budowlanych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony środowiska 
zawarte zostały w specyfikacjach technicznych.  

1.5.2 Wpływ planowanej inwestycji na stan techniczny budynku 

Przewidywane roboty renowacyjne i termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi 
opisane powyżej nie wpłyną w negatywnie na obecny stan techniczny budynku i nie stworzą 
stanu zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.  

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejącego obiektu pozwalają na 
przeprowadzenie robót renowacyjnych i termomodernizacyjnych. 
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1.5.3 Wpływ inwestycji na politykę horyzontalną  

Projekt został opracowany w zakresie produktów, towarów, usług i infrastruktury 
z założeniem, że obiekty będące przedmiotem projektowania są w całości dostępne dla 
wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. Zatem są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego 
na ośmiu regułach: 
1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności 
2. Elastyczność w użytkowaniu 
3. Proste i intuicyjne użytkowanie 
4. Czytelna informacja 
5. Tolerancja na błędy 
6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku 
7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania 
8. Percepcja równości 

Opracowanie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji 
z malowaniem farbą termoizolacyjną.  W ramach tych prac zaprojektowano wymianę stolarki 
drzwiowej - szerokość otworów i odpowiednia wysokość progów dostosowana do korzystania z 
pomieszczeń osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Ponadto zgodnie z prawem 
budowlanym obiekt budowlany zapewnia niezbędne warunki do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne. 

1.5.4 Uwagi końcowe 

Wykonać zgodnie z: 
- Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 207/2003, poz. 2016, z późn. zm.) - rozdział I 

art. 10 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 
poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270 i późniejszymi zmianami) 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie 
i uprawnienia.  

Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną 
i przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP. 

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien być traktowany jako definitywny – 
w rozliczeniu końcowym należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do prawidłowego 
funkcjonowania obiektu, nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w niniejszej dokumentacji. 
Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji określające parametry budynku (kąty, wymiary, 
itp.) wymagają weryfikacji przed rozpoczęciem realizacji.  

Przy realizacji obiektu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie oraz posiadające odpowiednie certyfikaty (zgodności z Polską Normą i 
Europejską Normą) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy lub Europejskiej Normy). 

Opracował: mgr inż. arch. Beata Zięba – Śliz 
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2 Charakterystyka energetyczna obiektu 

Charakterystyka energetyczna obiektu – wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz 
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. 

Przedmiotowy budynek będzie poddany termomodernizacji, w trybie ustawy 
o termomodernizacji z dn. 25.07. 2001 r., celem poprawy warunków eksploatacji, ograniczenia 
kosztów utrzymania, a co za tym idzie zmniejszenia zapotrzebowania na energię, niezbędnej do 
funkcjonowania obiektu. Termomodernizacja przyczynia się bezpośrednio do ochrony środowiska 
dzięki niższej emisji dwutlenku węgla, powstającego przy produkcji energii – zmniejsza się więc 
negatywne oddziaływanie obiektu na środowisko. 

Zakres prac, będących przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, renowację i malowanie elewacji farbą termoizolacyjną, wymianę 
wewnętrznej instalacji c.o., wymianę węzła cieplnego, budowę instalacji ciepłej wody użytkowej i 
cyrkulacji oraz budowę instalacji solarnej. W tym zakresie zostały poprawione parametry obiektu 
i odpowiadają aktualnym wymaganiom prawnym.  

Charakterystyka energetyczna – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
6.11.2008 r. Zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 
Ad. Pkt. 9 
a)  bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 

stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń 
służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku – poza 
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  

b)  w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne 
lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, 
wrót, a także przegród przezroczystych innych. 

 
Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne W/(m2K): 

Zgodnie z „Audytem energetycznym budynku”: 
Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody (stan istniejący): 
- ściany zewnętrzne  1,223; W/m²K 
- okna zewnętrzne  2,800 W/m²K 
- drzwi zewnętrzne  4,200 W/m²K 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody (stan projektowany): 
- ściany zewnętrzne         ≤0,74 W/m²K 
- okna zewnętrzne  1,100 W/m²K 
- drzwi zewnętrzne  1,500 W/m²K 

a) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę 
energetyczną obiektu budowlanego. 
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W ramach prac termomodernizacyjnych planowana jest wymiana istniejącego węzła cieplnego oraz 
wewnętrznej  instalacji c.o. 

