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1. INFORMACJE O PROJEKCIE 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt budowlany wykonano na podstawie m.in.: 
– zlecenia Inwestora, 
– podkładów budowlano-architektonicznych, 
– wizji lokalnej na obiekcie, 
– uzgodnień z Inwestorem oraz architektem prowadzącym, 
– obowiązujących przepisów i norm branŜowych, 
– wytycznych Producentów urządzeń. 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 Niniejszy projekt obejmuje opracowanie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod.kan, ogrzewania i 
wentylacji dla opracowania pt: „Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku szkoły na przedszkole o czasie pobytu 
mieszanym do 5 – ciu  i powyŜej 5 – ciu godzin dziennie dzieci”. Obiekt zlokalizowany jest w m. Janów przy ul. 
Szkolnej 2 (dz. nr ew. 213/2). 

Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji zasilania w energię elektryczną urządzeń sanitarnych.  
 Dokładną charakterystykę budowlaną oraz architektoniczną obiektu zawarto w opisie projektu 
architektonicznego. 
 
2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WEWN ĘTRZNYCH 
2.1. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 

Zasilanie w wodę realizowane będzie z istniejącej instalacji wody. 
 
2.1.1. CIEPŁA WODA UśYTKOWA 

Ciepła woda uŜytkowa przygotowywana będzie punktowo poprzez elektryczny podgrzewacz wody o 
pojemności 100 litrów i mocy 1,8 kW, np. firmy STIEBEL ELTRON, itp.. 

Uwaga! Na podgrzewaczu ustawi ć temperatur ę podgrzewu do max. 35 – 40°C. 
 
2.1.2. RUROCIĄGI I ARMATURA 

Instalację projektuje się z rur stalowych ocynkowanych i kształtek Ŝeliwnych ocynkowanych. Przewody 
rozprowadzające prowadzić pod stropem. Pionowe odcinki instalacji oraz przewody zasilające poszczególne 
przybory prowadzić pod tynkiem. NaleŜy zapewnić dostęp do zaworów odcinających. 

Przejścia przez ściany rur wykonać w tulejach ochronnych z rur nie twardszych niŜ rura przewodowa. 
Przestrzeń między rurą przewodową a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
niedziałającym korozyjnie na rurę. W tulei ochronnej nie powinno się znajdować Ŝadne połączenie rury przewodu. 

Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych i 
przesuwnych. Podpory przesuwne mocować między punktami stałymi z rozstawami zalecanymi przez producenta 
rur. 

Dla umywalek w pomieszczeniu WC przedszkola zastosować baterie stojące, z ograniczeniem temperatury 
maksymalnej przez instalatora. Dla brodzika zastosować baterię natryskową z ruchomą wylewką i ręcznym 
natryskiem oraz ograniczeniem temperatury maksymalnej przez instalatora. Projektuje się ustawienie temperatury 
zakresie 35°÷40°C. 

Rozmieszczenie baterii zgodnie z rysunkami. 
 
2.1.3. PRÓBY 
 Po wykonaniu instalacji naleŜy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie p=0,90 MPa. Próbę naleŜy 
przeprowadzać przed zakryciem bruzd i oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Przed rozpoczęciem badania 
instalacja powinna być skutecznie wypłukana wodą i sprawdzona czy nie ma przecieków wody oraz roszenia. 
 Po pozytywnym wyniku prób w najdalszych odcinkach instalacji pobrać wodę do badań bakteriologicznych. 
W przypadku, gdy woda nie odpowiadałaby warunkom wody do picia instalację naleŜy zdezynfekować, a następnie 
przepłukać i powtórzyć badanie. 
 
2.1.4. IZOLACJA PRZEWODÓW 
 Przewody wody zimnej naleŜy ocieplić otulinami z pianki PE o gęstej, zamkniętej strukturze komórkowej o 
własnościach nierozprzestrzeniających ognia (klasa B1 wg DIN4102 oraz zgodnie z wytycznymi PN-B-02873:1996), 
na powierzchni ścian, gr. izolacji 13 mm, pod tynkiem gr. izolacji 6 mm. 

