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1. Strona tytułowa 

2. Dokumenty formalno-prawne 
2.1. Oświadczenia, kopie decyzji o nadaniu uprawnień, zaświadczenia o 

przynależności do izb zawodowych projektantów 
 

Batorz, dnia: 30.10.2018 r. 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

pt: Termomodernizacja budynku Kościoła parafialnego pw. Świętego 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu 

Dz. nr ewid. 603, Jednostka ewid. 060501_2 Batorz,  
Obręb ewid. 0004 Batorz Pierwszy 

sporządzony w dniu 28 września 2018 r. dla 

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i 
Męczennika, 

23-320 Batorz, Batorz I 48 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż. arch. Jan Piotr Radzik 

ANB-513/1/67/81 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

mgr inż. arch. Konstanty Radzik 

149/LBOKK/2016 
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Batorz, dnia: 30.10.2018 r. 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany dolnego 
źródła, maszynowni pomp ciepła oraz centralnego ogrzewania: 

pt: Termomodernizacja budynku Kościoła parafialnego pw. Świętego 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu 

Dz. nr ewid. 603, jednostka ewid. 060501_2 Batorz,  
Obręb ewid. 0004 Batorz Pierwszy 

sporządzony w dniu 28 września 2018 r. dla 

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i 
Męczennika, 

23-320 Batorz, Batorz I 48 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż.  Marek Edward Szpyra 

upr. bud. nr: LUB/0008/POOS/11 

 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY: 

Mgr inż. Bartłomiej Nowiński 

upr. bud. nr: LUB/0288/POOS/12 
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2.2. Pismo LWKZ w sprawie wyrażenia zgody na planowane działania 
termomodernizacyjne przy zabytku 
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2.3. Wytyczne audytu termomodernizacyjnego Kościoła 
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3. Projekt Zagospodarowania Działki 

3.1. Strona tytułowa 

3.2. Opis zagospodarowania działki 

3.2.1. Podstawa opracowania 
 Zlecenie Inwestora 
 Ustalenia z Inwestorem 
 Mapa do celów projektowych 
 Wizja lokalna 
 Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia 

3.2.2. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie termomodernizacji i zmiana źródła ciepła na odnawialne 
Kościoła Parafialnego p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu.  

3.2.3. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie docieplenie sklepienia pod dachem oraz wymianę 
stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych zapewniając spełnienie wymagań warunków 
technicznych dotyczących izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Wykonane zostanie 
ogrzewanie podłogowe w Kościele wraz z odtworzeniem posadzki wraz z nowym źródłem 
odnawialnym ciepła w postaci gruntowych pomp ciepła. 

3.2.4. Istniejący stan zagospodarowania działki 
Przedmiotowa działka o numerze 603 w obrębie Batorz Pierwszy usytuowana jest na 
wzniesieniu. Kościół w części centralnej oraz dzwonnica zlokalizowana w rogu południowo-
wschodnim, otoczone są murem biegnącym w granicy działki. Wejście na działkę odbywa się 
schodami przez bramę od strony wschodniej. Uzbrojenie działki stanowi kanalizacja deszczowa i 
elektroenergetyczna i instalacja oświetleniowa. Do Kościoła prowadzi ciąg pieszy a wokół 
wykonane są chodniki utwardzone kostką betonową oraz opaska wokół Kościoła. Pozostała 
powierzchnia zagospodarowana jest trawnikiem.  

3.2.5. Bilans powierzchni działki 
Powierzchnia istniejąca działki nr 603 wynosi: 

 Powierzchnia działki     3 306 m2 
 Powierzchnia zabudowy Kościoła       654 m2 
 Powierzchnia zabudowy Dzwonnicy            26 m2 
 Powierzchnia utwardzona kostką betonową               632,2 m2 
 Powierzchnia zieleni               1 993,8 m2 

3.2.6. Ochrona terenu 
Obiekt będący przedmiotem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytków i należy do 
diecezji sandomierskiej. W Kościele znajdują się zabytki ruchome pod opieką Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Lublinie. 

3.2.7. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
Działka zamierzenia budowlanego, nie znajduje się w obszarze pod działaniem eksploatacji 
górniczej. 

3.2.8. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu (zgodnie z Dz.U.2015 r. poz. 
1554 §13a) 

Określenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o: 



str. 21 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, 
poz. 690) z późn. zmianami. 

 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89, poz. 414) z późn. zmianami. 

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza obszar działki na której jest posadowiony tj. 
603. Projektowane zagospodarowanie działki nie spowoduje zagrożenia i uciążliwości dla 
sąsiedniego otoczenia. Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
środków łączności przez osoby trzecie z poza obszaru oddziaływania obiektu budowlanego. Nie 
wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie 
powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 
promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.    

 

Projektant: 

 

 

 

3.3. Część rysunkowa 

 Rys. Nr 0 – Projekt Zagospodarowania Działki 
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3. Projekt Architektoniczno-Budowlany 

3.1. Branża architektoniczna 

3.1.1.   Opis techniczny 

  Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa i uzgodnienia z inwestorem 
 Audyt energetyczny kościoła 
 Pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna  
 Pismo LWKZ w sprawie możliwości wykonania prac termomodernizacyjnych 
 Obowiązujące normy, przepisy i akty prawne 
 Uzgodnienia branżowe 

  Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika w Batorzu w powiecie Janowskim województwo lubelskie. 

Celem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji kościoła w celu 
zmniejszenia zużycia energii cieplnej do ogrzewania oraz zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla. Docieplone zostaną przegrody budowlane oraz 
zostanie zmieniony sposób ogrzewania z wykorzystaniem energii odnawialnych.  

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje docieplenie przegród budowlanych, przez 
które występuję duże straty energii cieplnej. Dotyczy to sklepień ceglanych kościoła, stolarki 
okiennej w postaci witryn żeliwnych, szklonych szkłem pojedynczym oraz drzwi zewnętrznych 
drewnianych ramowo-płycinowych, dwuskrzydłowych z polami prześwitów oszklonych. 
Wykonane zostanie ogrzewanie podłogowe zasilane energią pozyskiwaną z gruntowej pompy 
ciepła. W wyniku tych prac zostanie wykonana odtworzeniowo nowa posadzka kościoła.   

  Rys historyczny 

Parafia Batorska została erygowana wraz z poświęceniem kościoła w 1445 roku. Pierwszy 
kościół był kościołem drewnianym. Kościół murowany z cegły powstał w latach 1979 – 1882, choć 
niektóre źródła podają datę ukończenia budowy na rok 1884.  

Projektantem kościoła był nieznany włoski architekt. Neoromański styl z prezbiterium i 
zakrystią posiadającą pewne elementy stylu cerkiewnego. Obiekt na planie kwadratu składa się z 
prezbiterium, nawy głównej oraz dwóch naw bocznych i przedsionka. Zakrystia znajduje się za 
ołtarzem głównym od góry zamkniętym stropem drewnianym. Nad wejściem głównym znajduje 
się wieża, pierwotnie stanowiąca dzwonnicę i wieżyczka na sygnaturkę nad nawą środkową. Do 
Świątyni prowadzą drzwi główne, dwoje drzwi bocznych po obu stronach i drzwi do zakrystii w 
tylnej części.  We wnętrzu w nawie głównej za przedsionkiem na podwyższeniu znajduje się chór 
z organami do którego prowadzą schody kręte z przedsionka. Okna w postaci prostokątnych 
witryn zakończonych półkolistym łukiem  usytuowanych na dużej wysokości zapewniają 
naturalne oświetlenie. Dodatkowo nad wejściami bocznymi znajdują się przeszklone rozety. 

Bryła kościoła, elewacje wraz ze stolarka okienną i drzwiową oraz wystrojem 
wewnętrznym stanowią ważny przykład kunsztu architektonicznego projektanta oraz ówczesnej 
sztuki budowania i smaku fundatorów. Kościół wpisuje się w historię oraz kulturę regionu i kraju.   
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  Opis stanu zachowania 

Kościół murowany z cegły ceramicznej pełnej na ławach ceglano kamiennych pokryty jest 
od zewnątrz i wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym. Od strony zachodniej widoczne są 
ślady zarysowań. Detale architektoniczne elewacji w postaci gzymsów, obramowań i konsol, 
zachowały ślady malowania w kolorze białym. Na płaszczyzny elewacji występuje w większości 
odsłonięty tynk.  

                                         

 Fot. nr 1       Fot. nr 2 

Wewnątrz ściany kościoła są malowane i pokryte freskami.  Nawy kościoła zamykają od 
góry ceglane sklepienia, krzyżowe i krzyżowe z żebrami, które opierają się na zewnętrznych i 
łukach murowanych z cegły podpartych murowanymi pilastrami i czterema słupami wewnątrz 
kościoła.  

Więźba dachowa drewniana wykonana z krokwi opartych na murłatach i ściankach 
stolcowych. Konstrukcje wieży i sygnatury wykonane z drewna. Pokrycie dachowe z blachy 
ocynkowanej na rąbek stojący.  

Stolarka okienne szeroko rozstawiona zamknięta półkolistym łukiem. Wykonana w 
postaci witryn żelaznych składających się z gotowych odlewów posiadających przekrój 
umożliwiający szklenie z okitowaniem. Witryny większe składają się z trzech elementów 
prostokątnych ze szczeblinami tworzącymi podział na 18, 12 i 18 kwater. Jeden z elementów z 
możliwością otwierani poprzez obrót w osi poziomej. Od góry zwieńczone półkolistym łukiem z 
ozdobnym listwowaniem. Dodatkowo część kwater posiada skośne szczeblinowanie ozdobne. 
Oszklone pojedynczym szkłem przezroczystym z elementami szkła kolorowego. Witryny 
zamocowane są od zewnątrz do ościeżnicy drewnianej pomalowanej na kolor szary, wmurowanej 
w ścianę kościoła. Witryny mniejsze składają się z trzech elementów po 18 kwater prostokątnych 
gdzie w niektórych dodatkowo występują szczebliny przekątne. Od góry półkolisty łuk z 
listwowaniem ozdobnym. Szklenie szkłem przezroczystym i kolorowym. Mocowanie elementów 
do ościeżnicy drewnianej od zewnątrz.  Dodatkowo nad wejściami bocznymi znajdują się dwie 
żelazne okrągłe witryny z ozdobnymi szczeblinami szklone szkłem kolorowym.  

Stan techniczny zły, szklenie wymaga uzupełnienia oraz nowego okitowania. Profile 
żeliwne w stanie dobrym, farba olejna złuszczona. 
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            Fot. nr 3           Fot. nr 4          Fot. nr 5 

Drzwi zewnętrzne drewniane ramowo-płycinowe, dwuskrzydłowe, przylgowe ze 
ślemiem i nadświetlem, pomalowane na kolor brązowy. Osadzone w ościeżnicy drewnianej 
wmurowanej w otwór otwierane do wewnątrz. wilopłycinowe z zastosowaniem od strony 
zewnętrznej kilku rodzajów dekoracji, listwowań i rozet. Występują także pola prześwitów 
szklonych szkłem pojedynczym. Rama wykonana jest z drewna grubości. 58 mm z płycinami 
wpuszczonymi w ramę. Wystroje i listwowania pogrubiają drzwi. Drzwi główne oraz boczne 
posiadają wymiary 2280 x 2030 mm plus półkoliste nadświetle o średnicy 2030 mm. W którymś 
momencie istnienia kościoła w drzwiach bocznych wykonano w jednym skrzydle otwory ok. 900 
x 2000 mm i zamontowano w nich drewniane skrzydła.   Drzwi do zakrystii są wielkości 2200 x 
1410 mm oraz półkoliste naświetle o średnicy 1410 mm. Skrzydła drzwi główne zawieszone są 
na trzech zawiasach kutych z płaskownika skrzydła drzwi bocznych i do zakrystii zawieszone są 
na toczonych zawiasach wpuszczanych.  

             

         Fot. nr 6             Fot. nr 7          Fot nr 8 

Stan techniczny zły. Drewno spękane i w wielu miejscach występują ślady pruchnicy. 
Farba wytarta i złuszczona. 
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Posadzka kościoła wykonana jest z płytek betonowych o wymiarach 195 x 195 mm w karo 
w kolorach białym i czarnym naprzemiennie. W prezbiterium posadzka wykonana jest płytek 
terakotowych w kształcie ośmioboków i prostokątów w kolorze czarnym, szarym, brązowym, 
czerwonym i żółtym.  Płytki białe wytarte do zaprawy, czarne wytarte w większości do zaprawy. 

          

  Fot. nr 9    Fot. nr 10 

W niedawnym czasie wykonano izolację zewnętrzną przeciwwilgociową, podziemnej 
części murów.  

  Parametry techniczne 

Powierzchnia zabudowy  - 654,0 m2 

Powierzchnia użytkowa  -  524,6 m2 

Kubatura    -  4 890,0 m3 

Zestawienie powierzchni 

Kościół 
1 Przedsionek 9,2 m2 
2 Nawa Główna 196,6 m2 

3 Nawa Boczna Prawa 95,0 m2 

4 Nawa Boczna Lewa 95,0 m2 

5 Prezbiterium 36,7 m2 

6 Zakrystia 24,5 m2 
7 Pompownia 6,5 m2 

8 Klatka schodowa 5,8 m2 
RAZEM: 469,3 m2 

Poziom +1 
11 Chór 30,8 m2 

12 Klatka schodowa 8,5 m2 

13 Pomieszczenie Techniczne 8,5 m2 

14 Pomieszczenie Techniczne 7,5 m2 

RAZEM: 55,3 m2 

 

 Zakres projektowanych prac termomodernizacyjnych 

 Docieplenie sklepień 

Projektuje się docieplenie sklepienia wełną mineralną gr. 24 cm ułożoną luźno na sklepieniach 
ceglanych z wywinięciem na ściany na wysokość do 40 cm. Zastosować wełnę mineralną o 
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współczynniku λ=0,039 W/m2K. Wełnę należy zabezpieczyć folią wiatroizolacyjną o wysokiej 
paroprzepuszczalności.  