- sprawność systemu grzewczego  przed termomodernizacją - 73% 
- sprawność systemu grzewczego po termomodernizacji - 87% 

d)  dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte 
w przepisach techniczno-budowlanych.  

Projektowane przegrody zewnętrzne budynków charakteryzują się współczynnikami 
przenikania ciepła U [W(m2K)] niższymi niż wymagane przepisami. 

- okna zewnętrzne - proj. ≤ 1,10 
- drzwi zewnętrzne - proj. ≤ 1,50 

Ad. Pkt. 10 

a)  zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków - poza 
zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  

b)  emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – docieplenie przegród zewnętrznych wraz 
z wymianą wewnętrznej instalacji c.o. oraz kotłowni w znacznym stopniu przyczyni się do 
ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza takich jak CO, CO2, SO2, NOx oraz 
pyłu.  

c)  rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów - poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do 
stanu istniejącego.  

d)  emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się - poza zakresem projektu, bez zmian 
w stosunku do stanu istniejącego.  

e)  wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują 
wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami – Zgodnie z zakresem opracowania rozwiązania 
funkcjonalne i  przestrzenne obiektu pozostają bez zmian. Ze względu na projektowane prace 
termomodernizacyjne (docieplenie ścian zewnętrznych obiektu, docieplenie stropu ostatniej 
kondygnacji, wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u wraz z kotłownią), w istotny sposób 
nastąpi ograniczenie emisji ciepła poprzez  przegrody zewnętrzne budynku. 

Ad. Pkt. 11 
W stosunku do budynku o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2 określonej zgodnie 

z właściwymi normami, dotyczącymi właściwości użytkowych w budownictwie oraz określania 
i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych – analizę możliwości racjonalnego 
wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych 
źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia 
wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego 
ogrzewania - w obiekcie projektuje się instalacje solarną przeznaczoną do przygotowania c.w.u.   

Opracował: mgr inż. arch. Beata Zięba- Śliz 
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I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

- roboty rozbiórkowe:  
• rozbiórka obróbek blacharskich i systemu odwodnienia budynku,  
• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
• demontaż elementów mocowanych do elewacji w tym: oprawy oświetleniowe, 

kamery monitoringu, tablice informacyjne, instalacja alarmowa, instalacja 
odgromowa, 

- ustawianie i rozbiórka rusztowań zewnętrznych, 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
- roboty renowacyjne i malarskie elewacji, 
- roboty dekarskie i blacharskie – wykonanie nowego odwodnienia i obróbek 

blacharskich, 
- montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
- remont schodów i balkonu, 
- montaż budek lęgowych dla ptaków, 
- montaż elementów elewacyjnych, 

 
II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Prace dot. projektowanych prac odbywać się będą w istniejącym budynku I Liceum 
Ogólnokształcącego w Żywcu. 

 
III. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 Nie dotyczy ponieważ prace wykonywane będą w obiekcie. 
 

IV. Przewidywane zagrożenia: 

- podczas prac przy wykorzystaniu rusztowań może dojść do upadku z wysokości osób 
tam pracujących, 

- podczas wykonywania prac, przy transporcie, ustawianiu i montażu materiałów 
i urządzeń może dojść do stłuczeń, skaleczeń, lub przygniecenia osób wykonujących te 
prace, 

- podczas wykonywania prac elektrycznych może dojść do porażenia prądem, 
 
V. Instruktaż: 

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

- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 

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. 
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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 praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 
wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 
osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być 
przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 
stanowisku pracy. 

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 szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz 
zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

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 majster budowy, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

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

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

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu zapewnić 
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewni likwidacje 
zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii materiałów i 
substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
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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 opracowana 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 powinien 
poinformować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
 
Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom. 
 Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

 
a) 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. 

 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

 
c) 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. 