Przewody wody ciepłej naleŜy ocieplić otulinami z pianki PE o gęstej, zamkniętej strukturze komórkowej 
oraz o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035 W/mK i własnościach nierozprzestrzeniających ognia (wg PN-B-
02873:1996). Dla rur prowadzonych po wierzchu ścian grubość izolacji dla średnicy wewnętrznej do DN20 mm winna 
wynosić 20 mm, dla zakresu średnicy wewnętrznej DN20÷32 mm – 30 mm. Grubość izolacji cieplnej przewodów w 
miejscach przejścia przez ściany lub stropy i miejscach skrzyŜowań oraz prowadzone pod tynkiem powinna wynosić 
50% grubości dla danej średnicy. 

 
2.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Instalację wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PVC produkcji, np. WAVIN, itp. 
Do instalacji podłączyć odprowadzenie ścieków z poszczególnych przyborów.  
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Projektowany pion kanalizacyjny prowadzić przy ścianie w obudowie, np. z płyt gips-karton, zakończyć go 
zaworem napowietrzającym pod stropem. Na pionie zabudować rewizję zapewniając dostęp do niej. Istniejący pion 
wymienić na PVC DN110 mm. 

Przewody odpływowe prowadzić po ścianie pod tynkiem.  
Urządzenia montować zachowując normatywne wysokości montaŜu tych urządzeń dla dzieci 

przedszkolnych. W pomieszczeniu WC zastosować miski ustępowe i umywalki dziecięce. Umywalki montować na 
wysokości 60 cm nad podłogą, brodzik natrysku (płytki) montować na wysokości 45 cm, zastosować miski ustępowe 
o wysokości 32 cm. 

Przejścia przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej przez przegrody oddzielenia p.poŜ. zabezpieczyć 
poprzez zastosowanie materiałów ognioochronnych, np. firmy PROMAT TOP, HILTI, itp. 

Po wykonaniu instalacji poddać ją próbie szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
MontaŜ instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta rur. 
Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. 
 

2.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
W pomieszczeniach objętych opracowaniem istnieje instalacja ogrzewania.  
UWAGA! Na grzejnikach w pomieszczeniach przedszkola zamontować osłony ochraniające od 

bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym (zgodnie z Dz.U. nr75, poz.690, §302.3 z późn. zmianami). 
Obudowy naleŜy wykonać w postaci, np. poziomych elementów drewnianych na stelaŜu ze stalowych profili 
zamkniętych; obudowy malować w kolorze okładziny ściennej. Obudowa nie moŜe posiadać ostrych krawędzi oraz 
naroŜników oraz ma umoŜliwiać dostęp serwisowy do grzejnika oraz cyrkulację powietrza. 

 
2.4. INSTALACJA WENTYLACJI 

Dla szatni i węzła sanitarnego będących w zakresie opracowania przewidziano układ wentylacji 
grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym. 

Nawiew do pomieszczenia węzła sanitarnego odbywać się będzie poprzez kratki kontaktowe w drzwiach 
wewnętrznych lub szczeliny progowe. Powierzchnia minimalna otworu Fmin=220 cm2. 
 Wywiew dla pom. węzła sanitarnego realizowany będzie poprzez wentylator ścienny z klapą zwrotną, np. 
typu SILENT 300 ,,PLUS” CZ firmy VENTURE IND. podłączony do komina wentylacyjnego (zgodnie z częścią 
rysunkową).  

Nawiew do szatni za pomocą nawiewnika, np. typu VTK-160 firmy LEMAR (montaŜ w ścianie na wysokości 
min. 2,0 m n.p.posadzki w pomieszczeniu). 

Wywiew z szatni realizowany będzie za pomocą wentylatora wyciągowego z klapą zwrotną, np. typu 
SILENT 200 CZ firmy VENTURE IND. podłączonego do układu wyciągowego z wyprowadzeniem przez ścianę 
zewnętrzną. Jako zakończenie na ścianie zewnętrznej przewidziano wyrzutnię ścienną, np. typu UVLA-125 firmy 
ALNOR. Układ pod stropem naleŜy obudować płytą g-k. 

Załączanie wentylatorów przewiduje się ręcznie osobnym włącznikiem. 
 
3. WYMAGANIA BHP 
 W ramach zapewnienia uŜytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunków BHP przewidziano 
m.in. następujące elementy: 
– wszystkie zastosowane urządzenia powinny posiadać aktualne dopuszczenia, atesty higieniczne i aprobaty 

techniczne, 
– do wszystkich urządzeń i projektowanych instalacji sanitarnych wymagających okresowej obsługi naleŜy 

zapewnić bezpieczny dostęp wymagany przepisami BHP, 
– wszystkie urządzenia i układy muszą posiadać instalację przeciwporaŜeniową oraz uziemiającą. 
 
