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OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO 
 

INSTALACJI GAZOWEJ 
 

W BUDYNKU MIESZKALNYM, WIELORODZINNYM  
 

PRZY UL.PONIATOWSKIEGO 12A W BARTOSZYCACH  
 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

1.1.  Zlecenie Inwestora. 

1.2.  Inwentaryzacja budowlana budynku poddawanego przebudowie wykonana przez 

inż. Bożennę Radziszewską. 

1.3.  Wizja lokalna. 

1.4.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi 

zmianami. 

1.5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690) z późniejszymi zmianami. 

1.6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) z późniejszymi zmianami. 

1.7.  Inwentaryzacja budowlana budynku poddawanego przebudowie. 

1.8.  Wizja lokalna. 

1.9.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 

zakładu opieki zdrowotnej Dz.U. Nr 213 2006 r. poz. 1568 z późniejszymi zmianami (Dz.U. 

2008 nr 30 poz. 187). 

1.10.  Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 1993 r. poz. 250, z 

późniejszymi zmianami. 

1.11.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuk budowlanej Dz.U. Nr 99, poz. 637.  

1.12.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyborów 

budowlanych Dz.U. Nr 107, poz. 679. 

1.13.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22, poz. 

209). 

1.14.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz. U. Nr 113, poz. 

78.  

1.15.  Obowiązujące normy, normatywy, literatura fachowa i dane katalogowe urządzeń. 

http://www.abc.com.pl/serwis/du/2008/0187.htm
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2008/0187.htm
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2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ . 

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, zlokalizowany przy ulicy Poniatowskiego 12A w 

Bartoszycach jest to budynek pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. 

Z uwagi na stan techniczny instalacji gazowej w przedmiotowym budynku, konieczny jest jej 

remont. Obecnie piony instalacji gazowej prowadzone są w mieszkaniach. Od tych pionów 

wyprowadzone są podejścia do gazomierzy G4, zlokalizowanych na klatce schodowej, a następnie 

wykonane są podejścia do instalacji w mieszkaniach. 

Po remoncie w budynku będzie tylko jeden pion instalacji gazowej na klatce schodowej, z którego 

zasilane będą gazomierze umieszczone w szafkach gazowych.  

Instalacja gazowa zasilana jest istniejącym przyłączem gazowym.  

Lokalizacja istniejącej szafki gazowej - na północnej ścianie budynku. Miejsce lokalizacji szafki 

gazowej nie ulegnie zmianie.  
 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA.  

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany i wykonawczy instalacji gazowej w 

istniejącym budynku mieszkalnym przy ulicy Poniatowskiego 12A w Bartoszycach od kurka 

głównego zlokalizowanego w istniejącej szafce gazowej na północnej ścianie budynku. 
 

 

4. INSTALACJA GAZOWA. 

4.1. DANE OGÓLNE. 

Budynek wyposażony jest w instalację gazową zasilającą kuchenki gazowe oraz gazowe 

przepływowe podgrzewacze wody w poszczególnych mieszkaniach.  

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny istniejąca instalacja gazowa zostanie w całości 

zdemontowana od gazowego kurka głównego w istniejącej szafce gazowej. Należy również 

sprawdzić stan głównego kurka gazowego i w razie potrzeby również go wymienić. 

Miejsca lokalizacji gazowego kurka głównego nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejącego – 

w istniejącej w istniejącej szafce gazowej na północnej ścianie budynku.  
 

Parametry gazu ziemnego: 

Parametry paliwa jednostki gaz ziemny 

wartość  opałowa [kJ/m
3
] 34000,000 

 

4.2. OPIS INSTALACJI GAZOWEJ 

Instalację gazową zaprojektowano z rur stalowych bez szwu o sprawdzonej szczelności wg PN-

80/H-74219 gat. R lub R35. 