 Wymiana stolarki okiennej 

Projektuje się wykonanie remontu istniejących witryn zamontowanych po zewnętrznej 
stronie i wykonanie nowych witryn aluminiowych, szklonych pakietem dwuszybowym stosując 
szkło bezpieczne. Witryny wewnętrzne należy wykonać z profili aluminiowych ciepłochronnych 
w kolorze szarym w postaci witryn, rysunek nr A/5. Profile aluminiowe szklone pakietem 
dwuszybowym. Okna powinny zapewniać wartość współczynnika przenikania ciepła U=0,90 
W/m2K. Stolarkę aluminiową należy zamontować od wewnątrz mocując ją do istniejącej 
ościeżnicy drewnianej wmurowanej w ścianę. Należy zapewnić w czterech oknach uchylanie 
części górnej witryn poprzez uchylanie w celu przewietrzania tak aby umożliwić jednoczesne 
uchylenie górnego półkolistego fragmentu elementu witryny istniejącej na zewnątrz i górnego 
półkolistego fragmentu witryny wewnętrznej nowej do wewnątrz. W tym celu zostaną 
zamontowane w czterech oknach siłowniki zasilane elektrycznie. Pozostałe witryny aluminiowe 
wykonać jako stałe.  

 Wymiana drzwi zewnętrznych 

Drzwi zewnętrzne główne należy wykonać odtworzeniowo jako nowe z zachowaniem 
kierunku otwierania, wystroju oraz sposobu zawieszenia skrzydeł na zawiasach kutych jak drzwi 
istniejące lub ewentualne wykorzystanie starych zawiasów jako atrapy. Z wykorzystaniem 
elementów ozdobnych drzwi istniejących w postaci rozet i wałków po przeprowadzonej 
renowacji.  

Drzwi boczne które w stanie istniejącym są analogiczne do drzwi głównych z różnicą w 
zawiasach należy wykonać analogicznie stosując zawiasy toczone zakuwane.  

Analogicznie drzwi do zakrystii należy wymienić na nowe kopiując wystrój.  

Prześwity należy szklić pakietem dwuszybowym. 

Kolor drzwi należy ustalić przeprowadzając badania stratygraficzne drzwi istniejących. 
Malowanie wykonać farbą kryjącą.  

Drzwi zewnętrzne należy wykonać tak aby spełniały współczynnik izolacyjności cieplnej 
U=1,30 W/m2K. 

 Odtworzenie posadzki po wykonaniu ogrzewania podłogowego 

Projekt obejmuje wykonanie ogrzewania podłogowego z wykonaniem warstw posadzkowych z 
dociepleniem posadzki styropianem XPS gr. 8 cm, na podbudowie betonowej gr. 10 cm. Rurki 
ogrzewania podłogowego należy przykryć posadzką cementową gr. 6 cm z wkładką z siatki 
przeciwskurczowej. Następnie wykonać warstwę posadzki odtworzeniowo z płyt betonowych lub 
kamiennych (ewentualne z kamienia sztucznego) na klej w karo naprzemiennie kolor zbliżony do 
koloru czarnego i białego o wymiarach 400 x 400 mm lub 300 x 300 mm.  

Posadzkę należy zdylatować zgodnie z projektem instalacji grzewczej podłogowej rys. nr S/5. 

 Wentylacja 

Wentylacja Świątyni jest wentylacją grawitacyjną. Nawiew powietrza odbywać się będzie przez 
nawiewniki aerostatyczne zamontowane w drzwiach zewnętrznych w Kościele oraz w oknach w 
Zakrystii a także poprzez otwieranie przez osoby wchodzące i wychodzące drzwi do obiektu. 
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Wywiew następować będzie poprzez otwory w sklepieniu do przestrzeni poddasza i dalej poprzez 
sygnaturkę na zewnątrz. 

Wentylację w okresie poza sezonem grzewczym oraz w razie wykonania szybkiego 
przewietrzania obiektu projektuje się wentylację poprzez otwierania czterech półkolistych 
górnych elementów witryn w nawie głównej. Zewnętrznych i wewnętrznych siłownikami 
zasilanymi energią elektryczną.  

 

3.1.2.   Część rysunkowa 

 Rys. nr A/1 - Rzut Kościoła 

 Rys. nr A/2 - Przekrój A-A i B-B 

 Rys. nr A/3 - Elewacje 

 Rys. nr A/4 - Odtworzenie posadzki Kościoła 

 Rys. nr A/5 – Witryny okienne i okna 

 Rys. nr A/6 – Drzwi zewnętrzne 

 Rys. nr A/7 – Zestawienie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych 
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3.2. Branża Sanitarna – dolne źródło ciepła, maszynownia pomp ciepła i centralne 
ogrzewania 

3.2.1. Dane ogólne 

 Podstawa opracowania 
- Zlecenie Inwestora; 

- Projekt architektoniczny; 

- Uzgodnienia z Inwestorem; 

- Obowiązujące normy i przepisy; 

- Katalogi urządzeń; 

- Uzgodnienia międzybranżowe; 

- Wizja lokalna. 

  Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie budowy instalacji:  
a) dolnego źródła pompy ciepła z kolektorami gruntowymi pionowymi, 
b) maszynowni pompy ciepła,  
c) centralnego ogrzewania budynku kościoła, 
 
Budynek położony jest w Batorzu I, Batorz I 48, 23-320 Batorz na działce o numerze 
ewidencyjnym: 906 

  Położenie 

Maszynownię pompy ciepła zaprojektowano na parterze budynku. Sondy pionowe dla pompy 
ciepła zlokalizowano na działce Inwestora. 
 

  Założenia projektowe 

- jako źródło ciepła centralnego ogrzewania przewidziano dwie gruntowe pompy ciepła o mocy 
29 kW oraz o mocy 45kW, 
- instalacja dolnego źródła pompy ciepła zasilana będzie glikolem propylenowym o stężeniu 30% 
(temperatura zamarzania -15°C), 
- instalacja ogrzewania podłogowego pomieszczeń o wymaganej temperaturze wynoszącej 16°C 
zasilana będzie glikolem propylenowym o stężeniu 40%(temperatura zamarzania -25°C) o 
parametrach pracy 45/35°C z rozstawem rur grzewczych co 0,15 m, 
- instalacja ogrzewania podłogowego pomieszczenia zakrystii o wymaganej temperaturze 
wynoszącej 16°C zasilana będzie wodą grzewczą o parametrach pracy 45/35°C z rozstawem rur 
grzewczych co 0,1 m, 
- na chórze przewidziano ogrzewanie do temperatury 16°C poprzez montaż grzejnika płytowego 
potrójnego o długości 1,8 m, 
- praca pomp ciepła biwalentna - równoległa. 
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  Charakterystyka rozwiązań projektowych 

Dolne źródło pompy ciepła 
Jako dolne źródło pompy ciepła przewidziano kolektory pionowe gruntowe. Przewidziano 10 
odwiertów o głębokości 100 metrów każdy dla pompy o mocy 45kW oraz 7 odwiertów po 100 
metrów każdy dla pompy o mocy 29kW. W odwiertach będą umieszczone sondy laminarne 
2x40mm (pojedyncza U-rurka) wykonane z PE-HD 40x3.7 PN16 PE100 SDR11. Sondy gruntowe 
pompy ciepła zostaną połączone odcinkami poziomymi ze studniami rozdzielaczowymi 
(oddzielne studnie dla każdej z pomp). W studni przewidziano rozdzielacz do którego należy 
włączyć poszczególne kolektory zasilania i powrotu. Od studni do maszynowni pomp ciepła 
przewidziano instalację ciepłowniczą wykonaną z rur PE-HD o średnicy Ø 75x4,5 dla pompy 
29kW oraz Ø  90x5,4 dla pompy 45kW ułożonych w gruncie. Rurociągi dolnego źródła w 
maszynowni należy wykonać z rur stalowych DN65 oraz DN80. Średnice poszczególnych 
przewodów jak w części rysunkowej. 

 Źródło ciepła 

Jako źródło ciepła centralnego ogrzewania przewidziano gruntową pompę ciepła o mocy  45kW 
wraz ze zbiornikiem buforowym o pojemności 950l oraz pompę ciepła o mocy 29 kW. 
Maszynownię pompy ciepła przewidziano w pomieszczeniu pomocniczym na parterze. Pompy 
ciepła pracują w sposób biwalentny - równoległy. Dla projektowanej maszynowni przewidziano 
sześć obiegów grzewczych oraz zbiornik buforowy. Obiegi grzewcze budynku zebrano w 
projektowanych rozdzielaczach Ø 32x3,0. Górne źródło pompy ciepła zebrano w rozdzielaczu o 
średnicy DN 65. 

 System grzewczy 

Dla budynku zaprojektowano sześć układów ogrzewania podłogowego. Pompę obiegową 
układów zlokalizowano w maszynowni razem z projektowanym rozdzielaczem górnego źródła. 

 Dla potrzeb ogrzewania podłogowego zaprojektowano instalację w systemie 
dwururowym z poziomym rozprowadzeniem przewodów.  Zastosowano system ogrzewania z 
pętlami grzewczymi z rur do ogrzewania podłogowego typu PERT 16x2,0mm. Jako rurociągi 
rozprowadzające czynnik grzewczy od rozdzielacza pompy ciepła do szafek rozdzielaczowych 
przewidziano rurociągi z rur PEX/Al/PEX. Średnice poszczególnych przewodów jak w części 
rysunkowej. 

3.2.2.  Instalacja dolnego źródła 

  Opis 

Jako dolne źródło pompy ciepła przewidziano kolektory pionowe gruntowe. Przewidziano 10 
odwiertów o głębokości 100 metrów każdy dla pompy o mocy 45kW o raz 7 odwiertów po 100 
metrów każdy dla pompy o mocy 29 kW. W odwiertach będą umieszczone sondy laminarne 
2x40mm (pojedyncza U-rurka) wykonane z PE-HD 40x3.7 PN16 PE100 SDR11. Sondy gruntowe 
pompy ciepła zostaną połączone odcinkami poziomymi ze studniami rozdzielaczowymi 
(oddzielne studnie dla każdej z pomp). W studni przewidziano rozdzielacz do którego należy 
włączyć poszczególne kolektory zasilania i powrotu. Od studni do maszynowni pompy ciepła 
przewidziano instalację ciepłowniczą wykonaną z rur PE-HD o średnicy Ø 75x4,5 dla pompy 
29kW oraz Ø  90x5,4 dla pompy 45kW Ø110x6.6 ułożonych w gruncie. Rurociągi dolnego źródła 
w maszynowni należy wykonać z rur stalowych DN65 oraz DN80. Średnice poszczególnych 
przewodów jak w części rysunkowej. 
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W przypadku instalacji dolnego źródła z kolektorami pionowymi w postaci szczelnie zamkniętych 
rur PE-HD nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

  Sondy gruntowe pionowe 

Sonda pojedyncza (U-rurka) wykonana z polietylenu - umożliwiająca układanie w gruncie 
rodzimym bez konieczności wykonywania obsypki, eliminująca niebezpieczeństwo 
rozprzestrzeniania się rys, cechuje się wysoką odpornością na zginanie, udarność oraz 
mikropęknięcia w wyniku naprężeń. Możliwość układania rury przy minimalnej temperaturze -
30 °C. 

Głowica sondy bez połączenia zgrzewanego - sonda wykonana z jednego odcinka rury wygiętego 
fabrycznie, miejsce wygięcia umieszczone w osłonie wykonanej z żywicy poliestrowej 
wzmacnianej włóknem szklanym. Rozwiązanie takie eliminuje niebezpieczeństwo nieszczelności 
spawów lub innych połączeń. 

Klasa ciśnienia PN 16 przy temperaturze medium 20 °C. Zakres temperatury użytkowania od -40 
°C do +95°C. Żywotność rur wg DIN 168 92/93 wynosi 100 lat przy temperaturze 20 °C i 
maksymalnym ciśnieniu roboczym 15 bar. 

  Lokalizacja projektowanych otworów 

Projektowane otwory zlokalizowano na działce o numerze ewidencyjnym 906 w Batorzu I, Batorz 
I 48, 23-320 Batorz.  
 Miejsce projektowanych otworów należy wyznaczyć w terenie przed przystąpieniem do 
zagospodarowania placu wierceń. Lokalizacji należy dokonać komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela Inwestora, kierownika budowy i geologa nadzorującego wiercenie. 
 Lokalizacji należy dokonać zgodnie z planem sytuacyjnym. Lokalizacja może ulec zmianie 
jedynie na podstawie komisyjnego wyznaczenia nowego miejsca wykonania otworów. 

