
OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, 

MONTAŻ PODNŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

1. PRZEDMIOT ORRACOWANIA
Przebudowa schodów zewnętrznych i montaż podnośnika dla osób 
niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

2. DANE EWIDENCYJNE

INWESTOR: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka 
Ratajczaka
ul. Wielichowska 43a, 64-000 Kościan

LOKALIZACJA: Kościan, ul. Wielichowska 43a

3. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- zlecenie zamawiającego,
- wizja lokalna,
- koncepcja uzgodniona z inwestorem,
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana dla celów projektowych,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002r Nr 75, poz. 690).

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:
Istniejące schody przy wejściu głównym do szkoły nie spełniają wymogów 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie pod 
względem wysokości i szerokości stopni. Istniejące schody stanowią dwa stopnie i 
podest wykonane z kostki brukowej  oraz bieg schodów żelbetowych pokrytych 
lastriko prowadzących na poziom parteru budynku. Powierzchnia lastriko jest 
zniszczona, spękana i nierówna. Od strony spodniej odpadły elementy betonowe 
odkrywając zbrojenie płyty schodów.
Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Powierzchnia zabudowy:
− schody: 15,21 m2

− podnośnik z podestem: 5,07 m2

− nowe utwardzenia terenu: 20,25 m2



6. CEL OPRACOWANIA:
W związku ze złym stanem technicznym istniejących schodów i  potrzebą 
zapewnienia osobom niepełnosprawnym poruszających się na wózkach 
inwalidzkich dostępu do budynku projektuje się nowe schody zewnętrzne oraz 
podnośnik pionowy przy wejściu głównym do budynku.

7. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Należy rozebrać istniejące schody żelbetowe wraz z fundamentem. Miejsce oparcia 
schodów na murze należy rozkuć w celu umożliwienia oparcia nowych schodów. 
Lastriko znajdujące się na podeście schodów przeznaczone jest do skucia.
Rozebrać należy też podest i stopnie z kostki brukowej oraz dwa murki oporowe 
razem z fundamentami. 

8. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANE

8.1. FUNDAMENTY
Posadowienie schodów bezpośrednie. Ława fundamentowa zespolona ze schodami 
żelbetowymi. Zbrojenie głównym ɸ 12 stal AIIIN i strzemionami ɸ 6 stal A0 co 30 
cm. 
Ławy pod ścianki szczytowe schodów wykonać jako betonowe.
Jako oparcie dla podestu stalowego i podnośnika projektuje się płytę fundamentową 
grubości 30 cm wykonanej na warstwie pospółki zagęszczonej dynamicznie 
grubości 60 cm. Jako zbrojenie płyty projektuje 2x się siatkę zgrzewaną (górą i 
dołem) z pręta ɸ 10 (oczko 15 x 15 cm) stal AIIIN. Powierzchnię płyty należy 
uformować ze spadkiem 1 % umożliwiającym odprowadzenie wody w kierunku od 
ścian budynku.
Fundamenty projektuje się z betonu B20. Wykonać zgodnie z rysunkiem K-1.
Wymiary i kształt płyty dostosować do zaleceń producenta podnośnika.
Przed przystąpieniem do wykonania fundamentów należy zlokalizować dokładne 
położenie rury przyłącza wodnego. Jeżeli okaże się, że rura przebiega w miejscu 
planowanych fundamentów należy dokonać przebudowy przyłącza w tym obszarze. 
Po wykonaniu przebudowy przyłącza wykop należy uzupełnić żwirem i zagęścić 
dynamicznie warstwami.

8.2. SCHODY ŻELBTOWE
Projektuje się schody żelbetowe płytowe. Bieg schodów składa się z 10 stopni o 
wysokości 17 cm i głębokości 35 cm. Schody należy oprzeć na murze i kotwić w 
wieńcu żelbetowym.
W miejscu oparcia schodów na murze zastosować zaprawę naprawczą 
poprawiającą przyczepność betonu.

 Grubość płyty schodów – 15cm. Jako zbrojenie główne zastosować pręty ɸ12, jako 
zbrojenie rozdzielcze pręty ɸ10. Zastosować stal AIIIN, beton B20. Wykonać 
zgodnie z rysunkiem K-2.

8.3. ŚCIANY SZCZYTOWE SCHODÓW
Ściany murowane z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm.