 
Wskazanie środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena 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 sie czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
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- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich. 
 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
- pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

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

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

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 

- zapewnić likwidacje 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. 

 
VI. Środki zapobiegawcze: 

Podczas realizacji robót wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Osoby pracujące na wysokości (dach budynku, rusztowania) i narażone na upadek muszę 
być wyposażone w uprzęże zabezpieczające. Montaż ciężkich elementów instalacji (zbiorniki, 
naczynia przeponowe) musi być przeprowadzony przez odpowiednią ilość osób, przy 
odpowiedniej asekuracji. 
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Podczas prac na dachu i na rusztowaniach, w celu ochrony osób postronnych, teren wokół 
budynku należy ogrodzić. Wykonawca jest zobowiązany oznakować teren budowy, oraz jeżeli 
jest to konieczne wyznaczyć i odpowiednio oznakować bezpieczne przejścia przez ten teren. 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót obowiązkiem wykonawcy jest 
utrzymywanie terenu budowy w stanie bez wody stojącej, oraz podejmowanie wszelkich 
uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca ma obowiązek unikać 
uszkodzeń, lub uciążliwości dla osób lub własności a wynikających ze skażenia, hałasu, lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzonych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, oraz 
zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymać w należytym stanie technicznym wszystkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszystkie osoby pracujące na terenie budowy podczas prac montażowych obowiązane są do 
stosowania kasków ochronnych, odzieży ochronnej (rękawice ochronne, kombinezony), oraz 
odpowiedniego obuwia. 
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C.  ZAŁĄCZNIKI 
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Uprawnienia projektowe 
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Oświadczenia projektantów 

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT WYKONAWCZY - AKTUALIZACJA 
Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego  w Żywcu 

 
 

31 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 
2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że: 

Projekt wykonawczy – aktualizacja Termomodernizacja budynku I Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. Słowackiego 2 w Żywcu 

Zakres: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji 
z malowaniem farbą termoizolacyjną 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 
7 maj 2019 r. 

 
 

mgr inż. arch. Beata Zięba-Śliz
        

 
 

 
mgr inż. arch. Małgorzata Bzdek-Bogdan
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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane  
z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 
z późniejszymi zmianami), oświadczam, że: 

Projekt wykonawczy – aktualizacja Termomodernizacja budynku I Liceum 
Ogólnokształcącego przy ul. Słowackiego 2 w Żywcu 

Zakres: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji 
z malowaniem farbą termoizolacyjną 

ze względu na rodzaj robót obliguje kierownika budowy w trakcie 
realizacji inwestycji do sporządzenia planu BIOZ. 

 
 

7 maj 2019 r. 
 

 
mgr inż. arch. Beata Zięba-Śliz

        
 

 
 

mgr inż. arch. Małgorzata Bzdek-Bogdan
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wszystkie zmiany wprowadzone w opracowaniu: 
Projekt wykonawczy – aktualizacja Termomodernizacja budynku I Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. Słowackiego 2 w Żywcu 
Zakres: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elewacji 

z malowaniem farbą termoizolacyjną 
są zmianami nieistotnymi i nie wpływają na zakres pozwolenia na 
budowę. 

 
 

7 maj 2019 r. 
 

 
mgr inż. arch. Beata Zięba-Śliz

        
 

 
 

mgr inż. arch. Małgorzata Bzdek-Bogdan 
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D.    CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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010101010101 01009

020 020 020 020 020 020 020 020 020 020 020

01A 01A 01A

K3K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3

K3

KOLOR BIAŁY ZBLIŻONY DO RAL9016

KOLORY ELEWACJI:

KOLOR BEŻOWO-PISASKOWY JAŚNIEJSZY ZBLIŻONY DO RAL1015
KOLOR BEŻOWO-PIASKOWY CIEMNIEJSZY ZBLIZONY DO RAL 1001
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012 013
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K3
K3K3

D4

KOLOR BIAŁY ZBLIŻONY DO RAL9016

KOLORY ELEWACJI:

KOLOR BEŻOWO-PISASKOWY JAŚNIEJSZY ZBLIŻONY DO RAL1015
KOLOR BEŻOWO-PIASKOWY CIEMNIEJSZY ZBLIZONY DO RAL 1001



PLAN SYTUACYJNY

PLAN SYTUACYJNY

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01
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KOLORY ELEWACJI:

KOLOR BEŻOWO-PISASKOWY JAŚNIEJSZY ZBLIŻONY DO RAL1015
KOLOR BEŻOWO-PIASKOWY CIEMNIEJSZY ZBLIZONY DO RAL 1001
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KOLOR BIAŁY ZBLIŻONY DO RAL9016

KOLORY ELEWACJI:

KOLOR BEŻOWO-PISASKOWY JAŚNIEJSZY ZBLIŻONY DO RAL1015
KOLOR BEŻOWO-PIASKOWY CIEMNIEJSZY ZBLIZONY DO RAL 1001



1. Kolor okien od 01 do 021 w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego U<=1,1 W/m2K.

4. Projektowane okna wykonać jako drewniane o identycznym układzie, podziale, formie i detalu jak istniejące. Niedopuszczalne jest uproszczenie formy dla poszczególnych elementów tj.: słupek, ślemię, szpros, próg, nadproże, ościeżnica oraz okucia. 
5. Przed wymianą stolarki okiennej na nową (po zdemontowaniu istniejacych okien) należy dokonać szczegółowej inwentaryzacji.

OZNACZENIE

SCHEMAT
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OZNACZENIE

SCHEMAT
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1
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260

13

300

168

2

D1 D2

255

144

1

D3

263

168

1

B1

227

292

1

Zdjęcie istniejącej

stolarki:

Zdjęcie istniejącej

stolarki:

UWAGI:

UWAGI:

Okno o odporności ogniowej
EI30

Okna o odporności
ogniowej EI30
wewnątrz witraż
do przełożenia
w nową ramę okna

O21

345

150

1

Okno zaopatrzone w okucia
i szybę antywłamaniową

Okno zaopatrzone 
w okucia i szybę 
antywłamaniową

Okno zaopatrzone w okucia
i szybę antywłamaniową

Okno zaopatrzone w okucia
i szybę antywłamaniową

Okno zaopatrzone w okucia
i szybę antywłamaniową
w kolorze mlecznym

Okno zaopatrzone w okucia
i szybę antywłamaniową
w kolorze mlecznym

Po wymianie okien
ujednolicić kraty zgodnie

z widokiem elewacji

Po wymianie okien
zamontować kraty zgodnie
z widokiem elewacji
(wewnętrzne i zewnętrzne)

3. Okna 05, 07 i 08 o odporności ogniowej EI30.

6. Współczynnik izolacyjności akustycznej okien Rw>33dB.  
7. Szyby zespolone, ciepłochronne dwukomorowe, 3-uszczelka - modyfikowane tworzywo. W oknach 01A, 012,015,016,017,019 szyby i okucia antywłamaniowe.

2. Wszystkie okna z kompletem okuć, wyposazone w klamki z blokadą błędnego położenia oraz możliwością mikrouchylenia.  

10. Zamieszczone zdjęcia stolarki bez skali.

8. Kolor drzwi D1 do D3 oraz bramy garażowej B1 w kolorze istniejacych drzwi wejściowych. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi i bramy U<=1,5 W/m2K.
9. Współczynnik izolacyjności akustycznej drzwi Rw>30dB; 2-uszczelka - modyfikowane, zawiasy wzmocnione,regulowane, wyposażone w zamek patentowy z kompletem kluczy, okucia antywłamaniowe. 
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ZAKRES PRAC:
- demontaż skrzydeł,
- oczyszczenie z nawarstwień farby,
- uzupełnienie ubytków - mniejsze ubytki - kit na bazie trocin, 
większe ubytki wstawki z fleków drewnianych,
- pasowanie skrzydeł do ościeży, poprawianie szczelności,
- naprawa i regulacja mechanizmów otwierających, 
- oczyszczenie i izolowanie lakierem klam

ek i zawiasów,
- malowanie w kolorze białym
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