  Prace wiertnicze, konstrukcja otworów 

Projektuje się odwiercenie 10 otworów wiertniczych o głębokości 100m dla pompy o mocy 45 kW 
oraz 7 odwiertów o głębokości 100m dla pompy o mocy 29 kW (łączny metraż odwiertów 
1700mb). Otwory należy wykonać  techniką mechaniczną, systemem obrotowym z 
zastosowaniem  płuczki bentonitowej o ciężarze właściwym 1,12-1,15 gr/cm3. 
 Bentonit jest stosowany w wierceniach jako składnik płuczki wiertniczej. Dzięki 
właściwościom bentonitu regulacja parametrów  płuczki polega na zmianie jego koncentracji w 
roztworze wodnym. Bentonit jest w pełni ekologiczny.  
 Roboty geologiczne wykonane zostaną przy użyciu samojezdnej wiertnicy hydraulicznej 
zasilanej własnym silnikiem spalinowym, z wykorzystaniem wgłębnego młotka udarowego DTH 
4”, uzbrojonego w koronkę o fi 120/125 mm, zasilanego sprężonym powietrzem do osiągnięcia 
planowanej głębokości otworów. Rury osłonowe o średnicy 6” należy zastosować do głębokości 
około 10m i uszczelnić je zaczynem iłowym lub gipsowo-cementowym. Ostateczną decyzję co do 
długości kolumny rur osłonowych podejmie geolog nadzoru mając na uwadze litologię oraz 
zawodnienie przewierconych warstw. 
 Po odwierceniu otworów zostaną zainstalowane pionowe kolektory gruntowe (U-rurki 
HDPE dn 40 x 3,7mm) wykorzystujące ciepło Ziemi. Pionowe kolektory gruntowe, przed 
wykonaniem instalacji w otworze, zostaną wypełnione roztworem glikolu propylenowego i wody 
demineralizowanej, aby po ich zainstalowaniu przeprowadzić próbę cyrkulacji. Obieg roztworu 
glikolu propylenowego i wody demineralizowanej w pionowych kolektorach gruntowych 
odbywać się będzie w pętlach zamontowanych w otworach o  głębokości 100m każdy i wpiętych 
do rozdzielacza zamontowanego w studni rozdzielaczowej. 
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 Kolektory służyć będą jako dolne źródło energii pracujące w zamkniętym systemie 
cyrkulacyjnym z mieszanką glikolową. Połączone zostaną rurkami i doprowadzone do pompy 
ciepła zainstalowanej w budynku w celu zamiany energii cieplnej uzyskanej z podłoża gruntowego 
w energię użyteczną służącą do ogrzewania obiektu. Układ obiegowy pompy ciepła będzie 
szczelny i nie stwarza zagrożenia dla środowiska. 
 W celu zwiększenia bezpośredniej powierzchni kontaktowej górotworu z powierzchnią 
kolektorów gruntowych, oraz zachowania naturalnej izolacji poziomów wodonośnych wszystkie 
puste przestrzenie pomiędzy ścianami otworu, a kolektorami ciepła zostaną wypełnione 
cementem termicznym. 
 Po zainstalowaniu kolektorów gruntowych należy wykonać 3m korek z szybko 
pęczniejącego materiału w postaci grudek. Wykonany korek zabezpieczy otwór i przewierconą 
warstwę wodonośną przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi przedostać się wzdłuż 
zamontowanych kolektorów. 
 Proponuje się upoważnienie geologa nadzorującego prace geologiczne do korygowania 
konstrukcji otworów w zależności od bieżących wyników wiercenia. 

  Opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych,    
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, 
bezpieczeństwa pracy i ochronę środowiska 

Podczas prowadzenia robót geologicznych należy bezwzględnie przestrzegać zasad wynikających 
z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w 
zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. Nr 109, poz. 961 
z późniejszymi zmianami). 
 Wykonawca robót winien posługiwać się atestowanym urządzeniem wiertniczym. Do 
pracy na urządzeniu należy dopuszczać osoby przeszkolone, przygotowane do wiercenia i 
umiejące prowadzić prace na odwiertach, znające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpady 
z wiercenia odprowadzać do dołu urobkowego, który po zakończeniu wiercenia i wybraniu 
zwiercin zostanie zasypany. 
 Po odwierceniu projektowanych otworów: 
 płuczka przechowana będzie w specjalnych zbiornikach płuczkowych i wykorzystana na 
innych wierceniach, 
 zwierciny jako odpad zostaną wybrane z dołu urobkowego i wywiezione na składowisko 
odpadów. 
 
Łączność z wiertnią będzie zapewniona przy użyciu sieci telefonii komórkowej. Teren wiertni 
zostanie oznakowany taśmą kolorową i tablicami informacyjnymi. 
 Projektowane przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla środowiska ani dla wód 
podziemnych. Stosowany przy wykonaniu otworów bentonit naturalny oraz compaktonit 
powinny posiadać atest higieniczny udzielony przez Państwowy Zakład Higieny. 
 Montaż urządzenia wiertniczego oraz jego obsługę  należy prowadzić zgodnie z 
przepisami instrukcji techniczno-ruchowej dla wierceń mechanicznych obrotowych 
obowiązującej w przedsiębiorstwie wykonawczym. 
 Po zakończeniu wiercenia otwór należy zabezpieczyć, plac wierceń uporządkować i 
przywrócić do stanu poprzedniego. 
 Energię elektryczną pobierać się będzie z istniejącej sieci u Inwestora. 

   Opróbowanie wiercenia 

W czasie wiercenia otworów należy pobrać próby gruntu w jednym komplecie do skrzynek, 
wykonanych wg normy PN-59/D-79685. 
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Próby należy pobierać: 
 przy każdej zmianie warstwy litologicznej, 
 w przypadku dużej miąższości nie rzadziej jak co 2m. 
 Na skrzynkach należy  w sposób trwały oznaczyć nazwę otworu, głębokość i nazwę 
inwestora oraz przelot  głębokości. Skrzynki z próbami winny być przechowywane w sposób  
zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. 
 Próby przechowuje u siebie wykonawca do czasu przekazania dokumentacji geologicznej 
Staroście Janowskiemu. Po przekazaniu dokumentacji próbki czasowego przechowywania 
zostaną zlikwidowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. 
w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657). 
 W trakcie prowadzenia prac wiertniczych przewiduje się pomiar zwierciadła wody. 

   Harmonogram projektowanych robót geologicznych 

Projektowane roboty geologiczne obejmować będą: 
- wytyczenie projektowanych otworów, montaż urządzenia wiertniczego i zagospodarowanie 
placu wiertni 17 otworów, 
- roboty wiertnicze i instalacyjne 17 x 100m, 
- likwidację placu. 
Łącznie przewiduje się realizację robót w ciągu 30 dni roboczych. 

   Wytyczne wykonania dolnego źródła ciepła 

- Materiał instalacyjny wykorzystywany do wykonania dolnego źródła musi posiadać 
odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy w tym zastosowaniu, 
- Instalacja dolnego źródła powinna być zrównoważona hydraulicznie poprzez regulację 
przepływów w poszczególnych obiegach za pomocą zaworów równoważących. Regulacja 
prowadzona powinna być wg jednakowej temperatury glikolu powracającego z każdej pętli 
dolnego źródła 
- W układzie dolnego źródła powinno panować nadciśnienie względem ciśnienia atmosferycznego 
(np. 1 bar). Jeżeli zastosowane jest naczynie wzbiorcze i odpowietrzające, to jego napełnienie 
glikolem wykonuje się do połowy objętości przy zamkniętym jego zaworze bezpieczeństwa 
- Zespół do napełniania i odpowietrzania oraz naczynie wzbiorcze i odpowietrzające należy 
zamontować na rurociągu powrotnym z dolnego źródła 
- Podejścia z obiegów lub ze studzienki rozdzielaczowej do budynku powinny być układane pod 
ziemią na głębokości nie mniejszej niż 1 m z rozstawem nie mniejszym niż 1 m. Jeżeli te odległości 
nie są zachowane, to rurociągi powinny być izolowane cieplnie. Niezależnie od powyższego 
warunku rurociągi wymagają izolacji cieplnej na odcinku do 2 m od ściany budynku. Użyta izolacja 
powinna być dostosowana do ułożenia w gruncie. 
- Wewnątrz budynku rurociągi powinny być izolowane na całej długości od ściany do pompy 
ciepła otuliną izolacyjną paroszczelną 
- Instalacja powinna być całkowicie odpowietrzona 
- Sondy gruntowe powinny być prefabrykowane przez producenta z gotowych elementów, a 
następnie dostarczone na budowę. 

3.2.3.  Maszynownia pompy ciepła 

   Bilans cieplny – z odrębnego opracowania 

Podstawą do doboru pompy ciepła dla budynku jest bilans mocy cieplnej dla potrzeb centralnego 
ogrzewania oraz wentylacji. 
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Obliczenia zapotrzebowania mocy dla centralnego ogrzewania dokonano przy następujących 
założeniach: 
- strefa klimatyczna: III - temp. zewnętrzna -20°C, 
- temperatury wewnętrzne pomieszczeń ogrzewanych oraz zapotrzebowanie ciepła do 
podgrzewu powietrza wentylacyjnego w zależności od funkcji pomieszczeń i przyjętej wymiany 
powietrza, 
- obliczeń dokonano w programie wspomagającym projektowanie. 
Dla powyższych założeń całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej c.o. wynosi: 65,84 kW. 

   Dane wyjściowe do doboru 

Całkowite zapotrzebowanie na moc grzewczą:  Qc.o. = 65,84 kW 
Temperatura czynnika grzewczego: 
obieg podłogowy pomieszczeń o wymaganej temperaturze 16°C na parterze: zasilanie 
45°C/powrót 35°C. 
Typ czynnika: 
a) obieg pierwotny - glikol propylenowy 30%, 
b) obieg wtórny- glikol propylenowy 40%. 
 Dobrano dwie gruntowe pompy ciepła o mocy 45 kW oraz pompę o mocy 29kW. Jako 
dolne źródło ciepła przewidziano 10 odwiertów po 100m dla pompy o mocy 45kW oraz 7 
odwiertów po 100m dla pompy o mocy 29 kW. Sondy pionowe zostaną zebrane w dwóch 
studniach zbiorczych (jedna dla każdej z pomp). 

   Dane pompy ciepła glikol/woda 45 kW 

Typ 45 
Dane dotyczące mocy wg EN 14511 (B0W35, różnica 5K)  
Znamionowa moc cieplna kW 42,8 
Wydajność chłodnicza kW 34,2 
Pobór mocy elektrycznej kW 9,28 
Stopień efektywności COP  4,60 
Solanka (obieg pierwotny)  
Pojemność l 11,5 
Znamionowy przepływ objętościowy wg EN 14511 l/h 6500 

Opory przepływu 
mbar 154 
kPa 15,4 

Maksymalna temperatura zasilania °C 25 
Minimalna temperatura na zasilaniu °C -10 
Woda grzewcza (obieg wtórny)  
Pojemność l 11,5 
Znamionowy przepływ objętościowy wg EN 14511 l/h 3700 

Opory przepływu 
mbar 65 
kPa 6,5 

Maksymalna temperatura na zasilaniu °C 60 
Parametry elektryczne pompy ciepła  
Napięcie znamionowe sprężarki 3/PE 400V/50Hz 
Prąd znamionowy sprężarki A 34 
Prąd rozruchowy sprężarki (z ogranicznikiem prądu 
rozruchowego) 

A 47 

Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym wirniku A 174 

Bezpiecznik sprężarki 
A 1x C40A  

3-biegunowy 
Klasa zabezpieczenia  I 
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Parametry elektryczne regulatora  
Napięcie znamionowe regulatora 1/N/PE 230V/50Hz 
Bezpiecznik 1x B16 A 
Bezpiecznik T 6,3A/250V 
Maks. pobór mocy elektrycznej 1 stopień W 25 
Maks. pobór mocy elektrycznej 2 stopień W 20 
Maks. pobór mocy elektrycznej 1 i 2 stopień W 45 
Klasa / stopień ochrony  IP 20 
Obieg chłodniczy  
Czynnik roboczy  R410A 
Ilość napełnienia kg 7,7 
Dop. ciśnienie robocze, strona niskociśnieniowa bar 28 
Dop. ciśnienie robocze, strona wysokociśnieniowa bar 43 
Sprężarka (całkowita hermetyczność) Typ 1x Scroll 

Olej w sprężarce 
Typ Emkarate 

RL32 3MAF 
Dopuszczalne ciśnienie robocze  
Obieg pierwotny bar 3 
Obieg wtórny bar 3 
Wymiary  
Długość całkowita mm 1085 
Szerokość całkowita mm 780 
Wysokość całkowita bez modułu obsługowego mm 1074 
Przyłącza  
Zasilanie i powrót w obiegu pierwotnym G 2 
Zasilanie i powrót instalacji grzewczej G 2 
Masa kg 298 

   Dane pompy ciepła glikol/woda 29 kW 

Typ 45 
Dane dotyczące mocy wg EN 14511 (B0W35, różnica 5K)  
Znamionowa moc cieplna kW 28,8 
Wydajność chłodnicza kW 23,3 
Pobór mocy elektrycznej kW 5,96 
Stopień efektywności COP  4,83 
Solanka (obieg pierwotny)  
Pojemność l 8,5 
Znamionowy przepływ objętościowy wg EN 14511 l/h 4200 

Opory przepływu 
mbar 95 
kPa 9,5 

Maksymalna temperatura zasilania °C 25 
Minimalna temperatura na zasilaniu °C -10 
Woda grzewcza (obieg wtórny)  
Pojemność l 8,5 
Znamionowy przepływ objętościowy wg EN 14511 l/h 2550 

