
Opis programu PLAN RR

Program  komputerowy  PLAN RR  (Plan  robót  remontowych)  umo¿liwia  tworzenie  planów  robót  remon
towych  automatycznie, w  oparciu  o  protoko³y wykonane w  programie  PRZEGL¥D. Klasyfikacja  robót
remontowych  jest  zgodna  z  rozporz¹dzeniem  "w  sprawie  warunków  technicznych  u¿ytkowania  bu
dynków", z podzia³em na stopnie pilno�ci: naprawa g³ówna (2 kategorie), naprawa bie¿¹ca (2 kategorie),
roboty konserwacyjne. Przed wykonaniem planu nale¿y wybraæ: obiekt budowlany, zakres robót, stopieñ
pilno�ci,  a  tak¿e  wskazaæ,  które  protoko³y  maj¹  byæ  uwzglêdniane  wykonane  w  ci¹gu:  ostatniego
miesi¹ca,  w  bie¿¹cym  roku,  w  ci¹gu  1  roku  czy  2  lat.  Teraz  wszystko  odbywa  siê  samoczynnie:
kilkustronicowy Plan robót bêdzie gotowy w kilka minut.

Ka¿dy protokó³, wykonany w programie PRZEGL¥D, mo¿e byæ importowany i wykorzystany do utworze
nia Planu robót remontowych. Ponad 12 tysiêcy U¿ytkowników korzysta z programu PRZEGL¥D, tworz¹c
setki  protoko³ów.  Wiêkszo�æ  zak³adów  przemys³owych,  spó³dzielni  mieszkaniowych,  przedsiêbiors
tw
gospodarki mieszkaniowej, szpitali, szkó³, posiada program PRZEGL¥D. Elektroniczne wersje protoko³ów
mo¿na  archiwizowaæ    przy  pomocy  komendy  programu  PRZEGL¥D.  Te  zarchiwizowane  protoko³y,
wykonane przez pana Nowaka  i pani¹ Kowalsk¹, oraz w³asne protoko³y wykonane przez U¿ytkownika
programu,  stanowi¹  podstawê  do  wykonania  Planu  robót  remontowych.  Program  PLAN  RR  mo¿e
przeanalizowaæ ka¿d¹ liczbê protoko³ów, ale mo¿e tak¿e zbudowaæ Plan robót remontowych w oparciu o

Mo¿liwych  jest  wiele  scenariuszy  tworzenia
planów robót remontowych przy pomocy progra
mu PLAN RR. Przedstawiê kilka.

Zarz¹dca       budynku       posiada     elektroniczne
protoko³y    w   zakresie   konstrukcyjnobudowla
nym,  wykonane  w   ci¹gu    ostatnich    2  lat.
Protoko³y  zosta³y  sporz¹dzone  przez  ró¿ne  oso
by  uprawnione.  Bie¿¹c¹,  roczn¹  kontrolê  kon
strukcji     budynku      wykonuje   pan    Nowak.
Remonty nie by³y prowadzone od 3 lat. Po wyko
naniu  kontroli,  wpisaniu  danych  do  protoko³u,
pan  Nowak  wykonuje  szczegó³owy  Plan  robót
budowlanych       w    zakresie       konstrukcyjnym,
wybieraj¹c  w  programie  PLAN  RR  nastêpuj¹ce
opcje:   obiekt    (dla     którego  jest    sporz¹dzany
plan),     zakres     robót   do       wykonania
(konstrukcyjnobudowlany),     stopieñ   pilno�ci
zgodny     z   rozporz¹dzeniem    "w   sprawie
warunków technicznych u¿ytkowania budynków",
w  tym  wypadku  rozpoczynamy  od  remontów
najwa¿niejszych: naprawy g³ównej o pierwszym
stopniu pierwszeñstwa. Uwzglêdniamy protoko³y
wykonane  w  ci¹gu  ostatnich  2  lat.  Koñcz¹c,
naciskamy   na przycisk  "Wykonaj  protokó³".
Otrzymujemy bardzo szczegó³owy dokument, w
którym  zawarte  s¹  informacje  o  robotach  do
wykonanie  dla  ró¿nych  elementów  budynku
(zbudowany w oparciu o elektroniczne protoko³y
wykonane w ci¹gu ostatnich 2 lat przez ró¿ne

osoby uprawnione). Wcze�niej na odrêczne sporz¹dzenie planu o tej samej tre�ci potrzebne by³o kilka dni.



