NORMA ZAKŁADOWA

Dziennik budowy typu D
Wymagania podstawowe

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot normy
Przedmiotem normy jest badanie jakości
wykonania oraz zgodności dzienników typu D z
aktami normatywnymi i z podstawowymi
wymogami.
1.2. Określenia
1.2.1. Zgodność z aktami normatywnymi –
obejmuje sprawdzenie zgodności dzienników (z
uwzględnieniem sugestii ich użytkowników) z
obowiązującymi aktami prawnymi.
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1.2.2. Jakość wykonania dzienników – jakość
wyrażona stopniem zgodności dzienników z
cechami projektowymi określonymi w
dyspozycjach wydawniczych oraz zasadami
drukowania, składania, oprawienia
introligatorskiego.
1.2.3. Podstawowe wymagania – obejmuje
odpowiedni dobór układu graficznego, techniki
drukowania, odpowiedniej oprawy introligatorskiej,
formatu druku.
2.

AKTY NORMATYWNE

Wykaz aktów prawnych, które należy brać pod
uwagę przy ocenie zgodności dzienników z aktami
normatywnymi określa tabela 1.

Tytuł aktu prawnego

Zagadnienia do uwzględnienia w treści Opublikowany
dziennika
Dz. U. z 2002 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z określa sposób prowadzenia dziennika,
osoby upoważnione do dokonywania w nim Nr 108, poz.
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
953
wpisów oraz zawiera podstawowe
dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
wymagania dotyczące dziennika budowy.
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
tj. Dz. U. z 2003
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - Prawo
określa rolę dziennika budowy w procesie
budowlane.
budowlanym jako urzędowego dokumentu r. Nr 207, poz.
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 2016 z poźn.
i okoliczności zachodzących w toku
zm.
wykonywania robót, wydawany odpłatnie
przez właściwy organ.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z zawiera niezbędne elementy planu
Dz. U. z 2003 r.
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który
Nr 120, poz.
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
kierownik budowy jest obowiązany
1126
ochrony zdrowia.
sporządzić lub zapewnić sporządzenie,
przed rozpoczęciem budowy,
uwzględniając specyfikę obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robót
budowlanych i produkcji przemysłowej, co
poświadcza w oświadczeniu stanowiącym
element dziennika budowy.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
art. 38 uprawnia wojewódzkiego
Dz. U. z 2003 r.
zabytków i opieka nad zabytkami.
konserwatora zabytków lub działających z Nr 120, poz.
jego upoważnienia pracowników
1127 z późn.
wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków
zm.
do przeprowadzenia kontroli przestrzegania
i stosowania przepisów dotyczących
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
oraz do dokonania wpisów do dziennika
budowy.
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ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
oraz do dokonania wpisów do dziennika
budowy.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z § 110 dopuszcza użytkowanie rusztowania
dnia 6 lutego 2003 w sprawie
po dokonaniu jego odbioru przez
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
kierownika budowy lub uprawnioną osobę,
wykonywania robót budowlanych.
co potwierdza się wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

6

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. Państwowa Inspekcja Pracy.

7

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. w
sprawie szczególnych zasad odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku działania
żywiołu.

8

§ 15. 1. zobowiązuje jednostkę uprawnioną
do wykonywania prac geodezyjnych do
stwierdzenia zgodności lub rozbieżności
realizacji sieci uzbrojenia terenu z
uzgodnionym projektem przez dokonanie
wpisu w dzienniku budowy.
art. 23 uprawnia państwowego inspektora
sanitarnego do kontroli zgodności
budowanych obiektów z wymaganiami
higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi
w obowiązujących przepisach i wpisanie
stwierdzonych w toku kontroli
nieprawidłowości do dziennika budowy.
Rozporządzenie z dnia 21 lutego 1995 r. § 11. uprawnia wykonawcę prac
geodezyjnych do stwierdzenia wykonania
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjnego wytyczenia obiektów
geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących budowlanych w terenie przez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,
w budownictwie.
- zgodnie z § 15-16 wykonanie czynności
geodezyjnych w toku budowy wykonawca
prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy lub montażu, jak
również w razie stwierdzenia rozbieżności
między wynikami pomiarów a ustaleniami
projektu budowlanego fakt ten odnotowuje
w dzienniku budowy lub dzienniku
montażu.
Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. decyzja o pozwoleniu na budowę obliguje
w sprawie wzorów: wniosku o
kierownika budowy do prowadzenia
pozwolenie na budowę, oświadczenia o
dziennika budowy
posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowę.
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art. 21a uprawnia inspektora pracy w razie
stwierdzenia naruszenia przepisów prawa
pracy, w szczególności naruszenia
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy do wydania nakazów w formie
decyzji stanowiącej wpis do dziennika
budowy.
art. 12 zobowiązuje do dołączenia oryginału
dziennika budowy do zawiadomienia
organu administracji architektonicznobudowlanej o zakończeniu odbudowy
obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru,
osunięcia ziemi lub działania innego
żywiołu.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespołów uzgadniania dokumentacji
projektowej.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna.
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Dz. U. z 2003 r
Nr 47, poz. 401

t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 124,
poz. 1362 z
późn. zm.