Opory przepływu 
mbar 38 
kPa 6,5 

Maksymalna temperatura na zasilaniu °C 60 
Parametry elektryczne pompy ciepła  
Napięcie znamionowe sprężarki 3/PE 400V/50Hz 
Prąd znamionowy sprężarki A 22 
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Prąd rozruchowy sprężarki (z ogranicznikiem prądu 
rozruchowego) 

A 41 

Prąd rozruchowy sprężarki przy zablokowanym wirniku A 118 

Bezpiecznik sprężarki A 1x C25A  
3-biegunowy 

Klasa zabezpieczenia  I 
Parametry elektryczne regulatora  
Napięcie znamionowe regulatora 1/N/PE 230V/50Hz 
Bezpiecznik 1x B16 A 
Bezpiecznik T 6,3A/250V 
Maks. pobór mocy elektrycznej 1 stopień W 25 
Maks. pobór mocy elektrycznej 2 stopień W 20 
Maks. pobór mocy elektrycznej 1 i 2 stopień W 45 
Klasa / stopień ochrony  IP 20 
Obieg chłodniczy  
Czynnik roboczy  R410A 
Ilość napełnienia kg 6,2 
Dop. ciśnienie robocze, strona niskociśnieniowa bar 28 
Dop. ciśnienie robocze, strona wysokociśnieniowa bar 43 
Sprężarka (całkowita hermetyczność) Typ 1x Scroll 

Olej w sprężarce 
Typ Emkarate 

RL32 3MAF 
Dopuszczalne ciśnienie robocze  
Obieg pierwotny bar 3 
Obieg wtórny bar 3 
Wymiary  
Długość całkowita mm 1085 
Szerokość całkowita mm 780 
Wysokość całkowita bez modułu obsługowego mm 1074 
Przyłącza  
Zasilanie i powrót w obiegu pierwotnym G 2 
Zasilanie i powrót instalacji grzewczej G 2 
Masa kg 272 

 

Pompa ciepła będzie spełniać przepisy UE, dotyczące minimalnego poziomu efektywności 
energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w przepisach wykonawczych 
do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009r., ustanawiającej ogólne zasady 
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 

   Zbiornik buforowy pompy ciepła 

VZB = QPC * 20 [dm3] 

gdzie: 

VZB - Pojemność podgrzewacza buforowego wody grzewczej [dm3] 

QPC - Znamionowa moc cieplna pompy ciepła [kW] 

VZB = 45 * 20 [dm3] 

VZB = 900 [dm3] 

Na potrzeby magazynowania ciepła dobrano zbiornik buforowy o pojemności 950 [dm3]. 
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Dane techniczne zbiornika: 
 

Pojemność nominalna l 950 
Wymiary  
Długość z izolacją cieplną mm 1004 
Długość bez izolacji cieplnej mm 790 
Szerokość mm 1059 
Wysokość z izolacją cieplną mm 2195 
Wysokość bez izolacji cieplnej mm 2120 
Wymiar przechylenia bez izolacji cieplnej i stóp regulacyjnych mm 2195 
Masa z izolacją cieplną kg 168 
Masa bez izolacji cieplnej kg 143 
Przyłącza - zasilanie i powrót wody grzewczej R 2 
Ilość ciepła dyżurnego kWh/24h 4,2 

   Przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa - dolne 
źródło 

W programie doboru, dla założonej pojemności zładu oraz przewidywanych ciśnień i temperatur 
w dolnym źródle, dobrano ciśnieniowe, nieprzepływowe naczynie wzbiorcze o pojemności 100l 
zabezpieczone przed korozją. Przed naczyniem należy zamontować zespół przyłączy o średnicy 
1" składający się ze złącza rurowego z uszczelnionym przyłączem gwintowanym do naczynia, 
kulowym zaworem napełniającym/opróżniającym i zaworem kulowo-kołpakowym. 
Dane techniczne ciśnieniowego naczynia wzbiorczego: 

Pojemność nominalna l 100 
Waga kg 11,5 
Średnica mm 480 
Wysokość mm 670 
Wysokość króćca podłączeniowego mm 166 
Króciec przyłączeniowy Ø 1" 
Ciśnienie wstępne  bar 1,5 
Ciśnienie maksymalne bar 6 
Temperatura maksymalna °C 120 

 
Dobrano zawór bezpieczeństwa o średnicy 1/2" 
 

Średnica 
króćca 

wlotowego 

Najmniejsza 
średnica 
kanału 

dolotowego 

Maksymalna moc 
dolnego źródła 

Dopuszczony 
współczynnik 

wypływu 

Ciśnienie 
początku 
otwarcia 

` [mm] [kW] α [bar] 

1/2" 12 72 0, 31 2,5 
 

  Przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa – pompa 
ciepła 

W programie doboru, dla założonej pojemności zładu oraz przewidywanych ciśnień i temperatur 
w układzie c.o., dobrano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 80 l. Przed naczyniem 
należy zamontować złącze samoodcinające 3/4" wyposażone w zawór odcinający i opróżniający 
zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem. 
Dane techniczne ciśnieniowego naczynia wzbiorczego: 
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Pojemność nominalna l 80 
Waga kg 9,2 
Średnica mm 480 
Wysokość mm 565 
Wysokość podłączenia króćca mm 166 
Króciec przyłączeniowy R 1" 
Ciśnienie wstępne  bar 1,5 
Ciśnienie maksymalne bar 6 
Temperatura maksymalna °C 120 

 

Dobrano zawór bezpieczeństwa o średnicy 1/2" 
 

Średnica 
króćca 

wlotowego 

Najmniejsza 
średnica 
kanału 

dolotowego 

Maksymalna moc 
pompy ciepła 

Dopuszczony 
współczynnik 

wypływu 

Ciśnienie 
początku 
otwarcia 

 [mm] [kW] α [bar] 

3/4" 14 118 0, 57 3,0 

 Rurociągi węzła cieplnego 

Rurociągi technologiczne w obrębie kotłowni należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-
EN 10210 oraz PN-EN 10224 łączonych przez spawanie lub zaprasowywanie. Połączenia z 
armaturą należy wykonać za pomocą króćców i łączników gwintowanych. Jako uszczelnienia 
połączeń gwintowanych należy stosować konopie i pastę uszczelniającą lub taśmę teflonową. 
Odcinki poziome rurociągów należy prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku źródła ciepła. 
Rurociągi należy mocować do ścian lub stropów za pomocą uchwytów lub na specjalnych 
wspornikach. Instalację należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie 
farbą podkładową epoksydową do gruntowania przeciwrdzewną miniową i dwukrotne farbą 
powierzchniową ogólnego stosowania. Rury należy malować pędzlem. Minimalna grubość 
powłoki malarskiej 130 μm. Powłoka malarska powinna być wykonana zgodnie z normą PN-EN-
ISO 12944-1:2018-01. Przed malowaniem rurociągi należy oczyścić do 2-go stopnia czystości wg 
PN-ISO 8501. Rurociągi wody zimnej należy wykonać z rur stalowych i kształtek ocynkowanych 
zgodnie z normą PN-H-74200:1998 o połączeniach gwintowanych lub z rur z polipropylenu (PP) 
zgodnie z normą PN-EN ISO 15874-2:2013-06 o połączeniach zgrzewanych. Maksymalny rozstaw 
podpór dla przewodów stalowych przedstawiono w tabeli 4. 

   Prowadzenie przewodów 

Przejścia przez ściany i stropy wykonać należy zgodnie z normą PN-82/8976-50 z zastosowaniem 
stalowych tulei ochronnych. Przejścia rur przez ściany wykonać w tulejach stalowych o średnicy 
wewnętrznej większej o 20mm od zewnętrznej średnicy rurociągu (10mm w przypadku przejścia 
przez strop). Tuleja powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie. Przestrzeń między 
rurami wypełnić na całej długości materiałem trwale plastycznym nie powodującym korozji rur. 
W tulei zabrania się wykonywania połączeń przewodu. Rury ochronne winny wystawać po 20mm 
z obu stron przegrody.  Przy przejściach przez strop tuleja powinna wystawać 20mm ponad 
poziom podłogi i 10mm poniżej poziomu sufitu. 

   Próba szczelności 

Przed oddaniem węzła cieplnego do eksploatacji rurociągi technologiczne należy dokładnie 
przepłukać a następnie poddać instalację próbie szczelności na zimno i gorąco. Płukanie należy 
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przeprowadzić kilkukrotnie, aż do stwierdzenia czystości wody. Wartość ciśnienia próbnego 
powinna być o 50% większa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,4 MPa. Po 
stwierdzeniu szczelności połączeń należy przeprowadzić próbę na gorąco. Badanie należy 
przeprowadzić wyłącznie w sezonie grzewczym przy temperaturze nie mniejszej niż 0 °C. 

   Izolacja termiczna 

Wszystkie rurociągi c.o. należy zaizolować termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagania 
izolacji cieplnej przewodów i komponentów przedstawiono w tabeli nr 2. 
Po wykonaniu izolacji termicznej na wszystkich rurociągach w obrębie węzła wykonać strzałki w 
widocznych miejscach oznaczające kierunki przepływu. 

   Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 

W instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować odpowietrzniki automatyczne 
miejscowe Ø15, tr = 110ºC, pr = 1,2MPa zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02420. 
Dodatkowo przewidziano odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne 
montowane na rozdzielaczach ogrzewania podłogowego. Dla umożliwienia odwodnienia 
instalacji, we wszystkich jej najniższych punktach należy zamontować armaturę spustową o 
średnicy nie mniejszej niż 15 mm ze złączką do węża. Armaturę spustową należy montować 
również przy zaworach odcinających na odgałęzieniach, na rozdzielaczach oraz przy zaworach 
odcinających piony lub grupy pionów. Odwodnienie instalacji odbywać się będzie przez zawory 
spustowe zainstalowane na rozdzielaczach w maszynowni. 

   Instalacja elektryczna 

- Instalacja elektryczna powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami 
polskiego prawa i sztuki budowlanej. 
- Rodzaj przewodu i przekroje żył przewodu zasilającego pompę ciepła powinny być określone 
przez elektryka z uprawnieniami dla instalacji 3L+N+PE (TN-S) na podstawie: mocy elektrycznej 
pobieranej przez pompę ciepła z uwzględnieniem wartości prądu rozruchowego i zabezpieczenia 
(według danych technicznych pompy ciepła), długości i sposobu prowadzenia przewodu. 
- Wartości zabezpieczeń powinna być określona zgodnie z wytycznymi podanymi w danych 
technicznych lub instrukcji serwisowej - bezpieczniki typu S z charakterystyką C. 
- Wyłączenie zasilania elektrycznego pompy ciepła powinno być możliwe poprzez łatwo dostępny 
wyłącznik sieciowy, znajdujący się między szafą elektryczną i pompą ciepła. 
- W szafie elektrycznej powinien być zamontowany czujnik kolejności i zaniku faz ze stycznikiem 
odcinającym zasilanie pompy w przypadku zadziałania czujnika. Sygnalizacja czujnika powinna 
być widoczna dla użytkownika budynku. 
- W przypadku zadziałania któregokolwiek z powyższych zabezpieczeń automatycznie powinno 
zostać  wyłączone zasilanie wszystkich modułów pompy ciepła; wtedy po przywróceniu zasilania 
przywrócona  zostanie ich dotychczasowa praca; jeżeli nastąpiłoby tylko wyłączenie niektórych 
modułów, może zostać zakłócona komunikacja między modułami, która będzie wymagała 
interwencji serwisowej. 

   Maszynownia pompy ciepła 

 Minimalna kubatura pomieszczenia 
Vmin = mmax  / G 

 
gdzie: 
Vmin - minimalna kubatura pomieszczenia maszynowni [m3], 
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mmax - maksymalna ilość czynnika chłodniczego w pompie ciepła  kW [kg], 
G - wartość graniczna wg normy DIN EN 378 - dla czynnika chłodniczego R410A wynosi 
0,44kg/m3. 
 

Vmin = 13,9 / 0,44 
 

Vmin = 31,59 m3 

Rzeczywista kubatura pomieszczenia - Vk = 39,12 m3 

 
Wymagana minimalna kubatura pomieszczenia dla pompy ciepła wynosi 31,59 m3. Rzeczywista 
kubatura pomieszczenia wynosi 39,12 m3 więc warunek bezpiecznego użytkowania zostanie 
spełniony. 

 Podłoga, ściany, sufit 

Podłogę, ściany oraz sufit należy wykonać z materiałów niepalnych. Podłogę zaleca się wyłożyć 
płytkami ceramicznymi. W celu zmniejszenia ilości powierzchni wykazujących sztywność 
akustyczną, na ścianach oraz sufitach należy zastosować tynk. 

 Oświetlenie 

Należy przewidzieć oświetlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony 
IP24. Instalacja elektryczna powinna mieć dostępny z zewnątrz awaryjny wyłącznik prądu. 

 Wentylacja 

Istniejąca wentylacja grawitacyjna zapewnia wymaganą wymianę powietrza w pomieszczeniu. 

 Wymagania p.poż. 

- główny wyłącznik elektryczny umieścić na zewnątrz pomieszczenia, 

- drogi ewakuacyjne oraz usytuowanie urządzeń p.poż. oznaczyć zgodnie z polskimi normami, 
- przejścia przeciwpożarowe zgodnie z punktem V.10.1. 

