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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA
 zlecenie architekta;
 podkłady architektoniczno-budowlane;
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi
zmianami;
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami’
 obowiązujące normy;
 uzgodnienia międzybranżowe;

2.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnętrznych sanitarnych dla rozbudowy i
przebudowy wraz z jednoczesną rozbiórką części budynku szkoły podstawowej w Tarczynie przy ul. J.
Stępkowskiego 15, dz. Nr 237/1 i 173 Obręb ew. 0001 Tarczyn, jednostka ew. 141806_4 Tarczyn.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanych rozwiązań technicznych
i materiałowych oraz niezbędnych obliczeń związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem
ścieków sanitarnych, dostarczeniem energii cieplnej dla części istniejącej budynku podlegającego
remontowi.
Zakres opracowania obejmuje remont w części istniejącej budynku:
 wewnętrzne instalacje wod-kan,
 instalacje grzewcze,

3.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Szkoła Podstawowa w Tarczynie to budynek składa się z trzech części. Stanowi jeden kompleks
obiektów, funkcjonalnie połączonych ze sobą następujących części:




Część Przedwojenna – budynek 3,5 – kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem
użytkowym, przykryty dachem dwuspadowym;
(Obiekt będzie podlegał remontowi – według odrębnego opracowania);
Rozbudowa wykonana w latach 1966-70 – budynek dwukondygnacyjny, częściowo
podpiwniczony, przykryty dachem płaskim; budynek połączony dwukondygnacyjnym
łącznikiem z częścią przedwojenną;
Sala gimnastyczna o wymiarach 24,80m x 12,75m i wysokości 7,45m wraz z zapleczem
szatniowym i łącznikiem – dobudowana w okresie późniejszym, przykryta dachem
jednospadowym;

Przedmiotem opracowania jest remont części istniejącej Budynku Szkoły Podstawowej w Tarczynie.
W budynku projektuje się instalację grzewczą opartą obieg centralnego ogrzewania (grzejniki płytowe).
Źródłem ciepłą będzie kotłownia gazowa zlokalizowana na kondygnacji +1.

4.

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

4.1.

INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Woda do budynku jest doprowadzona do pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na
poziomie piwnicy istniejącym przyłączem z istniejącej sieci wodociągowej. Woda w budynku
przeznaczona jest na cele bytowo-gospodarcze.
Główne przewody rozprowadzające remontowanej instalacji zimnej wody prowadzone będą
w przestrzeni sufitu podwieszonego. Rozprowadzenia lokalowe i podejścia do przyborów i urządzeń
prowadzone będą w warstwach podłogowych, bruzdach ściennych i zabudowie stelaży
montażowych.
Na zasileniach poszczególnych grup przyborów projektuje się zawory odcinające. Na
podejściach do baterii stojących zaprojektowano zawory odcinające "mini" wraz z wężykami
elastycznymi.
Zimna woda doprowadzona będzie do pom. gosp. i zaplecza sklepiku wyposażonych w: zlewy,
zlewozmywaki, umywalki, natryski, zmywarkę.
Instalacje poziome i piony wykonane będą z rur z polipropylenu PN20 SDR 11 do wody zimnej
z atestem PZH, zgodnych z PN-C-89207. Rozprowadzenia lokalowe i podejścia do przyborów
zaprojektowano z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-HD. Wszystkie przewody
zostaną zaizolowane izolacją z polietylenu wraz z kolanami sklasyfikowaną jako nie
rozprzestrzeniającą ognia, o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie:
”Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi
zmianami”.
Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany oddzielenia pożarowego wyposażone będą w
certyfikowane przejścia pożarowe.
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm w ścianach i stropach o klasie odporności
ogniowej nie niższej niż EI60, REI60 powinny mieć klasę odporności równej przegrody.
Po wykonaniu instalacja wody zimnej poddana będzie płukaniu, dezynfekcji oraz próbie
ciśnieniowej 10 bar.