8.4. WYLEWKA BETONOWA
Na podeście schodów wykonać należy wylewkę betonową wyrównującą gr. 3-4 cm z 
betonu B 15zbrojoną przeciwskurczowo siatką z pręta  ɸ 6. Wykonując wylewkę 
należy przygotować miejsce dla montażu wycieraczek.



8.5. PODEST STALOWY
W celu umożliwienia komunikacji pomiędzy podnośnikiem, a wejściem do wiatrołapu 
projektuje się podest stalowy o wymiarach umożliwiających poruszanie się po nim 
osobą na wózkach inwalidzkich.
Jako podłoże zastosować należy kratę pomostową antypoślizgową, ocynkowaną.
Wysokość podestu dostosować należy do poziomu posadzki w stanie wykończonym 
w wiatrołapie.
Całość wykonać należy jako konstrukcję spawaną ze stali St3S.
Podstawy słupów zakotwić w płycie fundamentowej za pomocą 4 kotew wklejanych  
ɸ10 dł. 185 mm.
Konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować na kolor stalowy.
Wykonać zgodnie z rysunkiem K-3.

8.6. IZOLACJE
- izolacja pozioma ław fundamentowych – papa na lepiku
- izolacje pionowe ścian szczytowych schodów (do wysokości 20 cm)  - masa typu 

dysperbit lub równoważna
- izolacja pozioma na podeście  - typu superflex-10 lub równoważna
- izolacja wnęk pod wycieraczki - typu superflex-10 lub równoważna

8.7. OKŁADZINY PŁYTKAMI
Na podeście oraz schodach projektuje się okładziny z płytek gresowych 
szkliwionych. Należy zastosować płytki antypoślizgowe, mrozoodporne. Na 
stopniach zastosować płytki stopnicowe o wymiarach min. 35 x 35 cm. Na 
podeście ułożyć płytki cokołowe wys. 7 cm. Kolorystyka płytek brązowo – 
kremowa. Ostateczny kolor płytek należy uzgodnić z inwestorem.
Do układania płytek zastosować należy klej mrozoodporny jako wykończenie spoinę 
mrozoodporną.
W miejscu połączenie płytek na schodach i na podeście zastosować należy listwę 
dylatacyjną.

8.8. TYNKI ZEWNĘTRZNE
Na ścianach szczytowych schodów wykonać cienkowarstwowe tynki mozaikowe w 
dwóch kolorach.
− tynk nr 1 na ścianie murowanej – jasny odcień brązu
− tynk nr 2 na powierzchni bocznej schodów – ciemniejszy odcień brązu zbliżony do 

koloru płytek gresowych
Ostateczny kolor tynków należy uzgodnić z inwestorem.

8.9. BALUSTRADY
Wykonać balustrady stalowe ze stali nierdzewnej. 
Stopy montażowe balustrad mocować przy pomocy 3 kotew wklejanych  ɸ10 dł. 185 
mm.
Wykonać zgodnie z rysunkiem A-5.

8.10. WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO
Projektuje się wykonanie otworu drzwiowego w ścianie murowanej dla montażu 
drzwi zewnętrznych o wymiarach 90/200. Dokładny wymiar otworu określić 
należy na podstawie wytycznych producenta stolarki. 
Wykucie otworu wykonać można po osadzeniu nadproża stalowego. Jako nadproże 
projektuje się 3 x IPE 140 skręcane śrubami. Oparcie na murze  - 15 cm.



8.11. ROBOTY MALARSKIE
Po wykonaniu prac naprawczych po wykonaniu otworu drzwiowego ściany 
wiatrołapu należy pomalować farbą emulsyjną.

8.12. STOLARKA DRZWIOWA
Drzwi D1 i D2: Należy dokonać wymiany skrzydeł drzwiowych na nowe. 
Zamontowane skrzydła podwójne, rozwierane 90+90/200 funkcjonować mają na tej 
zasadzie, że skrzydłem głównym ma być skrzydło lewe czyli przeciwnie do stanu i
stniejącego. 
Należy zastosować skrzydła z profili aluminiowych z szybami bezpiecznymi. Pary 
skrzydeł drzwiowych wyposażone w dwa zamki i pochwyt w skrzydle głównym.
Kolorystyka i podział powierzchni szklanych analogiczny do skrzydeł istniejących.
D3: Projektuje się montaż drzwi zewnętrznych 90/200 wykonanych z profili 
aluminiowych z szybami bezpiecznymi. Drzwi wyposażyć w dwa zamki. Kolorystyka 
i podział powierzchni szklanych analogiczny do D1 i D2.