   Automatyka 

 Ogrzewanie pomieszczeń przez pompę ciepła 

Pompa ciepła zaopatruje w ciepło obiegi grzewcze. W celu zniwelowania różnicy ilości energii 
pomiędzy obiegiem pierwotnym a wtórnym, równolegle do obiegów grzewczych przewidziany 
jest podgrzewacz buforowy wody grzewczej. Ciepło, które nie zostało przyjęte przez obiegi 
grzewcze, zostaje zmagazynowane w podgrzewaczu buforowym wody grzewczej. Poza tym 
zapewnia to długi okres eksploatacji pompy ciepła. W czasie blokady dostawy prądu przez ZE 
obiegi grzewcze zaopatrywane są w ciepło przez podgrzewacz buforowy wody grzewczej. 
Regulator pompy ciepła  reguluje temperaturę wody grzewczej na zasilaniu i tym samym obiegi 
grzewcze. Jeżeli temperatura w podgrzewaczu buforowym spadnie poniżej wartości wymaganej 
temperatury nastawionej na regulatorze pompy ciepła, uruchamiana jest pompa ciepła i pompa 
pierwotna. Pompa wtórna tłoczy wodę grzewczą do podgrzewacza buforowego wody grzewczej. 
Pompa ciepła i pompa pierwotna oraz pompa wtórna zostają wyłączone po osiągnięciu wartości 
wymaganej temperatury na zintegrowanym czujniku temperatury wody na powrocie. 

 Zasobnik buforowy wody grzewczej 
Minimalne natężenie przepływu pompy ciepła zapewnia podgrzewacz buforowy wody grzewczej 
poprzez pompę wtórną.  
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   Pompy obiegowe 

 Pompa dolnego źródła dla pompy 29 kW 
V - przepływ na obiegu dolnego źródła 

V = 7,26 m3/h 

∆ppc - strata ciśnienia pompy ciepła odczytana z danych technicznych (strona pierwotna) 

∆ppc = 2,55 m sł. H2O 

∆ps - strata ciśnienia sondy pionowej w najbardziej niekorzystnym obiegu  

∆ps = 1,54 m sł. H2O 

∆pa - strata ciśnienia: rozdzielacza w studni zbiorczej, armatury 

∆pa = 1,5 m sł. H2O 

∆p - suma strat (straty całkowite) 

∆p = 5,59 m sł. H2O 

Dobrano pompę 32-120 

 Pompa dolnego źródła dla pompy 45 kW 
V - przepływ na obiegu dolnego źródła 

V = 10,68 m3/h 

∆ppc - strata ciśnienia pompy ciepła odczytana z danych technicznych (strona pierwotna) 

∆ppc = 3,06 m sł. H2O 

∆ps - strata ciśnienia sondy pionowej w najbardziej niekorzystnym obiegu  

∆ps = 1,89 m sł. H2O 

∆pa - strata ciśnienia: rozdzielacza w studni zbiorczej, armatury 

∆pa = 1,5 m sł. H2O 

∆p - suma strat (straty całkowite) 

∆p = 6,45 m sł. H2O 

Dobrano pompę 32-120 

 Pompa ładująca zbiornik buforowy wody grzewczej od pompy 29kW 
V - przepływ na obiegu ładowania bufora 

V = 2,68 m3/h 

∆ppc - strata ciśnienia pompy ciepła odczytana z danych technicznych (strona wtórna) 

∆ppc = 0,41 m sł. H2O 

∆pp - strata ciśnienia przewodów rurowych, armatury oraz bufora wody grzewczej 

∆pp = 1,01 m sł. H2O 

∆p - suma strat (straty całkowite) 
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∆p = 1,42 m sł. H2O 

Dobrano pompę 25-40 

 Pompa ładująca zbiornik buforowy wody grzewczej od pompy 45kW 
V - przepływ na obiegu ładowania bufora 

V = 3,99 m3/h 

∆ppc - strata ciśnienia pompy ciepła odczytana z danych technicznych (strona wtórna) 

∆ppc = 0,71 m sł. H2O 

∆pp - strata ciśnienia przewodów rurowych, armatury oraz bufora wody grzewczej 

∆pp = 1,01 m sł. H2O 

∆p - suma strat (straty całkowite) 

∆p = 1,72 m sł. H2O 

Dobrano pompę 25-40 

 Pompa instalacji podłogowej 
V - przepływ na obiegu grzewczym 

V = 6,67 m3/h 

∆pg - strata ciśnienia w najbardziej niekorzystnym obiegu (pętla R1.4) 

∆pg = 1,95 m sł. H2O 

∆pp - strata ciśnienia na podejściu do rozdzielacza R3 

∆pp = 1,07 m sł. H2O 

∆pa - strata ciśnienia: rozdzielacza R1, armatury 

∆pa = 2,16 m sł. H2O 

∆p - suma strat (straty całkowite) 

∆p = 5,18 m sł. H2O 

Dobrano pompę 32-100 

 

3.2.4.  Instalacja centralnego ogrzewania 

  Wyniki obliczeń cieplnych – według odrębnego opracowania 

Obliczenia zapotrzebowania mocy dla centralnego ogrzewania budynków dokonano przy 
następujących założeniach: 

- strefa klimatyczna: III - temp. zewnętrzna -20°C, 
- obliczeń dokonano w programie wspomagającym projektowanie, 
- temperatury wewnętrzne pomieszczeń w zależności od przeznaczenia zostały zawarte w tabeli 
nr 1. 

Dla powyższych założeń całkowite zapotrzebowanie mocy cieplnej c.o. wynosi: Qc.o. = 65,84 kW. 
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 Ogrzewanie podłogowe 

W budynku zaprojektowano ogrzewanie podłogowe ze względu na liczne zalety takiego 
rozwiązania: 
- równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu, 
- niska temperatura zasilania (doskonałe połączenie z pompą ciepła), 
- obniżenie temperatury otoczenia o 1-2°C, co daje roczne oszczędności energii około 6-8%, 
- brak zawirowań powietrza typowych dla instalacji grzejnikowych, 
- brak zjawiska przesuszania powietrza, 
- większa higiena (brak unoszenia kurzu), 
- swoboda aranżacji wnętrz, 
- rozkład temperatury pomieszczenia najbardziej zbliżony do ideału. 

 Charakterystyka 

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano instalację ogrzewania podłogowego wypełnionego 
glikolem propylenowym stężenie 40%. Rozstaw ułożenia przewodów grzewczych zależy od 
wymaganej temperatury w pomieszczeniu: 

- dla pomieszczeń na parterze z temperaturą 16°C rozstaw wynosi 15cm, 
- dla pomieszczenia zakrystii na parterze z temperaturą 16°C rozstaw wynosi 10cm, 
Przewody grzewcze należy wykonać z rur 16x2,0mm. Spiralny sposób ułożenia gwarantuje 
najlepszy rozkład temperatur, wysoką sprawność pracy pompy ciepła oraz komfort użytkowania. 
Zasilanie pętli grzewczych realizowane będzie z rozdzielaczy umieszczonych w podtynkowych 
szafkach rozdzielaczowych. Rurociągi rozprowadzające od rozdzielacza źródła ciepła do 
rozdzielaczy ogrzewania podłogowego należy wykonać z rur PEX/Al/PEX. Średnice 
poszczególnych przewodów jak w części rysunkowej. 
Przewód grzewczy należy ułożyć na przygotowanym, równym podkładzie betonowym. Warstwę 
nośną stanowi styropian z odbłyśnikiem, na którym układa się przewód grzewczy zgodnie z 
zaprojektowanymi odstępami. 
Prędkość przepływu wody w rurach powinna się mieścić w zakresie od 0,1 do 0,5 m/s. Opór pętli 
nie może przekroczyć 20 kPa. 
Ułożone przewody grzewcze należy zalać zaprawą cementową z dodatkiem plastyfikatora, 
uruchamiać i wygrzewać zgodnie z DTR, instrukcją i wytycznymi producenta.  

 Izolacja cieplna i akustyczna 

Nie dopuszcza się układania więcej niż dwóch warstw izolacji akustycznej w jednej konstrukcji 
podłogi. Suma współczynników ściśliwości wszystkich zastosowanych warstw izolacji nie może 
przekraczać następujących wartości: 

- 5 mm przy obciążeniach powierzchniowych ≤ 3 kN/m2 
- 3 mm przy obciążeniach powierzchniowych ≤ 5 kN/m2 
Rury instalacyjne i inne przewody należy układać w izolującej warstwie wyrównującej. Wysokość 
izolującej warstwy wyrównującej odpowiada wysokości rur instalacyjnych lub innych 
przewodów. 
Rury instalacyjne lub inne przewody nie mogą przecinać wymaganej warstwy izolacji akustycznej. 
- W przypadku stosowania izolacji z polistyrenu na zawierającej rozpuszczalniki bitumicznej 
izolacji przeciwwilgociowej budynku lub izolacji przeciwwilgociowej budynku zawierającej kleje 
bitumiczne, konieczne jest oddzielenie obu warstw materiałów folią. 
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 Izolacja przeciwwilgociowa 

W przypadku izolacji układanych na podłożu przylegającym do gruntu (parter nie podpiwniczony) 
przed ułożeniem warstwy izolacji termicznej należy wykonać izolację przeciwwilgociową. 

Jako izolację przeciwwilgociową stosuje się m.in. materiały asfaltowe klejone na gorąco albo folię PVC, 
której brzegi łączy się za pomocą kleju lub taśmy. W przypadku stosowania izolacji zawierających 
materiały bitumiczne należy koniecznie oddzielić ją od styropianu folią PE. W przypadku izolacji z 
PVC trzeba oddzielić ją od styropianu folią PE albo papierem. 

 Parametry izolacji cieplnej wg rozporządzenia EnEV oraz normy PN-EN 
1264 

Jeśli ogrzewanie płaszczyznowe jest stosowane na gruncie, pod stropem występują temperatury 
zewnętrzne lub nieogrzewane pomieszczenia, to niezależnie od wartości udokumentowanych w 
świadectwie energetycznym budynku należy dodatkowo uwzględnić minimalny opór cieplny 
(tabela). 

Na podstawie wytycznych Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt w przypadku izolacji 
cieplnej ze współczynnikiem oporu cieplnego co najmniej 2,0 m2K/W, między powierzchnią 
grzewczą a leżącym na zewnątrz elementem konstrukcyjnym lub elementem konstrukcyjnym 
sąsiadującym z nieogrzewanym pomieszczeniem, transmisyjne straty ciepła ogrzewania 
płaszczyznowego można pominąć, dlatego nie trzeba ich uwzględniać w obliczeniach rocznego 
zapotrzebowania na ciepło. 

 Minimalne wartości oporów cieplnych izolacji termicznej dla systemu 
ogrzewania wg PN-EN 1264-2 

Zastosowanie Minimalny opór 
cieplny [m2K/W] 

Ewentualna izolacja dodatkowa 

Pomieszczenie przyległe od dołu 
jest ogrzewane (∆T<4°C) 

R ≥ 0,75 
R izol. dodatk. = 0,75 - R płyty 

systemowej 

Strop położony na gruncie, 
sąsiaduje z pomieszczeniem 
nieogrzewanym, ogrzewanym 
okresowo lub ogrzewanym o 
niższej temperaturze (∆T≥4°C) 

R ≥ 1,25 
R izol. dodatk. = 1,25 - R płyty 

systemowej 

Strop sąsiaduje bezpośrednio z 
powietrzem zewnętrznym 

R ≥ 2,00 R izol. dodatk. = 2,00 - R płyty 
systemowej 

1) Przy poziomie wód gruntowych ≤ 5m należy zwiększyć tę wartość 
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 Jastrychy w technologii mokrej 
 

 1 Tynk wewnętrzny 
 2 Listwa wykończeniowa 
 3 Pasek brzegowy 
 4 Okładzina podłogowa 
 5 Warstwa poziomująca 
 6 Jastrych 
 7 Rura RERT 
 8 Folia przykrywająca 
 9 Izolacja cieplna i akustyczna 
     10 Izolacja przeciwwilgociowa budynku  (w razie 
 potrzeby) 
 11 Strop surowy 

Zastosowanie jastrychu 
W przypadku stosowania jastrychu mokrego należy szczególnie przestrzegać następujących zasad: 
- cała powierzchnia musi być nieprzerwanie uszczelniona (w kształcie wanny) 
- temperatura ciągłej pracy nie może przekraczać 55 °C 
- dla wilgotnych pomieszczeń jastrychy anhydrytowe nadają się tylko w ograniczonym stopniu. Należy 
wcześniej zapoznać się z zaleceniami producenta. 

W przypadku twardych okładzin (płytki ceramiczne, parkiet itp.) dylatacje muszą być poprowadzone aż 
do wierzchniej krawędzi okładziny. Taką samą zasadę zaleca się dla miękkich okładzin (okładziny z 
tworzywa sztucznego lub wykładziny dywanowe), aby uniknąć zmarszczeń lub wgłębień. W przypadku 
u wszystkich okładzin konieczne są uzgodnienia z ich wykonawcą. 

Układy obwodów grzewczych 
Obwody grzewcze i dylatacje należy następująco dopasować: 
- Obwody rur należy ułożyć w taki sposób, aby w żadnym przypadku nie przebiegały przez szczeliny 
dylatacyjne  
- Jedynie obwody przyłączeniowe mogą przechodzić przez dylatację  
- W tych strefach rury grzewcze należy osłonić rurą ochronną po obu stronach szczeliny na długości 
ok. 15 cm (rura ochronna lub powłoka izolacyjna) przed ewentualnymi naprężeniami tnącymi. 