Obliczenie sekundowego przepływu wody przeprowadzono zgodnie z normą PN - 92 / B01706 (łącznie z wody zimnej oraz ciepłej):

Rodzaj
Średnica
punktu
nominalna
czerpalnego
DN
Umywalka
Prysznic
Zlewozmywak
Zmywarka

mm
15
15
15
15

Ilość punktów
czerpalnych

Wypływ
normatywny

Suma
wypływu

1
1
2
1

l/s
0,07
0,15
0,07
0,15
RAZEM

l/s
0,07
0,15
0,14
0,15
0,51

Suma normatywnych wypływów z punktów czerpalnych dla potrzeb gospodarczo-bytowych
budynku wynosi:

q n = 0,51 dm3/s
Przepływ obliczeniowy dla budynku wynosi:
q = ( Σ qn ) = 0,51 dm3/s= 1,84 m3/h

4.2.

INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacja ppoż. w budynku jest odrębną instalacją rozdzieloną z instalacją wody bytowej
budynku i jest zabezpieczona przed przepływami zwrotnymi zaworem antyskażeniowym EA.
Rozdzielenie instalacji wody bytowej i ppoż następuje w pomieszczeniu wodomierza i ujęte jest w
oddzielnym opracowaniu dotyczącym nowo projektowanej części budynku szkoły. Całą instalacje
należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych .
Wszystkie przewody zostaną zaizolowane izolacją o grubości 13mm, sklasyfikowaną jako nie
rozprzestrzeniającą ognia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, budynek
wyposażyć w hydranty ppoż. HP25 o wydatku 1.0 dm3/s z wężem półsztywnym dł. 30 mb i
prądownicą. Hydranty zamontować na korytarzach zgodnie z częścią graficzną, tak aby ich zasięg
obejmował całą powierzchnię chronionej strefy pożarowej z uwzględnieniem długości węża
hydrantu HP25 = 30.0 m oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych przyjmowanego dla
prądów rozproszonych stożkowych = 3 m. Hydranty umieścić w szafkach hydrantowych naściennych.
Zawory hydrantowe zamontować na wys.~1,35 m nad posadzką. Podejścia do hydrantów HP25
wykonać z rury dn 32.
Przewody rozprowadzające instalacji hydrantowej w budynku prowadzić w przestrzeni sufitu
podwieszonego, pod stropem oraz wzdłuż ścian.
Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć za pomocą systemowych
przejść pożarowych do odporności przegrody wg aprobaty producenta.
Rurociągi prowadzone pod stropem i wzdłuż ścian montować za pomocą uchwytów
systemowych z wkładkami tłumiącymi drgania.

4.3.

INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI

Ciepła woda użytkowa na cele socjalno-bytowe przygotowywana będzie w lokalnej kotłowni
w pojemnościowym podgrzewaczu cwu z grzałką elektryczną umożliwiającą podgrzewanie wody w
okresie letnim. W zimie podgrzewacz będzie podłączany do kotła c.o.. W celu zapewnienia stałej
temperatury wody ciepłej w punktach poboru, zaprojektowano instalację cyrkulacji ciepłej wody.
Przewody rozprowadzające prowadzone będą równolegle z instalacją zimnej wody w
przestrzeni sufitu podwieszonego.
Instalacja wody ciepłej doprowadzona będzie do pom. gosp. i zaplecza sklepiku
wyposażonych w: zlewy, zlewozmywaki, umywalki, natryski, zmywarkę.
Przewody rozprowadzające i piony instalacji cwu i cyrkulacji zaprojektowano z rur z
polipropylenu stabilizowanego perforowaną wkładką aluminiową PP-R STABI ALU PN16 .
Rozprowadzenia lokalowe i podejścia do przyborów wykonane będą z rur polietylenowych
wielowarstwowych PE-RT/Al./PE-HD. Przewody rozprowadzające, piony i lokalówki zaizolowane
będą izolacją sklasyfikowaną jako nie rozprzestrzeniającą ognia, o grubości zgodnej z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: ”Warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami”.