Dz. U. z 2001 r.
Nr 84, poz. 906

Dz. U. z 2001 r.
Nr 38 poz. 455

z. U. z 1998 r.
Nr 90, poz. 575
z późn. zm.

Dz. U. z 1995 r.
Nr 25, poz. 133

Dz. U. z 2003
Nr 120, poz.
1127

3, WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
3.1. Wymagania podstawowe

Wady dyskwalifikujące

3.2.1.

Nie mogą być dopuszczone do obrotu
dzienniki nie spełniające wymagań
podstawowych.

3.2.2.

Nie mogą być dopuszczone do obrotu
dzienniki, w których nadruk na oryginale i
kopii nie pokrywa się, w sposób
utrudniający odczytanie wpisów odbitych
na kopii, lub gdy przesunięcie nadruku jest
równe lub większe od 3 mm w dowolnym
kierunku.

3.1.1.
-

Nadruk powinien spełniać wymagania
określone w Polskich Normach:
pod względem wymagań podstawowych i
badań nadruku - PN-91/P-55016,
pod względem wad odbitek drukarskich - PN80/P-55207,
pod względem zasad doboru wymagań
stawianych drukom - PN-83/P-55050.

3.2.

3.1.2.

3.1.3.

Okładka powinna być wykonana z
kartonu zapewniającego odpowiednią jej
sztywność. Okładka powinna posiadać
warstwę ochronną, zabezpieczającą ją
przed trwałym zabrudzeniem. Warstwę
taką można wykonać poprzez foliowanie
lub lakierowanie.
Strona tytułowa może znajdować się na
okładce lub wewnątrz dziennika. Nadruk
strony tytułowej na okładce wymaga
takiego sposobu naniesienia warstwy
ochronnej, o której mowa w punkcie
poprzednim, aby umożliwić nanoszenie w
sposób trwały napisów w miejscach do
tego przeznaczonych.

3.1.4.

-

Oryginały powinny posiadać nadruk
jednostronny ułatwiający dokonywanie
wpisów. Nadruk powinien być w kolorze
czarnym. Miejsce na pieczęć powinno być
zlokalizowane:
na stronach opieczętowywanych przez organ
administracji – po prawej stronie,
na pozostałych stronach – po stronie lewej.

3.1.5.

Kopie powinny posiadać nadruk
jednostronny w kolorze niebieskim. Kopie
muszą posiadać perforację umożliwiającą
łatwe wyrwanie kopii. Dodatkowo kopie
powinny być oznaczone napisem
„KOPIA”. Dopuszcza się nienanoszenie
napisu „KOPIA”, jeżeli z przepisów prawa
budowlanego wynika, że kopia nie jest
wymagana.

4.

BADANIA JAKOŚCI

4.1. Wytyczne ogólne
Badania przeprowadza się na każdej partii towaru
dwuetapowo:
1) przed czynnościami introligatorskimi kontrola każdego dziennika (100% partii) pod
względem jakości nadruku i kolejności stron,
2) kontrola gotowego produktu - losowe
sprawdzenie 0,5% partii pod względem:
- jakości druku,
- jakości okładek,
- jakości czynności introligatorskich,
- zgodności wykonania dziennika z
wymaganiami jakościowymi określonymi w
pkt 3 niniejszej normy.
Wykrycie w którymś z badanych egzemplarzy
wady dyskwalifikującej powoduje wycofanie go z
obrotu.
Wykrycie w drugim etapie kontroli wady, która w
ocenie kontrolującego może wystąpić również w
innych egzemplarzach dziennika, powoduje
wycofanie całej partii z obrotu.
4.2. Badania szczegółowe
4.2.1.

4.2.2.
3.1.6.

Okładki i kartki dziennika powinny być
połączone z sobą w sposób trwały
przynajmniej dwoma zszywkami, co
zabezpiecza przed zdekompletowaniem
dziennika.

Dopuszczenie do obrotu dzienników
pochodzących z wycofanej partii jest
możliwe po dokładnym sprawdzeniu
każdego egzemplarza i wyeliminowaniu
wszystkich dzienników posiadających
wady.
Dzienniki posiadające wady nie mogą być
poddane zabiegom eliminującym te wady.
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