 Rozruch instalacji 

Uruchomienie systemu ogrzewania płaszczyznowego obejmuje następujące czynności: 

- Przepłukanie, napełnianie i odpowietrzanie, 
- Wykonanie próby szczelności, 
- Nagrzewanie, 
- W razie potrzeby nagrzewanie wspomagające dojrzewanie jastrychu przed położeniem 
okładziny. 
Próbę szczelności oraz nagrzewanie należy wykonać i udokumentować zgodnie z protokołem 
próby szczelności systemu ogrzewania oraz zgodnie z protokołem nagrzewania płaszczyznowego 
producenta. 

Między ułożeniem jastrychu a nagrzewaniem, należy zachować następujący minimalny odstęp 
czasu: 
- Przy jastrychach cementowych 21 dni 
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- Przy jastrychach płynnych anhydrytowych 7 dni 
Podczas wyłączania ogrzewania podłogowego po fazie nagrzewania jastrych należy chronić przed 
przeciągami i zbyt szybkim schłodzeniem. 

Kolejność montażu elementów systemu ogrzewania podłogowego: 
- montaż szafki rozdzielczej, 
- montaż rozdzielaczy, 
- montaż paska brzegowego, 
- montaż systemowego materiału izolacyjnego, 
- ułożenie folii w taki sposób aby zachodziła na siebie min. 8cm, 
- łączenia pasów folii przykrywającej należy zakleić taśmą klejącą, 
- przyklejenie samoprzylepnej foliowej stopy paska brzegowego bez naciągania do folii 
przykrywającej, 
- siatki montażowe przyłożyć do paska brzegowego bokiem z mniejszymi oczkami brzegowymi, 
- ułożyć siatki montażowe i związać oczka brzegowe drutami wiązałkowymi, 
- zamocować klipsy obrotowe za pomocą przyrządu montażowego na siatce montażowej zgodnie 
z zaprojektowanym ułożeniem rury. 

Należy zabezpieczyć siatkę montażową dyblami łańcuchowymi przed wypłynięciem. W obszarze 
szczelin dylatacyjnych przebiegających przez konstrukcję podłogi siatka montażowa musi być 
rozdzielona. 

 Profil dylatacyjny 

Profil służy do wykonywania trwale elastycznych szczelin w jastrychach grzewczych i do 
otoczenia płaszczyzn jastrychu. Samoprzylepna stopa profilu dylatacyjnego gwarantuje pewne 
mocowanie na rurowych ogrzewaniach podłogowych. 

Kolejność montażu profilu dylatacyjnego: 
- Wykonać zabezpieczenie o długości ok. 30 cm z rury ochronnej i osłonić nim przewody 
przyłączeniowe w obszarze dylatacji 
- W profilu wyciąć otwory 
- Odkleić pasek ochronny od stopy profilu dylatacyjnego 
- Nakleić profil dylatacyjny. 

 Izolacja 

Izolacja cieplna składa się z twardej, pokrytej z obu stron folią aluminiową pianki PUR z warstwą 
antydyfuzyjną. 

Przy układaniu wielowarstwowej izolacji maksymalnie dwie warstwy mogą się składać z 
materiałów wygłuszających hałas. Ściśliwość całej izolacji nie może przekraczać: 
- 5 mm przy obciążeniu powierzchniowym ≤ 3 kN/m2, 
- 3 mm przy obciążeniu powierzchniowym ≤ 5 kN/m2, 
Kolejność montażu izolacji: 
- Materiały izolacyjne należy układać dokładnie na całej powierzchni, bez spoin krzyżowych  
- Izolację wielowarstwową należy układać tak, aby spoiny górnej i dolnej warstwy były 
przesunięte w stosunku do siebie ≥ 10 cm 
- W przypadku zastosowania izolacji akustycznej i cieplnej pod jastrychem mokrym należy 
najpierw ułożyć izolację akustyczną 
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 Taśma klejąca 

Służy do niezbędnego zaklejenia miejsc nakładania się folii w systemie ogrzewania podłogowego 
oraz do przyklejenia foliowej stopy pasków brzegowych niewyposażonych w pasek 
samoprzylepny. 

 Dodatek do jastrychu 

Dodatek do jastrychu cementowego P przeznaczony do zastosowania z jastrychami cementowymi 
wg DIN 18560. Zużycie dodatku do jastrychu wynosi 0,035 kg na centymetr grubości jastrychu i 
m2 powierzchni. 

 Rozdzielacze 

Zaprojektowano rozdzielacze obwodów grzewczych z przepływomierzami. Rozdzielacze służą do 
rozdzielenia i regulacji strumienia objętości w niskotemperaturowych ogrzewaniach płaszczyznowych. 
Dopuszczalne maksymalne ciśnienie podczas pracy ciągłej wynosi 6 barów przy 80 °C. Na podejściu 
do rozdzielaczy należy zamontować zawory odcinające na zasilaniu oraz zawory równoważące na 
powrocie. Poszczególne obiegi grzewcze należy wyposażyć w zawory odcinające MINI. 

Osprzęt uzupełniający rozdzielaczy: 
- Szafka rozdzielacza 
- Rotametry na dopływie 
- Zawory precyzyjnej regulacji na powrocie 
- Przyłączeniowy śrubunek łączący na dopływie i powrocie 
- Ocynkowane uchwyty z izolacją akustyczną. 

 Szafki rozdzielaczowe 

Przewidziano szafki rozdzielaczowe przeznaczone do montażu podtynkowego. Szafka wykonana 
jest z blachy ocynkowanej, posiada możliwość regulacji wysokości i głębokości. Ściany boczne 
posiadają wytłoczenia do montażu przewodów zasilania i powrotu, do wyboru prawo lub 
lewostronne. Prowadnicę, która umożliwia pewne prowadzenie rury w obrębie przyłącza można 
przestawiać i wyjmować. Ponadto przestawiana maskownica dolna gwarantuje odpowiednie 
dopasowanie do powierzchni jastrychu. W górnej części szafka rozdzielacza jest wyposażona w 
znormalizowaną szynę do mocowania sprzętu regulacyjnego. 

 Regulacja 

Regulacja ogrzewania podłogowego ma na celu dostosowanie mocy grzejników do potrzeb 
cieplnych pomieszczeń, przy założeniu utrzymania na zadanym poziomie temperatury w 
pomieszczeniach. Wyróżnia się regulację wstępną i eksploatacyjną. Regulacja wstępna wężownic 
przeprowadzana jest dla warunków obliczeniowych na etapie projektowania ogrzewania 
podłogowego. Polega ona na wyrównaniu strat ciśnienia w wężownicach z działającymi w tych 
obiegach ciśnieniami czynnymi, przy założeniu obliczeniowych strumieni przepływającego 
czynnika grzewczego przez poszczególne wężownice. Podstawą regulacji wstępnej są obliczenia 
cieplne instalacji, na podstawie których określa się wielkości strumieni czynnika grzewczego 
przepływających przez wężownice, a następnie przeprowadza się obliczenia hydrauliczne. Celem 
tej regulacji jest doprowadzenie do każdego grzejnika podłogowego takiego strumienia czynnika 
grzewczego, jaki był przyjęty przy doborze wężownic. Wynikiem regulacji wstępnej jest dobór 
nastaw zamontowanych na rozdzielaczach elementów regulacyjnych, skutkujący wyrównaniem 
wielkości oporów przepływu w każdym, współpracującym z rozpatrywanym rozdzielaczem, 
obiegiem grzewczym. Na belce górnej (zasilającej) rozdzielaczy wbudowane są rotametry, służące 
do pomiaru natężenia przepływu wody grzewczej. Zawory regulacyjne znajdują się na belce 
dolnej (powrotnej). Przepływomierze, w przypadku rozdzielacza, który jest w nie wyposażony, 
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służą wyłącznie do odczytu wartości przepływu. Obrót przepływomierza służy do zamykania lub 
otwierania przepływu. Ustalenie wielkości nastaw na zaworach regulacyjnych rozdzielaczy 
uniwersalnych oraz z przepływomierzami przeprowadza się w oparciu o charakterystyki podane 
w osobnych instrukcjach dla rozdzielaczy. 

 Próba ciśnieniowa 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przepłukać instalację oraz poddać ją próbie 
ciśnieniowej na zimno i na gorąco. 

Wartość ciśnienia próbnego przy próbie na zimno powinna być większa o 50% od ciśnienia 
roboczego, jednak nie mniej niż 0,4 Mpa. W czasie próby na poszczególnych elementach instalacji 
nie mogą wystąpić nieszczelności. Po stwierdzeniu poprawności połączeń hydraulicznych 
instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na gorąco. Próbę należy przeprowadzić po 
uruchomieniu źródła ciepła, przy możliwie wysokiej temperaturze czynnika grzewczego. Podczas 
badania należy dokonać przeglądu instalacji celem stwierdzenia prawidłowości działania. Wynik 
próby na gorąco uznaje się za pozytywny jeśli nie stwierdzono nieszczelności, uszkodzeń oraz 
trwałych odkształceń będących wynikiem wydłużeń cieplnych. 
 

 Zestawienie pomieszczeń ogrzewanych 

Lp. Rodzaj pomieszczenia 
Powierzchnia 

Zapotrzebowanie 
ciepła 

Ilość obwodów 
grzewczych 

[m2] [W] [szt.] 
PARTER, POMIESZCZENIA Z TEMPERATURĄ 16°C, ROZSTAW 15CM 

0.1 Korytarz 9,23 4225 1 
0.2 Kościół 447,86 48310 35 
0.3 Kotłownia/Magazynek 6,52 3314 1 
0.4 Wieża 5,75 2141 1 

SUMA 469,36 57990 38 
PARTER, POMIESZCZENIA Z TEMPERATURĄ 16°C, ROZSTAW 10CM 

0.5 Zakrystia 24,49 5434 3 
SUMA 24,49 5434 3 

PIĘTRO, POMIESZCZENIA Z TEMPERATURĄ 16°C 
0.6 Chór 22,30 2414 Grzejnik 

SUMA 22,30 2414 Grzejnik 
RAZEM 516,15 65838 41 + Grzejnik 

 

3.2.5.  System zarządzania energią 

System zarządzania ogrzewaniem podłogowym ma być kompletnym zestawem, przeznaczonym 
do pracy w instalacji ogrzewania podłogowego. Należy zastosować następujące elementy, które 
komunikują się ze sobą: 
 sterownik zaworów termostatycznych, który zarządza pracą urządzeń zamontowanych w 

konkretnych pomieszczeniach; 
 czujniki temperatury oraz regulatory pokojowe – należy umieścić w poszczególnych 

pomieszczeniach/strefach budynku umożliwiając zróżnicowanie temperatury w strefach 
pomieszczeń w celu zwiększenia komfortu i wydajności. 

 siłowniki termoelektryczne zamontować w rozdzielaczach w celu umożliwienia 
sterowania zaworami termostatycznymi zlokalizowanymi w rozdzielaczach. Siłowniki będą 
zamykać lub otwierać dopływ wody do pętli grzewczych w zależności od sygnału 
przesyłanego przez sterowniki. 
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Sterowanie ogrzewaniem podłogowym - nowoczesne panele kontrolne 
Należy zamontować panel kontrolny aby możliwa była edycja temperatury w  poszczególnych 
strefach pomieszczeń. Urządzenie to  umożliwi sterowanie podrzędnymi regulatorami 
pokojowymi. Dzięki nim możliwa będzie zmiana temperatury we wszystkich pomieszczeniach 
oraz podgląd zaworu z poziomu jednego urządzenia. Panel powinien być wyposażony w duży, 
czytelny wyświetlacz umożliwiający szybki odczyt i zmianę parametrów. 
 
Sterowanie ogrzewaniem podłogowym przez Internet - aplikacja internetowa 
 
Do zestawu należy dokupić moduł WLAN oraz zainstalować aplikację na urządzeniu mobilnym, 
co pozwoli na zarządzanie ogrzewaniem podłogowym ze smartfona wykorzystując aplikację 
internetową. Pozwoli to na bieżąco sprawdzać i edytować temperaturę oraz inne parametry z 
jednego urządzenia dostępnego w każdym miejscu i czasie.  

3.2.6. Wytyczne branżowe 

  Branża architektoniczno-budowlana 

a) W ścianach i stropach pomieszczeń należy wykonać otwory do przeprowadzenia tulei 
ochronnych dla przewodów instalacji: dolnego źródła pompy ciepła, grzewczej,. 

b) W celu posadowienia pompy ciepła należy przygotować odpowiedni fundament dla pompy o 
mocy 45kW oraz półkę dla pompy o mocy 29kW zlokalizowaną nad pompą o mocy 45kW. 

c) Podłogę w maszynowni należy wyłożyć terakotą. Ściany oraz sufit otynkować i pomalować. 

d) Do montażu podtynkowych szafek rozdzielaczowych należy przygotować nisze/wnęki w 
ścianach. 

e) Strop surowy na którym mają być układane przewody ogrzewania podłogowego, powinien być 
wystarczająco twardy, oczyszczony i suchy. 

f) Dla posadzki ogrzewania podłogowego należy przygotować plan dylatacji. 

  Branża elektryczna 

a) Instalacja elektryczna powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami 
polskiego prawa i sztuki budowlanej. 

b) Rodzaj i przekroje żył przewodów zasilających powinny być określone przez elektryka z 
uprawnieniami dla instalacji 3L+N+PE (TN-S) na podstawie mocy elektrycznej pobieranej przez 
urządzenia. 

c) Przewody elektryczne należy prowadzić nad przewodami dolnego źródła, grzewczymi oraz 
wodociągowymi w odległości minimum 10cm. 

d) Należy przewidzieć zasilenie pompy ciepła, pomp obiegowych, sterowników oraz regulatorów  

e) W maszynowni należy przewidzieć oświetlenie sztuczne o stopniu ochrony IP-24. 

f) Przed wejściem do maszynowni należy zamontować awaryjny wyłącznik prądu. 