Przewody instalacji do gazomierzy (poziom w piwnicy, pion na klatce schodowej) powinny być 

łączone przez spawanie, natomiast przewody za gazomierzami do odrębnych mieszkań mogą być 

łączone również z zastosowaniem połączeń gwintowanych. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 

z późniejszymi zmianami - §163: 

a) ust. 1a „Przewody instalacji gazowej powinny być wykonane w sposób zapewniający 

spełnienie wymaga szczelności i trwałości określonych w Polskiej Normie dotyczącej 

przewodów gazowych dla budynków”. 

b) ust. 4 „W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w zabudowie zagrodowej i 

budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej, a w pozostałych 

budynkach tylko przewody za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do 
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odrębnych mieszkań lub lokali użytkowych, powinny być wykonane z rur, o których mowa 

w ust. 2, łączonych również z zastosowaniem połączeń gwintowanych lub z rur miedzianych 

łączonych przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów 

łączenia rur, jeżeli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone w Polskiej 

Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków. 

Przewody instalacji gazowej powinny być uziemione. 

Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalację rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 

oraz rur o zmienionym lub zniekształconym przekroju. 

Rury spawa się na styk, pozostawiając końce prostopadle ścięte oraz zachowując ich odległość od 

siebie (w celu uniknięcia przetopu) w granicach 0,51,5m. 

Miejsce spawania powinno być dokładnie oczyszczone z rdzy i brudu, a następnie starannie 

osuszone przez przepalenie palnikiem gazowym. 

Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić współosiowość rur. 

Połączeń spawanych i gwintowanych nie należy stosować w miejscach przechodzenia przez 

przegrody. 
 

Jako armaturę zastosowano kurki stożkowe. Każdy kurek powinien mieć założony klucz do 

zamykania i otwierania. 
 

4.3. GAZOMIERZE 

Każde mieszkanie wyposażone jest w kuchenkę gazową z piekarnikiem i gazowy przepływowy 

podgrzewacz wody. 

Pomiar zużycia gazu dla każdego mieszkania wykonywany jest za pośrednictwem gazomierzy G 4, 

które wykorzystane zostaną w nowej instalacji. 

Obecnie gazomierze mieszkaniowe G4, zlokalizowano na klatce schodowej – w każdym 

mieszkaniu jest pion instalacji gazowej, od którego wyprowadzone jest podejście do gazomierza G4 

obsługującego przedmiotowe mieszkanie. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 

z późniejszymi zmianami - §166 ust. 1 „Urządzenia pomiarowe zużycia gazu, zwane dalej 

„gazomierzami”, spełniające wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej gazomierzy, 

powinny być zainstalowane oddzielnie dla każdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem 

osób nieupoważnionych”. 

W związku z powyższym zaprojektowano jeden pion „G” instalacji gazowej, z którego zasilane 

będą gazomierze umieszczone w szafkach gazowych, zgodnie z częścią graficzną opracowania: 

- parter: 2 szafki gazowe na 2 gazomierze G 4 o wymiarach LxHxG=0,9x1,0x0,25m każda. 

- pozostałe kondygnacje (Ip÷IVp): szafka gazowa na 4 gazomierze G 4 o wymiarach 

LxHxG=0,7x2,5x0,25m każda. 
 

UWAGA: 

Podejścia pod gazomierze należy wykonać z zastosowaniem monozłączy do gazomierzy G 4. 
 

4.4. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODÓW. 

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji, stanowiących 

wyposażenie budynku (ogrzewczej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronowej 

itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.  

Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi powinna umożliwiać wykonanie prac 

konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co 

najmniej 0,10m. powyżej innych przewodów instalacyjnych. Natomiast przewody gazowe 

krzyżujące się z innymi przewodami powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02m. 
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4.5. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJŚĆ PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE. 

W miejscach przejść przewodów przez przegrody nie wolno wykonywać połączeń rur.  

Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonywać w stalowych tulejach ochronnych o 

średnicy większej o dwie dymensje od rury przewodowej i o długości większej od grubości 

przegrody o 2cm - przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą przewodu a tuleją ochronną należy 

wypełnić szczeliwem, zapewniającym możliwość osiowego ruchu przewodu. 

Z uwagi na ochronę przeciwpożarową obiektu w przejściach przewodów palnych i niepalnych przez 

przegrody budowlane, stanowiące granice stref pożarowych (np. klatki schodowe), należy stosować 

system ochrony przeciwpożarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny 

z normą PN-EN 1366-3:2009 „Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 3: 

Uszczelnienia przejść instalacyjnych”. 
 

4.6. PRÓBA SZCZELNOŚCI. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki „w sprawie warunków technicznych 

użytkowania budynków mieszkalnych” z dnia 18.08.1999r., Dz.U. 74 poz. 836 rodz.13 §44: 

pkt.1. Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed 

gazomierzami oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierzy. 

pkt.2. Główną próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia 

antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu 

odbiorników. 

pkt.3. Manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać 

wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. 

pkt.4. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić: 

a) 0÷0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05MPa; 

b) 0÷0,016 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,01MPa. 

pkt.5. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno 

wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu 

mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego 

powinno wynosić 0,1 MPa. 

pkt.6. Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30min. od 

ustabilizowania się ciśnienie czynnika próbnego nie nastąpił spadek ciśnienia. 

pkt.7. Z przeprowadzania próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany 

przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. 
 

UWAGA! Przed rozpoczęciem napełniania instalacji gazem należy sprawdzić, czy nie 

pozostawiono otwartych wylotów z instalacji gazowej. 

Przy napełnianiu instalacji gazem odpowietrzanie rozpoczynamy od górnych kondygnacji 

schodząc stopniowo niżej. 
 

 

4.7. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA PRZEWODÓW GAZOWYCH. 

Powierzchnie stalowe zewnętrzne oczyścić do 2-go stopnia czystości i pokryć farbą zgodnie z 

instrukcją KOR-3A. Konstrukcje wsporcze, zamocowania i rurociągi zabezpieczyć 2-krotnie farbą 

podkładową (farba silikonowa do gruntowania) oraz 2-krotnie farbą nawierzchniową koloru 

żółtego. 
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5. OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH 

 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków, spowodowanych korozją lub uszkodzeniem. Niedopuszczalne 

jest wbudowanie w instalację rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o 

zmienionym lub zniekształconym przekroju. Rury powinny mieć stałe oznaczenie.  Rury z 

tworzyw sztucznych powinny być proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceń i 

zniekształceń. 

 Przed dostarczeniem na budowę armaturę należy poddać próbie na szczelność. 

 Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów układanych na 

podporach należy wykonywać w sposób umożliwiający regulację poziomą i pionową położenia 

przewodu. Połączenia spawane i kołnierzowe rur powinny znajdować się w odległości 1/4 1/3 

długości przęsła od punktów podparcia. Połączenia kołnierzowe nie powinny znajdować się w 

środku przęsła.  

 W miejscach przejść przewodów przez przegrody nie wolno wykonywać połączeń rur.  

 Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonywać w stalowych tulejach ochronnych o 

średnicy większej o dwie dymensje od rury przewodowej i o długości większej od grubości 

przegrody o 2cm - przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą przewodu a tuleją ochronną należy 

wypełnić szczeliwem, zapewniającym możliwość osiowego ruchu przewodu. 

 Z uwagi na ochronę przeciwpożarową obiektu w przejściach przewodów palnych i niepalnych 

przez przegrody budowlane, stanowiące granice stref pożarowych (np. klatki schodowe), należy 

stosować system ochrony przeciwpożarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany 

ogniochronnej) zgodny z normą PN-EN 1366-3:2009 „Badania odporności ogniowej instalacji 

użytkowych - Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych”.  