Przejścia przez przegrody budowlane wykonane będą w rurach ochronnych i uszczelnionych
pianką poliuretanową.
Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczone będą za pomocą
systemowych przejść pożarowych do odporności przegrody wg aprobaty producenta.

4.3.1. BILANS CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Obliczenie sekundowego przepływu ciepłej wody przeprowadzono zgodnie z normą PN - 92 / B01706

Rodzaj
punktu
czerpalnego

Średnica
nominalna
DN

Ilość punktów
czerpalnych

Wypływ
normatywny

Suma
wypływu

Umywalka
Prysznic
Zlewozmywak

mm
15
15
15

1
1
2

l/s
0,07
0,15
0,07
RAZEM

l/s
0,07
0,15
0,14
0,36

Suma normatywnych wypływów z punktów czerpalnych dla potrzeb gospodarczo-bytowych
budynku wynosi
q n = 0,36 dm3/s
Przepływ obliczeniowy dla budynku wynosi:
q = ( Σ qn ) = 0,36 dm3/s= 1,30 m3/h

4.4.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie odprowadzać ścieki z przyborów znajdujących się w
pom. gosp. i zapleczu sklepiku wyposażonych w: zlewy, zlewozmywaki, umywalki, natryski,
zmywarkę.
Na zewnątrz budynku instalacja kanalizacji sanitarnej będzie włączana poprzez istniejące
przyłącza do istniejącej studzienki i poprzez istn. zewnętrzną kanalizację sanitarną odprowadzona do
miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Zakres opracowania obejmuje odprowadzenie ścieków sanitarnych z umywalki
zlokalizowanej na zapleczu sklepiku. Odprowadzanie ścieków z pozostałych przyborów realizowane
będzie za pomocą istniejącej kanalizacji sanitarnej i jest poza zakresem tego opracowania.
Nowo projektowany pion i lokalowe podejście do przyboru sanitarnego zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych niskoszumowych. Odpowietrzenie pionu za pomocą syfonu umywalkowego z
zaworem napowietrzającym.

5.

INSTALACJE OGRZEWCZE

5.1.

PODSTAWOWE PARAMETRY:





System ogrzewania:
Strefa klimatyczna:
Zewnętrzna temperatura obliczeniowa:
Działanie ogrzewania:

pompowy, układ zamknięty
III,
- 20°C,wg PN-B-02403:1982
bez przerwy,

5.1.1. OBLICZENIOWE TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH WG WARUNKÓW
TECHNICZNYCH







klatka schodowa
sale lekcyjne
sklepik
komunikacja
pomieszczenia socjalne
pomieszczenia gosp.

+20ºC
+20ºC
+20ºC
+20ºC
+20ºC
+20ºC

5.1.2. WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY WG WARUNKÓW
TECHNICZNYCH






5.2.

ściany zewnętrzne
dach
dach
podłoga na gruncie
okna

0,25 [W/m2K]
0,20 [W/m2K]
0,20 [W/m2K]
0,30 [W/m2K]
1,30 [W/m2K]

BILANS PROJEKTOWANEGO OBCIĄŻENIA CIEPLNEGO
Zapotrzebowanie na ciepło do celów:


Centralnego ogrzewania



CWU – priorytet 100% względem C.O.

QCO = 50,2kW

Obliczenie projektowanego obciążenia cieplnego wykonano wg PN-EN 12834:2006.

5.3.

OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.3.1. OPIS OGÓLNY
Zaprojektowano instalację grzewczą wodną, pompową w systemie zamkniętym. Źródłem
ciepła będą 3 kotły wiszące, gazowe, kondensacyjne pracujące w kaskadzie. Czynnikiem grzewczym
będzie woda o parametrach 70/50°C.
Instalację zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT łączonych przez zacisk
(zgodnie z wytycznymi producenta).