3.2.7.   Uwagi końcowe 

a) Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać pozwolenie na budowę. 

b) Minimum na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót wiertniczych dolnego źródła 
pompy ciepła należy zgłosić zamiar rozpoczęcia robót w wydziale ochrony środowiska. 

c) Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z: 
- przepisami techniczno-budowlanymi, 
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- obowiązującymi normami, 
- zasadami wiedzy technicznej, 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.). 

d) Roboty sanitarne należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, część E - Roboty instalacyjne sanitarne” oraz zgodnie z „Wymaganiami 
technicznymi COBRTI Instal”. 

g) Wszystkie prace budowlane, instalacyjne i montażowe należy wykonać zgodnie z zasadami 
BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

h) Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz pod nadzorem branżowym. 
Wszelkie zmiany należy uzgodnić przed wykonaniem z autorem projektu oraz Inwestorem. 

i) Harmonogram, sposób prowadzenia prac oraz odbiory należy uzgodnić z Inwestorem. 

j) Montaż urządzeń oraz armatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej należy wykonać wg 
schematu technologicznego oraz DTR i wytycznych producentów urządzeń. 

k) Należy przestrzegać terminów ważności sprzętu gaśniczego. 

l) Pomieszczenie węzła cieplnego należy wyposażyć w instrukcję technologiczno-ruchową, 
niezbędne schematy instalacyjne w formie tablic oraz instrukcję postępowania na wypadek 
pożaru wraz z wykazem telefonów awaryjnych. 

m) Wszystkie użyte elementy i materiały winny posiadać wymagane atesty i być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie. 

n) Materiały i urządzenia wyszczególnione w projekcie można zastąpić innymi o nie gorszych 
parametrach technicznych. 

p) Z przeprowadzonych prób i odbiorów należy sporządzić protokoły techniczne. 

r) Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego, na użytkowniku spoczywa obowiązek 
poddawania okresowej kontroli instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych). Kontrola powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz w 
roku. 

3.2.8.   Oznaczenie urządzeń i armatury 

Lp. Nazwa urządzenia, armatury 
Ilość 
sztuk 

1 Pompa ciepła 45kW 1 
2 Pompa ciepła 29kW 1 
3 Zbiornik buforowy wody grzewczej 950 l 1 
4 Przeponowe naczynie wzbiorcze 100 l zabezpieczone przed korozją 1 
5 Przeponowe naczynie wzbiorcze 100l 2 
6 Zawór bezpieczeństwa 1/2" 2,5 bar 1 
7 Zawór bezpieczeństwa 1/2" 3,0 bar 2 
8 Pompa 32-120 2 
9 Pompa 25-40 2 

10 Pompa 32-100 1 
 

3.2.9.   Określenie obszaru oddziaływania inwestycji 

a) przepisy z zakresu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
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- planowana inwestycja nie powoduje przesłaniania terenów sąsiednich działek, 
- planowana inwestycja nie powoduje zacieniania budynków na sąsiednich działkach, 
- planowana inwestycja nie będzie powodować zacieniania nowych budynków na sąsiednich 

działkach, 
- planowania inwestycja nie ma wpływu na elementy infrastruktury technicznej (studnia, 

oczyszczalnia ścieków, zbiornik na gaz itp.), które mogłyby zostać zlokalizowane na działkach 
sąsiednich, 

- planowana inwestycja nie powoduje obowiązku powstania miejsc postojowych dla 
samochodów, 

- planowana inwestycja nie zmienia warunków dotyczących gromadzenia odpadów stałych, 
b) przepisy z zakresu ochrony środowiska: 
- planowana inwestycja nie zmienia poziomu hałasu na granicy działki, 
- planowana inwestycja nie jest ujęta w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 
c) przepisy z zakresu ochrony przyrody: 
- planowana inwestycja nie będzie realizowana na terenach objętych ochroną krajobrazową, 
d) przepisy z zakresu ochrony zabytków: 
- planowana inwestycja wpływa na zabytkowe wyposażenie kościoła znajdującego się na 

działce Inwestora o numerze 906, 
e) przepisy z zakresu dróg publicznych: 
- planowana inwestycja nie powoduje oddziaływania na drogi publiczne, 
f) przepisy z zakresu prawa wodnego: 
- planowana inwestycja nie leży w sąsiedztwie obszarów ujęć wody. 
 
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach Inwestora o numerach 
ewidencyjnych 1.46-75, 1.46-76 oraz 1.46-77. 
 
Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie następujących aktów prawnych: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zmianami) 
- Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 
1446) 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. poz 690 z 
późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 
43, poz. 430) 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Marek Szpyra 

upr. bud. nr: LUB/0008/POOS/11 
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3.2.10.   Załączniki 
 
Temperatury obliczeniowe pomieszczeń ogrzewanych 

 
Temperatury 

Obliczeniowe1) 
Przeznaczenie lub sposób wykorzystywania 

pomieszczeń 
Przykłady pomieszczeń 

1 2 3 

+5°C 

- nieprzeznaczone na pobyt ludzi, 
- przemysłowe - podczas działania ogrzewania 
dyżurnego (jeżeli pozwalają na to względy 
technologiczne) 

Magazyny bez stałej obsługi, 
garaże indywidualne, hale postojowe, 
(bez remontów), akumulatornie, 
maszynownie i szyby dźwigów 
osobowych. 

+8°C 

- w których nie występują zyski ciepła, a 
jednorazowy pobyt osób znajdujących się w 
ruchu i w okryciach zewnętrznych nie przekracza 
lh, 
- w których występują zyski ciepła od urządzeń 
technologicznych, oświetlenia itp., 
przekraczające 25W na lm3 kubatury 
pomieszczenia 

Klatki schodowe w budynkach 
mieszkalnych. 
 
Hale sprężarek, pompownie, kuźnie, 
hartownie, wydziały obróbki cieplnej. 

+12°C 

- w których nie występują zyski ciepła, 
przeznaczone do stałego pobytu ludzi, 
znajdujących się w okryciach zewnętrznych lub 
wykonujących pracę fizyczną o wydatku 
energetycznym powyżej 300W 
- w których występują zyski ciepła od urządzeń 
technologicznych, oświetlenia itp., wynoszące od 
10 do 25W na lm3 kubatury pomieszczenia 

Magazyny i składy wymagające stałej 
obsługi, hole wejściowe, poczekalnie 
przy salach widowiskowych bez szatni. 
 
Hale pracy fizycznej o wydatku 
energetycznym powyżej 300W, hale 
formierni, maszynownie chłodni, 
ładownie akumulatorów, hale targowe, 
sklepy rybne i mięsne. 

+16°C 

- w których nie występują zyski ciepła, 
przeznaczone na pobyt ludzi: 
a) w okryciach zewnętrznych w pozycji siedzącej 
i stojącej 
b) bez okryć zewnętrznych, znajdujących się w 
ruchu lub wykonujących pracę fizyczną o 
wydatku energetycznym do 300W, 
- w których występują zyski ciepła od urządzeń 
technologicznych, oświetlenia, nieprzekraczające 
10W na lm3 kubatury pomieszczenia 

Sale widowiskowe bez szatni, ustępy 
publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, 
hale produkcyjne, sale gimnastyczne. 
 
Kuchnie indywidualne wyposażone w 
paleniska węglowe. 

+20°C 
- przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć 
zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły 
pracy fizycznej 

Pokoje mieszkalne, przedpokoje, 
kuchnie indywidualne wyposażone w 
paleniska gazowe lub elektryczne, 
pokoje biurowe, sale posiedzeń. 

+24°C - przeznaczone do rozbierania, 
- przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży 

Łazienki, rozbieralnio-szatnie, 
umywalnie, natryskownie, hale 
pływalni, gabinety lekarskie z 
rozbieraniem pacjentów, sale 
niemowląt i sale dziecięce w żłobkach. 

1) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest 
to określone w tabeli, jeżeli wynika to z wymagań technologicznych 
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3.2.11. Część rysunkowa 

 Rys. nr S/1 – Dolne źródło pompy ciepła 

 Rys. nr S/2 – Schemat technologiczny 

 Rys. nr S/3 – Rzut maszynowni pompy ciepła 

 Rys. nr S/4 – Przekrój A-A maszynowni pompy ciepła 

 Rys. nr S/5 – Instalacja c.o. – rzut instalacji Kościoła i Chóru 

 Rys. nr S/6 – Instalacja c.o. podejścia pod rozdzielacze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P
7

P
5

P
4

P
3

P
1

P
2

P
1

P
2

P
10

P
7

P
8

P
9

P
6

P
5

P
4

P
3

S
1

S
2

L
eg

e
nd

a
:

- P
ro

je
kto

w
a

na
 stu

d
nia

 rozdzielaczow
a

d
la

 p
om

py cie
pła

 o
 m

o
cy 29 kW

- P
ro

je
kto

w
a

na
 stu

d
nia

 rozdzielaczow
a

d
la

 p
om

py cie
pła

 o
 m

o
cy 45 kW

- P
1

-P
10

- P
roje

kto
w

a
ne

 o
dw

ie
rty d

la
 pom

p ciepła
- ru

rocią
g

i d
o

ln
e

go
 źró

d
ła

 d
la

 pom
py 29kW

- ru
rocią

g
i d

o
ln

e
go

 źró
d

ła
 d

la
 pom

py 45kW

2
x  P

E
-H

D
 Ø

75  x 4 ,5

2
x  P

E
-H

D
 Ø

90  x 5 ,4

S
1

S
2

P
1

P
6

D
o

ln
e

 żró
d

ło
 pom

py ciepła
T

re
ść rysunku: O

pracow
ał

S
kala:

R
ys n

r:

Im
ię i na

zw
isko

Inw
estor

B
ra

nża

S
an

itarna 

F
unkcja

P
ro

je
ktant

N
r up

ra
w

n
ień

D
ata

P
odpis

1
0.2

018
m

gr inż. E
w

a G
rzeszuk

Inw
e

stycja

  
   USLU

GI B
UD

OW
LA

N
E

 m
g

r in
ż. G

rze
g

o
rz D

u
d

a

 E
lizó

w
k

a
 2

2
J

, 2
1

-0
0

3
 C

ie
c

ie
rzy

n
, te

l.: 5
1

2 326 722, m
ail: d

u
d

a-g
rzeg

o
rz@

w
p

.p
l

S
/1

P
arafia

 R
zym

sko
-K

atolicka
 p

w
. Ś

w
. S

ta
nisław

a B
iskupa i M

ęczennika 

T
erm

o
m

o
de

rn
izacja

 K
ościoła P

a
ra

fialne
go

 p
w

. Ś
w

. S
ta

nisław
a B

iskupa i
M

ę
cze

n
n

ika
 w

 B
a

to
rzu

, d
z. n

r e
w

id
.: 6

0
3

, O
b

rę: 0004 B
atorz P

ierw
szy

m
gr inż. M

a
re

k S
zpyra

L
U

B
/0

00
8/P

O
O

S
/11

1
0.2

018

2
3-32

0 B
a

to
rz, B

a
to

rz I 4
8 

S
pra

w
dzający

m
gr inż. B

a
rtło

m
iej N

ow
iński

L
U

B
/0

28
8/P

O
O

S
/12

1
0.2

018

1
:5

00

S
an

itarna

S
an

itarna



 7
 o

dw
iertó w

 1
0

 o
d

w
ier tów

3
''

R
ozd

zie
la

cz g
órn

e
go

 źrodła
 ciep

ła Q
=

6
5

83
9 W

, sta
l D

N
 65

1 2

3

4

5

6

7

8

10

O
zn

a
cze

n
ia

 u
rzą

d
ze

ń
 oraz arm

atu
ry:

1
 P

o
m

p
a

 cie
pła

 4
5

 kW
2

 P
o

m
p

a
 cie

pła
 2

9
 kW

3
 Z

b
iorn

ik bu
forow

y w
o

dy grzew
cze

j 9
50 l

4
 P

rzep
on

ow
e naczynie

 w
zb

iorcze 1
00l

5
 P

rzep
on

ow
e naczynie

 w
zb

iorcze 1
00l

6
 Z

aw
ór b

ezpie
cze

ństw
a 12  " 2

,5
 b

ar

7
 Z

aw
ór b

ezpie
cze

ństw
a 12 " 3

,0
 ba

r
8

 P
o

m
p

a
 o

b
ie

g
o

w
a

 3
2-1

20
9

 P
o

m
p

a
 o

b
ie

g
o

w
a

 2
5-4

0
1

0 P
om

p
a

 o
bie

g
ow

a 32-10
0

L
eg

end
a:

-
o

grze
w

an
ie za

sila
nie 

-
o

grzew
a

nie
 p

o
w

rót
-

za
sila

nie
 doln

e źród
ło

-
p

ow
rót d

oln
e źród

ło

2"

2"

2
12 "

2
12 "