 Przewody pionowe wykonane z rur stalowych należy mocować do ścian za pomocą uchwytów, 

przy czym przy wysokości kondygnacji poniżej 3,0m. w ilości jeden uchwyt  w połowie 

wysokości kondygnacji. Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może 

przekraczać 10mm na 10m. długości przewodu pionowego; 

 Przewody poziome długości o długości większej niż 2m prowadzone po ścianach budynku 

należy mocować do ścian za pomocą uchwytów; 

 Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstawania i 

rozchodzenia się hałasu i drgań. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać 

dopuszczalnych wartości określonych wg PN-87/B-02151/02. 

 Przewody spawane z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny na 

całej długości. 

 Rury o grubości ścianki do 5mm powinny być łączone za pomocą spawania gazowego albo 

elektrycznego; rury o grubości ścianki powyżej 5mm zaleca się łączyć za pomocą łuku 

elektrycznego. 

 Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić współosiowość rur. 
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6. WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

Przy wykonywaniu prac związanych z budową instalacji gazowej należy przestrzegać: 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz. U. 

Nr 49 z 2007r., poz. 330, z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz. 470) 

w sprawie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

prac spawalniczych;  

 ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 

z późniejszymi zmianami); 

 art. 21 „a” ustawy z dnia 18 sierpnia 2006r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118) 

 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późniejszymi zmianami); 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, 

poz. 1256); 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 

285); 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287); 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami); 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263); 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późniejszymi 

zmianami); 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 

Plan BIOZ powinien określać: 

- szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych; program szkolenia powinien być dostosowany do rodzajów i 

warunków wykonywanych prac. Powinien zapewnić pracownikom zapoznanie się z 

występującymi czynnikami środowiska pracy, ryzykiem zawodowym związanym z 

wykonywanymi czynnościami, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą wystąpić 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. 

- ocenę ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy;  

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych;  

- sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
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W Planie BIOZ należy zwrócić szczególną uwagę na: 

- roboty wykonywane na drabinach i pomostach roboczych; 

- prace spawalnicze z uwzględnieniem właściwego zabezpieczenia butli acetylenowo –                                             

tlenowych oraz aparatów spawalniczych, a także używania przez spawaczy i pomocników 

wymaganej przepisami odzieży ochronnej oraz zabezpieczeń na twarz i oczy; przy pracach 

spawalniczych należy uwzględnić właściwe zabezpieczenia związane z ochroną p.poż oraz 

odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.  

- wytyczne ochrony pracy z aparatami i urządzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki 

udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierki tarczowe;  

- wytyczne bezpieczeństwa prowadzenia prac w pobliżu elementów innych instalacji, a w 

szczególności instalacji elektrycznej i teletechnicznej. 

Pracownicy wykonujący prace przy montażu instalacji muszą być przeszkoleni w zakresie zasad 

BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 180 z 2004r., poz. 1860.  
 

6.1. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Prowadzenie prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych – zorganizowanie placu 

budowy:  

- wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz napisy ostrzegawcze na terenu robót 

ziemnych;  

- prowadzenie prac przy użyciu odpowiedniego sprzętu;  

- rozeznanie w przebiegających sieciach podziemnych w sąsiedztwie projektowanego przyłącza 

cieplnego;  

- w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywane ręczne;  

- urządzenie przejść i przejazdów zapewniających pełną komunikację;  

- w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadzenie odbiorów częściowych oraz 

sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego; 

-  utrzymywanie porządku na placu budowy. 
 

6.2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 

Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne – „instruktaż ogólny” – przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni 

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. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy – „instruktaż stanowiskowy” – powinien zapoznawać 

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 pracą 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. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
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Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych 

powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach 

pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 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. Powyższy wymóg nie dotyczy 

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1KW. 

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. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania 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 mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków. 
 