4. WYMAGANIA P.POś. 
 W ramach zapewnienia uŜytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunków p.poŜ. 
przewidziano m.in. następujące elementy: 
– przejścia przewodów instalacji sanitarnych przez ściany oddzielenia poŜarowego uszczelnić materiałami 

ogniochronnymi o odporności ogniowej zgodnej z klasą oddzielenia przegrody. Uszczelnienia p.poŜ. wykonać 
zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta, np. firmę PROMAT TOP, HILTI, itp. 

Urządzenia przeciwpoŜarowe oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i 
czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, Polskich Normach, 
dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi sprzętu i urządzeń. Przeglądy techniczne i czynności 
konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez Producenta, 
nie rzadziej jednak niŜ raz w roku. 
 UŜytkownik obiektu jest zobowiązany zamieścić w instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego zasady, na jakich 
poddawane będą przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowane w obiekcie urządzenia 
przeciwpoŜarowe i gaśnice. 
 
5. WYTYCZNE DLA BRAN ś ZWIĄZANYCH 
5.1. BRANśA ELEKTRYCZNA 

Podłączyć instalację elektryczną do m.in. następujących urządzeń, zgodnie z ich DTR: 
– pojemnościowy ogrzewacz wody, 
– wentylator np. typu SILENT 300 ,,PLUS” CZ firmy VENTURE IND., 
– wentylator np. typu SILENT 200 CZ firmy VENTURE IND., 
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– wszystkie urządzenia elektryczne projektowane w części sanitarnej muszą zostać uziemione oraz 
zabezpieczone przed poraŜeniem. 

 
5.2. BRANśA BUDOWLANA 
 W zakresie waŜniejszych prac budowlanych naleŜy wykonać m.in.: 
– przekucia i przejścia przez przegrody budowlane dla umoŜliwienia przeprowadzenia projektowanych instalacji 

sanitarnych, 
– demontaŜ istniejących instalacji, 
– zabezpieczenie cieplne i p.wilgociowe przejść instalacji sanitarnych, itp. przez przegrody budowlane zewnętrzne, 
– zapewnienie dostępu do rewizji na pionach kanalizacyjnych, 
– zapewnienie dostępu do zaworów odcinających na instalacji wodociągowej, 
– zabudowa kanałów wentylacyjnych płytą g-k. 
 
6. UWAGI KOŃCOWE 
 Poszczególne instalacje naleŜy montować przy uwzględnieniu poniŜszych wytycznych oraz uwag zawartych 
w części rysunkowej opracowania: 
– przed rozpoczęciem prac montaŜowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w 

terenie i zapoznania się z dokumentacją innych branŜ w celu odpowiedniego skosztorysowania prac budowlano-
instalacyjnych, 

– zaleca się, aby montaŜ urządzeń końcowych instalacji odbywał się w końcowej fazie wykonania obiektu (po 
sprzątnięciu budynku). W przeciwnym razie urządzenia, naleŜy zabezpieczyć przed przedostaniem się kurzu, 
wilgoci i brudu, 

– serwis urządzeń naleŜy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi podanymi w DTR przez poszczególnych 
Producentów, 

– wszystkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-MontaŜowych”, tom II ”Instalacje sanitarne i przemysłowe” z 1988 r., PN, BN oraz Dz.U. nr75, 
poz.690 (z późniejszymi zmianami). 

 
7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu oraz projektowanych  instalacji zewnętrznych dotyczących obiektu zamyka 
się w granicy działki Inwestora.  
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1. PLAN BiOZ – INFORMACJA 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Informacje wytyczne do planu BIOZ sporządzono na podstawie m.in.: 
– Projektu Budowlanego branŜy sanitarnej, 
– Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. nr89, poz.414); tekst jednolity z dn. 02.10.2014 r. (Dz.U. 2013, 

poz.1409. wraz z późniejszymi zmianami), 
– Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 z późn. zmianami), 
– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 z późn. 
zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. ws. rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest 
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. nr138, poz.1554 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr120, poz.1126 z późn. mianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz 
decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. nr120, poz.1129 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30.12.1994 r. ws. samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr8, poz.38 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach 
nieuŜytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. nr198, poz.2043 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. nr129, poz.844 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 08.02.1994 r. ws. wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
PN i BN dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr37, poz.138 z późn. zmianami), 

– Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG), 

– Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dot. minimalnych wymagań w dziedzinie bioz w miejscu pracy (I szczegółowa 
dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG), 

– Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdroŜenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
tymczasowych lub ruchomych budowach (VIII szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 
89/391/EWG), (92/57/EWG), 

– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. ws. zbliŜania ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących maszyn, 

– Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141 z 1974 r.), tekst jednolity z dn. 23.12.1997 r. (Dz.U. nr21, 
poz.94 z 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami), 

– Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nr16, poz.93 z 1964 r.), 
– Kodeks Postępowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. nr30, poz.168 z 1960 r.). 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT 
 Niniejszy projekt obejmuje opracowanie wewnętrznych instalacji sanitarnych wod.kan, ogrzewania i 
wentylacji dla opracowania pt: „Zmiana sposobu uŜytkowania części budynku szkoły na przedszkole o czasie pobytu 
mieszanym do 5 – ciu  i powyŜej 5 – ciu godzin dziennie dzieci”. Obiekt zlokalizowany jest w m. Janów przy ul. 
Szkolnej 2 (dz. nr ew. 213/2). 

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie i 
oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników, 
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren budowy, dojść oraz 
dojazdów poŜarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref 
ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie miejsc magazynowania sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego. 
 
1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ĄCE STWARZAĆ ZAGROśENIE 
 Na terenie objętym robotami sanitarnymi nie ma elementów zagospodarowania terenu mogących stworzyć 
zagroŜenie dla wykonania powyŜszych robót. 
 
1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA 
 Wykonywanie instalacji wewnętrznych związane będzie z zapewnieniem odpowiednich dróg 
komunikacyjnych i ewakuacyjnych w budynku, zabezpieczenie pracowników przy pracach związanych z montaŜem 
przewodów (prowadzenie przewodów pod stropem). 
  
1.5. PROWADZENIE INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW 
 Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, a 
takŜe do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montaŜowych oraz 
zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
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 NaleŜy zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi maszyn i 
urządzeń, które będą obsługiwać. W czasie trwania robót naleŜy codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych 
na budowie instruktaŜ stanowiskowy, w czasie, którego naleŜy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i 
mogące wystąpić zagroŜenia oraz sposoby zabezpieczeń. 
 
1.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU 
 Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w 
tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzieŜ roboczą i 
ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (kaski, rękawice ochronne, obuwie ochronne) z uwzględnieniem 
niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, poraŜenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, 
wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŜeń związanych z wykonywaną pracą. 
Wszelkie uŜyte urządzenia i materiały ochronne powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty, a pracownicy 
stosowne badania. 
 NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów 
najbliŜszego punktu opieki lekarskiej, straŜy poŜarnej, policji, a takŜe apteczki oraz środków i urządzeń 
przeciwpoŜarowych. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węŜe 
gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze – w zaleŜności od potrzeb i moŜliwości). 
 W trakcie wykonywania robót w budynku naleŜy zapewnić odpowiednie drogi ewakuacyjne odpowiadające 
przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpoŜarowym. Tych dróg nie wolno zastawiać, a tym bardziej 
wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w kaŜdej chwili dostępne dla odpowiednich słuŜb. 
 Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatrzyć, w przypadku awarii oświetlenia ogólnego 
(podstawowego) w oświetlenie awaryjne. 
 W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa 
oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie moŜe powodować zagroŜenia poraŜeniem prądem elektrycznym. 
Sztuczne oświetlenie nie moŜe powodować: wydłuŜonych cieni, olśnienia wzroku, zmiany barw znaków lub zakłóceń 
odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych. 
 Teren budowy wyposaŜyć w niezbędny sprzęt do gaszenia poŜaru, oraz, w zaleŜności od potrzeb w system 
sygnalizacji poŜarowej. NaleŜy regularnie sprawdzać, konserwować i uzupełniać powyŜszy sprzęt zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. 
 Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mieć trwałe i ustabilizowane podłoŜe oraz trwałą, wytrzymałą i 
stabilną konstrukcję nośną. 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz winny spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
 Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu 
podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradą składającą się z deski 
krawęŜnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń 
pomiędzy deską krawęŜnikową a poręczą wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 
 Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne 
zawarte w projekcie budowlanym. 
 

SPORZĄDZIŁ: 
mgr inŜ. ZBIGNIEW JARKIEWICZ 
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