Główne przewody rozprowadzające ułożone będą pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszonego, a piony projektuje się jako obudowane lub wkute.
Poziomy należy prowadzić z minimalnym spadkiem w kierunku kotłowni. W najwyższych
punktach instalacji ponad ostatnim odgałęzieniem zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki,
poprzedzone zaworami odcinającymi dn15.
Instalacja na parterze zaprojektowana została w systemie rozdzielaczowym, a w pozostałej
części budynku w systemie trójnikowym. Zaprojektowano rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego z
zaworami odcinającymi na każdej pętli oraz na zasilaniu do rozdzielacza. Na powrocie z rozdzielacza
zaprojektowano zawory równoważące z nastawą i możliwością pomiaru. Poszczególne rozdzielacze
będą zasilane z instalacji prowadzonej w przestrzeni sufitu podwieszonego. Prowadzenie instalacji
od rozdzielczy do poszczególnych grzejników w posadzce.
Przewody należy zaizolować otuliną z wełny mineralnej z okładziną ze wzmocnionej foli
aluminiowej o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie: ”Warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami”.
Lp.
1
2
3
4
5

6

7

Rodzaj przewodu lub
komponentu

Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035W/m2K)¹

Średnica wewnętrzna do22mm
Średnica wewnętrzna od 22 do
35mm
Średnica wewnętrzna od 35 do
100mm
Średnica wewnętrzna ponad
100mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
przechodzące przez ściany i
stropy, skrzyżowania przewodów
Przewody ogrzewań centralnych
wg poz. 1-4, ułożone w
komponentach budowalnych
między ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych
użytkowników
Przewody wg poz. 6 ułożone w
podłodze

20mm
30mm
Równa średnicy wewnętrznej rury
100mm
1/2 wymagań z poz. 1-4

1/2 wymagań z poz. 1-4

6mm

8

Przewody ogrzewania
powietrznego (ułożone wewnątrz
izolacji cieplnej budynku)

40mm

9

Przewody ogrzewania
powietrznego (ułożone na
zewnątrz izolacji cieplnej
budynku)

80mm

10

Przewody instalacji wody
lodowej prowadzone wewnątrz
budynku ²

50% wymagań z poz. 1-4

11

Przewody instalacji wody
lodowej prowadzone na
zewnątrz budynku ²

100% wymagań z poz. 1-4

Uwaga:
1. Przy zastosowaniu materiałów izolacyjnych o innym współczynniku przenikania ciepła niż
podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,
2. Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.
Przewody prowadzone w bruzdach ścian i w warstwach podłogowych należy izolować
cieplnie otuliną z pianki polietylenowej laminowanej z zewnątrz mocną folią polietylenową o
grubości 6mm.
Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć za pomocą systemowych
przejść pożarowych do odporności przegrody wg aprobaty producenta.
Grzejniki płytowe typu CV wyposażone będą w wbudowaną wkładkę regulacyjną z nastawą
wstępną oraz z głowicą termostatyczną. Każdy grzejnik zaopatrzony będzie w zestaw przyłączeniowy
dla grzejników podłączonych od dołu, posiadający możliwość odcięcia grzejnika, napełnienia,
opróżnienia bez konieczności wyłączania instalacji c.o.

5.4.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI

Zgodnie z wymaganiami PN - 91/B-02414 w sprawie zabezpieczeń instalacji ogrzewań
wodnych wykonanych w systemie zamkniętym, obieg grzewczy c.o. będzie zabezpieczony naczyniem
wzbiorczym przeponowym wraz z zaworem bezpieczeństwa, ciśnienie maksymalne dla instalacji 3
bar.

5.5.

ZAWIESZENIA, PODPARCIA RUROCIĄGÓW I PUNKTY STAŁE

Podparcia ruchome rurociągów i podpory stałe należy wykonać jako systemowe z
elementami wibroizolacyjnymi, zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu.