Drugi  przyk³ad. W³a�ciciel  budynku wielkopowierzchniowego  regularnie  prowadzi  roboty  remontowe  o
najwy¿szym  priorytecie  pilno�ci     zgodnym  z  rozporz¹dzeniem  "w  sprawie  warunków  technicznych
u¿ytkowania   budynków".  Tym  razem   chce   lepiej   zabezpieczyæ   budynek  przed  dalsz¹  degradacj¹
techniczn¹  i  wykonaæ  wszystkie  roboty  konstrukcyjnobudowlane,  we  wszystkich  zakresach  pilno�ci.
Prosi  pana  Nowaka  o  sporz¹dzenie  planu   robót  remontowych,  dostarczaj¹c  elektroniczn¹  wersjê
protoko³u wykonanego w maju 2021 roku. Pan Nowak wykonuje kontrolê w listopadzie 2021 roku. Po
wykonaniu kontroli, sporz¹dzeniu bie¿¹cego protoko³u, pan Nowak wykonuje Plan robót remontowych,
w zakresie konstrukcyjnobudowlanym w oparciu o 2 protoko³y dla wszystkich stopni pilno�ci: naprawy
g³ównej  o  pierwszym  stopniu  pierwszeñstwa,  naprawy  bie¿¹cej  o  pierwszym  stopniu  pierwszeñstwa,
naprawy  g³ównej  wykonywanej  w  normalnym  trybie,  naprawy  bie¿¹cej  wykonywanej  w  normalnym
trybie, robót konserwacyjnych.

Spó³dzielnia Mieszkaniowa  zarz¹dza  40  budynkami.  Kontrole  obiektów  s¹ wykonywane  regularnie we
wszystkich  zakresach  technicznych.  Elektroniczne  protoko³y  by³y  archiwizowane  i  przechowywane.
Zmieni³y siê w³adze spó³dzielni. Nowy pan prezes chce poznaæ stan techniczny budynków spó³dzielni z
uwzglêdnieniem  robót  do  wykonania  we  wszystkich  zakresach  technicznych,  dla  wszystkich  stopni
pilno�ci. Przypomnê zakresy techniczne, w jakich s¹ wykonywane okresowe kontrole obiektów budowla
nych:  konstrukcyjnobudowlany,  instalacji   centralnego  ogrzewania,   instalacji   gazowej,  instalacji  i
aparatów  w  lokalach,  instalacji   ciep³ej  wody,  instalacji   zimnej  wody   i  kanalizacji,  instalacji
przeciwpo¿arowej,  przewodów  dymowych    i  spalinowych,  przewodów  i  urz¹dzeñ  wentylacyjnych,
sprawno�ci  technicznej  instalacji  i  urz¹dzeñ  elektrycznych,  sprawno�ci  technicznej  urz¹dzeñ  pioruno
chronnych, estetyki obiektu i otoczenia. Sporz¹dzenie pe³nej, wymaganej dokumentacji dla 40 budynków
zajmie  przy pomocy programu PLAN RR  kilka godzin. Wyobra�cie sobie Pañstwo wykonanie podobnej
pracy metodami tradycyjnymi.

Plan  RR  zosta³  do³¹czony  do  programu  PRZEGL¥D  i  mo¿na  go  wywo³aæ  bezpo�rednio  z  progra
mu PRZEGL¥D, w tym celu utworzon¹  komend¹ menu, skrótem z klawiatury lub po naci�niêciu na ikonê.

Wraz z programem PRZEGL¥D w wersji 21, otrzymaj¹ Pañstwo program PLAN RR, wersjê
najnowsz¹ z 2021 roku. No�nikiem danych jest p³yta CD.
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Po³¹czone  programy  kosztuj¹   990  z³.  (dziewiêæset  dziewiêædziesi¹t)  dla  podmiotów,  które  nadzoruj¹
w³asne  zasoby,  na  przyk³ad:  spó³dzielnie  mieszkaniowe,  urzêdy  gmin,  zak³ady  przemys³owe,  szpitale.
Podana  kwota  dotyczy  instalacji  do  3  stanowisk  w³¹cznie.  Cena  programów,  dla  osób  fizycznych:
kole¿anek  i  kolegów  zrzeszonych   w  Polskiej  Izbie   In¿ynierów  Budownictwa,   wynosi  590   z³.
(pięćset  dziewięćdziesiąt  złotych);  programy  można  zainstalować   jednocześnie  w  laptopie  i  w
komputerze  stacjonarnym. Podane kwoty  s¹ ostateczne, brutto.  Pokrywamy koszty przesy³ki.