6.3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE  

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

- niewłaściwy podział pracy lub rozplanowanie zadań; 

- niewłaściwe polecenia przełożonych; 

- brak nadzoru; 

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym; 

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy; 

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii; 

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

 niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy; 

- nieodpowiednie przejścia i dojścia; 

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 
 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

 niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego, będące źródłem zagrożenia; 

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego; 
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- 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; 

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych; 

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 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. 
 

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 wypadkiem 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. 
 

Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 

pracy; 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 

 określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych; 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby; 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych (np. 

używanie kasków i wykonywane przez dwie osoby prac w warunkach szczególnego 

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego); 

- koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia; 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

 osoba posiadająca uprawnienia budowlane we właściwym zakresie kierująca bezpośrednio 

robotami budowlanymi – kierownik budowy zobowiązany jest każdorazowo: 

- udzielić instruktażu wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy; 

- zabezpieczyć miejsca robót a szczególnie wykopy przed dostępem osób trzecich; 
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 pracownicy wykonujący prace budowlane powinni: 

- przeszkoleni  w zakresie BHP; 

- posiadać umiejętności zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywanej pracy; 

 członkowie zespołu pracowników są zobowiązani: 

- wykonywać prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i 

wskazówkami osoby kierującej zespołem; 

- stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej wymagany przy 

wykonywaniu danego rodzaju prac; 

- reagować na nieprzestrzeganie przepisów BHP przez innych pracowników i informować o 

tym kierującego zespołem (brygadzistę); 

- powstrzymać się od wykonywania pracy gdy pojawią się zagrożenia dla życia i zdrowia. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy: 

 przygotować miejsce pracy; 

 zastosować  wymagane zabezpieczenia; 

 założyć ogrodzenia, barierki i osłony w zależności od potrzeb; 

 oznaczyć miejsca pracy i wywiesić w razie potrzeby tablice ostrzegawcze; 

 przeszkolić pracowników (j.w.); 

 pouczyć pracowników zespołu o warunkach pracy oraz zagrożeniach w sąsiedztwie miejsca 

pracy. 
 

Przy wykonywaniu prac należy stosować następujące zasady: 

 rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione; 

 usuwanie ogrodzeń, osłon w czasie prac jest zabronione; 

 przechodzenie poza strefę robót jest zabronione; 

 korzystanie ze sprzętu ochronnego jest obowiązkowe. 

Po zakończeniu prac kierujący zespołem jest zobowiązany: 

 zapewnić usunięcie materiałów, narzędzi z miejsca pracy. 
 

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, opracowanego 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. 

Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 

telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 

danej inwestycji. 
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7. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe” wyd. 1977 r. 

2. W czasie robót przestrzegać rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych. 

3. Wszystkie materiały zastosowane w instalacji muszą posiadać atesty polskie COBRTI 

INSTAL i PIH. Nie dopuszcza się montażu urządzeń, które nie posiadają aktualnych atestów 

w momencie montażu 

4. Wszystkie podane w projekcie materiały i urządzenia są propozycją i dopuszcza się 

zastosowanie innych pod warunkiem zachowania standardu i parametrów urządzeń. 

5. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 

6. Sieci i przyłącza wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1994 roku. 

7. Urządzenia technologiczne należy montować zgodnie z wytycznymi producentów (ich 

firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiadać wymagane 

przepisami atesty. 

8. Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. 

9. Wszystkie materiały i wyroby instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć 

zgodę na zastosowanie, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Warszawie. 

10. Wszystkie materiały i wyroby instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć 

świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

11. W miejscach przejść kanałów lub przewodów przez przegrody budowlane wydzielające 

wyznaczone strefy pożarowe należy stosować klapy przeciwpożarowe i odpowiednie 

zabezpieczenia dla przewodów rurowych.  

 

 

 

 

 

PROJEKTANT :     mgr inż. Katarzyna Dominiczak  
 

 

SPRAWDZAJĄCY :  mgr inż. Sławomir Dominiczak   
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OBLICZENIA HYDRAULICZNE 
 

INSTALACJI GAZOWEJ 
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