8.13. ELEMENTY WYKOŃCZENIWE
W podeście osadzić  dwie wycieraczki stalowe, ocynkowane, modułowe 100 x 50 x 
2,5 cm.
Wnęki wykończyć płytkami gresowymi.

8.14. PODNOŚNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Projektuje się montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych z 
przejazdem przelotowym pod kątem 90 stopni. 
Podnośnik o wysokości podnoszenia 1,7m z napędem śrubowym, zasilany 
elektrycznie. 
Elementy podnośnika ocynkowane, osłony malowane proszkowo. Wypełnienie 
furtek i barierki kabiny – poliwęglan komorowy.

8.15. UTWARDZENIA 
W miejscach zaznaczonych na rysunku A-1 wykonać nawierzchnię z kostki 
brukowej gr. 6 cm na podbudowie cementowo piaskowej klasy B5. Kostka w 
kolorze szarym.

9. INTALACJA WODOCIĄGOWA
Przed przystąpieniem do wykonania fundamentów należy zlokalizować dokładne 
położenie rury przyłącza wodnego. Jeżeli okaże się, że rura przebiega w miejscu 
planowanych fundamentów należy dokonać przebudowy przyłącza w tym 
obszarze. Projektuje się wykonanie obejścia z rury PE ɸ 100.
Wykonać zgodnie z planem przedstawionym na mapie.

10. INSTALACJA C.O.
Istniejący grzejnik znajdujący się w wiatrołapie należy przełożyć zgodnie z 
rysunkiem A-1.

11. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Zasilanie dla podnośnika wykonać zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

Informacja BIOZ oparta o wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2006 
roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

INFORMACJE OGÓLNE

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa schodów zewnętrznych,montaż podnośnika dla osób 
niepełnosprawnych.

INWESTOR: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka
ul. Wielichowska 43a, 64-000 Kościan

LOKALIZACJA: Kościan, ul. Wielichowska 43a

PROJEKTANT: tech. bud. Roman Hordecki; nr upr. 749/85/LO
ul. Podgórna 18, 64-000 Kościan

1. ZAKRES ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Roboty budowlane będą związane z rozbiórką schodów istniejących, budową nowych schodów i 
montażem podnośnika dla osób niepełnosprawnych.

Zakres robót:
- roboty rozbiórkowe schodów żelbetowych,
- przebudowę przyłącza wodnego,
- wykonanie ław fundamentowych, płyty fundamentowej
- wykonanie schodów żelbetowych,
- montaż podestu stalowego,
- montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie otworu drzwiowego z montażem nadproży,
- roboty okładzinowe z płytek gresowych,
- montaż stolarki drzwiowej,
- montaż balustrad,
- roboty wykończeniowe,
- wykonanie instalacji elektrycznej,

2. PRZEWIDYWANA KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT
- roboty rozbiórkowe schodów żelbetowych,
- przebudowę przyłącza wodnego,
- wykonanie ław fundamentowych, płyty fundamentowej
- wykonanie schodów żelbetowych,
- wykonanie otworu drzwiowego z montażem nadproży,
- roboty wykończeniowe, okładzinowe, malarskie,
- montaż podestu stalowego i podnośnika dla osób niepełnosprawnych
- montaż stolarki drzwiowej,
- montaż balustrad,
- roboty instalacyjne,



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
- nie występują.

4. ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE PODCZAS 
BUDOWY
- wykonywanie wykopów dla ław fundamentowych i instalacji wodnej,
- roboty wykonywane przy użyciu elektronarzędzi,
- roboty wykonywane na wysokości,

5. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU
W celu zapobiegania powstaniu niebezpieczeństwa przed przystąpieniem do wykonania robót 
budowlanych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i 
zaznajomić z nią pracowników w zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich 
prac.
Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę zwrócić na:
- stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób przebywających na 

terenie budowy,
- zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy.

Przed przystąpieniem do budowy należy zadbać o zabezpieczenie dostępu osób trzecich w do 
miejsca prowadzonych prac zwracając szczególną uwagę na osoby mogące przebywać na terenie 
szkoły.

W czasie robót należy przy ich wykonywania przestrzegać wymogów Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót (Dz. U. Nr 47 z dnia 6 lutego 2003 roku).

 