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Oświadczenie

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
późniejszymi zmianami).
Oświadczam jako projektant, że projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły
Podstawowej z jednoczesną rozbiórką części budynku w miejscowości Tarczyn dz. nr 237/1 i 173, obręb
0001 Tarczyn, jedn. ewidencyjna 141806_4 Tarczyn

Sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

……………………………………………
podpis, pieczątka

Oświadczam jako sprawdzający, że projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły
Podstawowej z jednoczesną rozbiórką części budynku w miejscowości Tarczyn dz. nr 237/1 i 173, obręb
0001 Tarczyn, jedn. ewidencyjna 141806_4 Tarczyn

Sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

……………………………………………
podpis, pieczątka

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Tarczynie z jednoczesną rozbiórką części
budynku
ul. J. Stępkowskiego 15,
05-555 Tarczyn
2.Inwestor:
Gmina Tarczyn
ul. J. Stępkowskiego 17
05-555 Tarczyn
3. Projektant i sprawdzający:
Projektant:

Podpis i pieczątka:

Przemysław Zalewski
nr upr. MAZ/0247/POOS/11
Sprawdzający:

Podpis i pieczątka:

Małgorzata Świtkiewicz
nr upr. GP-III-7342/8/93

Podstawa prawna:
art. 20 ust. 1b Prawa Budowlanego (Dz. U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późń. zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Grójec, 10.2016 r.

Część opisowa:
1. Zakres robót:
Remont części istniejącej Szkoły Podstawowej w Tarczynie
2. Wykaz istniejących uzbrojeń budowlanych:
a) kable energetyczne,
b) sieć telekomunikacyjna,
c) sieć wodociągowa,
d) sieć kanalizacyjna,
e) sieć gazowa.
3. Elementy

zagospodarowania

terenu

stwarzające

zagrożenie

bezpieczeństwa

i zdrowia ludzkiego
a) kable energetyczne,
b) sieć gazowa.
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń:
1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:
1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych
wymienionych w ust. 2 - nie występuje;
2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie
przekraczać 500 osobodni – nie występują.
2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót
budowlanych:
1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub
upadku z wysokości - występują;
2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi - nie występuje;
3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie występuje;
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych - nie
występuje;
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników - nie występuje;
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach - nie występuje;
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie występuje;
8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - nie występuje;
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych - nie występuje;

10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – nie
występuje.
5. Pracownicy i zakres instruktażu
Do robót mogą przystąpić tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
znający przepisy BHP oraz przeszkoleni w obsłudze narzędzi i sprzętu do wykonania nimi robót.
Pracownicy powinni być poinstruowani przed przystąpieniem do robót przez Kierownika Budowy.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z
późn. zm.).
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsc w trakcie realizacji wraz z zabezpieczeniem robót:
Należy wydzielić i oznakować strefy: robocze, składowania materiałów, ppoż.
i zabezpieczenia sanitarnego. Strefa zabezpieczenia sanitarnego powinna być wyposażona w
apteczkę pierwszej pomocy (w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników – samochodzie) oraz
podręczny sprzęt przeciwpożarowy (gaśnica). Wszystkie strefy winny być odpowiednio oznakowane
wyposażone w tablice informacyjne i ostrzegawcze. W pasie ruchu drogowego roboty prowadzić na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Należy wyznaczyć drogi komunikacyjne i
ewakuacyjne na wypadek awarii, pożaru, czy innego zagrożenia charakterze nagłym.
Osoby przebywające na stanowiskach, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu
podłogi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości. Przy wykonywaniu prac
związanych z pracami na wysokości przestrzegać wytycznych BHP zawartych w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. mw sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). W pracach spawalniczych
przestrzegać przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.
7. Środki ochronny osobistej:
Pracownikom należy zapewnić odzież ochronną i obuwie robocze zgodnie z charakterem
wykonywanej pracy, ponadto pracownicy winni być wyposażeni w indywidualne środki ochronny tj.:
rękawice i kaski.
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