9 9

PE-HD Ø32 x 3,0

R
ozd

zie
lacz 6

T
e

m
p

era
tu

ra 16
°C

 
Q

=
1

4
59 W

R
ozd

zie
lacz 4

T
e

m
p

era
tu

ra 16
°C

 
Q

=
1

04
05

 W

R
ozd

zie
lacz 2

T
e

m
p

era
tu

ra 16
°C

 
Q

=
104

05
 W

R
ozd

zie
lacz 1

T
e

m
p

era
tu

ra 16
°C

 
Q

=
96

29 W

R
ozd

zie
lacz 3

T
e

m
p

era
tu

ra 16
°C

 
Q

=
104

05
 W

R
ozd

zie
lacz 5

T
e

m
p

era
tu

ra 16
°C

 
Q

=
1

04
05

 W

PE-HD Ø32 x 3,0

PE-HD Ø32 x 3,0

PE-HD Ø32 x 3,0

PE-HD Ø32 x 3,0

PE-HD Ø32 x 3,0

2
12 "

S
che

m
at te

chn
o

lo
g

iczn
y

S
ch

e
m

a
t te

chnologiczny

S
an

itarna

T
re

ść rysunku: O
pracow

ał

S
kala:

R
ys n

r:

Im
ię i na

zw
isko

Inw
estor

B
ra

nża

S
an

itarna

F
unkcja

P
ro

je
ktant

N
r up

ra
w

n
ień

D
ata

P
odpis

1
0.2

018
m

gr inż. E
w

a G
rzeszuk

Inw
e

stycja

  
   USLU

GI B
UD

OW
LA

N
E

 m
g

r in
ż. G

rze
g

o
rz D

u
d

a

 E
lizó

w
k

a
 2

2
J

, 2
1

-0
0

3
 C

ie
c

ie
rzy

n
, te

l.: 5
1

2 326 722, m
ail: d

u
d

a-g
rzeg

o
rz@

w
p

.p
l

S
/2

P
arafia

 R
zym

sko
-K

atolicka
 p

w
. Ś

w
. S

ta
nisław

a B
iskupa i M

ęczennika 

T
erm

o
m

o
de

rn
izacja

 K
ościoła P

a
ra

fialne
go

 p
w

. Ś
w

. S
ta

nisław
a B

iskupa i
M

ę
cze

n
n

ika
 w

 B
a

to
rzu

, d
z. n

r e
w

id
.: 6

0
3

, O
b

rę: 0004 B
atorz P

ierw
szy

m
gr inż. M

a
re

k S
zpyra

L
U

B
/0

00
8/P

O
O

S
/11

1
0.2

018

2
3-32

0 B
a

to
rz, B

a
to

rz I 4
8 

S
an

itarna
S

pra
w

dzający
m

gr inż. B
a

rtło
m

iej N
ow

iński
L

U
B

/0
28

8/P
O

O
S

/12
1

0.2
018



P
rzed

sionek
1

K
a

m
ień

9
.2

 m
²

M
ag

azynek
7

K
a

m
ień

6
,5

 m
²

W
ie

ża
8

K
a

m
ień

5
,8

 m
²

-0,01

-0,15

-0,31

-0,40

A

d
o stu

d
ni w

zb
io

rcze
j d

o
ln

eg
o źró

dła
P

E
-H

D
 Ø

75
 x 4,5

d
o stu

d
ni w

zb
io

rcze
j d

o
ln

eg
o źró

dła
P

E
-H

D
 Ø

90
 x 5,4

sta
l 2x

D
N

 8
0

sta
l 2x

D
N

 6
5 sta

l 2x
D

N
 6

5

sta
l 2x

D
N

 6
5

sta
l 2x

D
N

 6
5

1/2

3

4/5 6

O
zn

acze
nie

 urzą
dzeń

 o
ra

z arm
atu

ry:

1
 P

om
pa

 cie
pła 29

 kW
2

 P
om

pa
 cie

pła 45
 kW

3
 Z

bio
rnik bu

fo
ro

w
y w

o
d

y grze
w

cze
j 950 l

4
 N

aczynie w
zbiorcze 100 l

5
 N

aczynie w
zbio

rcze 100l
6

 R
ozdzie

la
cz g

órne
go

 źró
dła D

N
 50

L
eg

en
da:

-
o

grze
w

a
nie za

sila
nie 

-
o

grze
w

a
nie po

w
rót

-
zasilan

ie
 d

o
lne

 źró
dło

-
p

ow
ró

t do
ln

e źród
ło

-
zasilan

ie
 rozdzie

la
czy og

rzew
an

ia
 p

od
ło

gow
ego

-
p

ow
ró

t ro
zd

ziela
czy o

grze
w

a
nia po

dłog
ow

e
go

R
zu

t m
a

szyn
o

w
n

i p
o

m
py cie

p
ła   skala 1:50

R
zu

t m
a

szyn
o

w
n

i pom
py ciepła

S
an

itarna

T
re

ść rysunku: O
pracow

ał

S
kala:

R
ys n

r:

Im
ię i na

zw
isko

Inw
estor

B
ra

nża

S
an

itarna

F
unkcja

P
ro

je
ktant

N
r up

ra
w

n
ień

D
ata

P
odpis

1
0.2

018
m

gr inż. E
w

a G
rzeszuk

Inw
e

stycja

  
   USLU

GI B
UD

OW
LA

N
E

 m
g

r in
ż. G

rze
g

o
rz D

u
d

a

 E
lizó

w
k

a
 2

2
J

, 2
1

-0
0

3
 C

ie
c

ie
rzy

n
, te

l.: 5
1

2 326 722, m
ail: d

u
d

a-g
rzeg

o
rz@

w
p

.p
l

S
/3

P
arafia

 R
zym

sko
-K

atolicka
 p

w
. Ś

w
. S

ta
nisław

a B
iskupa i M

ęczennika 

T
erm

o
m

o
de

rn
izacja

 K
ościoła P

a
ra

fialne
go

 p
w

. Ś
w

. S
ta

nisław
a B

iskupa i
M

ę
cze

n
n

ika
 w

 B
a

to
rzu

, d
z. n

r e
w

id
.: 6

0
3

, O
b

rę: 0004 B
atorz P

ierw
szy

m
gr inż. M

a
re

k S
zpyra

L
U

B
/0

00
8/P

O
O

S
/11

1
0.2

018

2
3-32

0 B
a

to
rz, B

a
to

rz I 4
8 

S
an

itarna
S

pra
w

dzający
m

gr inż. B
a

rtło
m

iej N
ow

iński
L

U
B

/0
28

8/P
O

O
S

/12
1

0.2
018

1
:5

0



Oznaczenie urządzeń oraz armatury:

1 Pompa ciepła 29 kW
2 Pompa ciepła 45 kW
3 Zbiornik buforowy wody grzewczej 950 l
4 Naczynie wzbiorcze 100 l
5 Nczynie wzbiorcze 100 l 

Legenda:

- ogrzewanie zasilanie 
- ogrzewanie powrót
- zasilanie dolne źródło
- powrót dolne źródło
- półka pod pompę ciepła 

          oraz pod naczynie wzbiorcze

2

1

3

4

5

Przekrój A-A maszynowni pompy ciepła   skala 1:50

Przekrój A-A maszynowni pompy ciepła

Sanitarna

Treść rysunku:

Opracował

Skala: Rys nr:

Imię i nazwisko

Inwestor

Branża

Sanitarna

Funkcja

Projektant

Nr uprawnień Data Podpis

10.2018mgr inż. Ewa Grzeszuk

Inwestycja

     USLUGI BUDOWLANE mgr inż. Grzegorz Duda

 Elizówka 22J, 21-003 Ciecierzyn, tel.: 512 326 722, mail: duda-grzegorz@wp.pl

S/4

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

Termomodernizacja Kościoła Parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa i
Męczennika w Batorzu, dz. nr ewid.: 603, Obrę: 0004 Batorz Pierwszy

mgr inż. Marek Szpyra LUB/0008/POOS/11 10.2018

23-320 Batorz, Batorz I 48 

Sanitarna Sprawdzający mgr inż. Bartłomiej Nowiński LUB/0288/POOS/12 10.2018

1:50
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5. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
5.1. Strona tytułowa 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

Inwestycja: 

Termomodernizacja Kościoła Parafialnego p.w. Świętego Stanisława Biskupa i 
Męczennika w Batorzu 

Inwestor: 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu 

Lokalizacja: 

Kościół p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu 

23-320 Batorz, Batorz I 48 działka nr ewid. 603 

Opracował: 

Jan Radzik 

mgr inż. arch., nr upr. ANB-513/1/67/81 
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5.2. Zakres robót objętych zamierzeniem budowlanym 

Opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie budowy instalacji i prace termomodernizacyjne 
oraz remontowo-budowlane: 

 wykonanie dolnego źródła ciepła 

 wykonanie maszynowni pompy ciepła 

 wykonanie centralnego ogrzewania budynku Kościoła 

 docieplenie sklepienia 

 montaż i remont stolarki okiennej i drzwiowej 

 rozbiórka i odtworzenie posadzki 

5.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren budowy obejmuje Kościół zlokalizowany na terenie obrodzonym murem ceglanym. Na 
terenie zlokalizowana jest dzwonnica oraz krzyż nie wchodzące w zakres zadania inwestycyjnego. 

5.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do elementów mogących stwarzać zagrożenie można zaliczyć: 

- droga montażowa, 
- projektowane instalacje wewnętrzne, 
- projektowane instalacje zewnętrzne, 
- istniejące instalacje zewnętrzne, 
- istniejące sieci zewnętrzne, 
- prace termomodernizacyne na sklepieniu, 
- montaż i remont stolarki okiennej i drzwiowej, 
- prace rozbiórkowe i odtworzenie warstw posadzkowych i posadzki.  

W celu uniknięcia zagrożeń podczas zagospodarowywania terenu budowy, zachowane zostaną 
bezpieczne warunki przygotowywania inwestycji. Przy zagrożeniach wynikających z planu 
zagospodarowania terenu i informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na budowie, zostaną 
wykonane następujące czynności: 

 Ogrodzony zostanie teren budowy i wyznaczone zostaną strefy niebezpieczne zwłaszcza 
głębokie wykopy oraz przy drogach zewnętrznych 

 Wyznaczone i wykonane zostaną drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych 
 Zostanie doprowadzona energia elektryczna do zaplecza, oświetlenia i prowadzenia robót 
 Urządzone zostaną składowiska materiałów i wyrobów budowlanych 
 Urządzone zostaną pomieszczenia higieniczne, sanitarne i socjalne dla pracowników 

budowy 

5.4.1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych zwłaszcza dla robót 
budowlanych prowadzonych w pobliżu dróg i terenów sąsiednich 

Aby uniknąć zagrożenia, przed rozpoczęciem robót budowlanych teren budowy zostanie 
ogrodzony. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie będzie możliwe, oznakowane zostaną granice 
terenu za pomocą tablic ostrzegawczych lub zapewniony będzie stały nadzór. Ogrodzenie terenu 
budowy będzie wykonane w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość 
ogrodzenia będzie wynosiło co najmniej 1,5 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania 
robót budowlanych wyznaczone zostaną miejsca postojowe na terenie budowy. 
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5.4.2. Wytyczenie dróg, wyjść i przejść dla pieszych 

Na budowie szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 
wynosić co najmniej 0,75 m =, a dwukierunkowego – 1,2 m. Pochylnie, po których dokonuje się 
ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Drogi 
komunikacyjne dla taczek nie mogą być nachylone więcej niż 10%. 

Wymagania dla balustrad 

       Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, 
należy zabezpieczyć balustrada. Balustrada powinna składać się z desek krawężnikowych o 
wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń 
pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się 
umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. 

Wymagania dla przejść 

         Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 
0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Przejścia i strefy niebezpieczne należy 
także oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Wymagania dla strefy niebezpieczeństwa 

         Strefa niebezpieczna to taka strefa, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów. Strefa zagrożenia, w swym najmniejszym wymiarze liczonym od płaszczyzny 
obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Wszystkie przejścia, przejazdy i stanowiska pracy 
w strefie niebezpiecznej należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefę niebezpieczną, w 
której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ogrodzić balustradami. 

Daszki ochronne 

         Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem 
w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródeł zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach 
przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5 m więcej 
z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu. Używanie daszków ochronnych jako 
rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

Oświetlenie budowy 

          Miejsca wykonania robót budowlanych, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie 
wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. Punkty świetlne rozmieszcza się w 
sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu 
na terenie budowy. 

5.4.3. Doprowadzenie energii elektrycznej zwłaszcza do robót budowlanych, przy 
których użytkowane będą maszyny i urządzenia budowlane 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej 

        Na terenie budowy zostaną one tak wykonane oraz utrzymane i użytkowane, aby nie 
stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu 
pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, 
sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
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        Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza 
się przed dostępem nieupoważnionych osób. Rozdzielnice te powinny być usytuowane w 
odległości nie większej niż 50 m od odbiorników energii. Połączenie przewodów elektrycznych z 
urządzeniami mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 
obsługujących takie urządzenia. Przewody te powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

5.4.4. Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 

Magazynowanie wyrobów budowlanych 

          Na terenie budowy zostaną wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca składowania 
materiałów i wyrobów budowlanych. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 
należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się tylko w miejscu 
wyrównania do poziomu. Materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie większej 
niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów 
workowanych powinny być układane w warstwy krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 
warstw. W miejscach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie 
regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. 

         Na budowie, przy składowaniu materiałów budowlanych, odległość stosów nie powinna być 
mniejsza niż: 

 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań 
 5 m – od stałego stanowiska pracy 

         Wchodzenie i schodzenie pracownika ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów 
lub wyrobów budowlanych jest dopuszczone wyłącznie przy użyciu drabin. 

UWAGA 

 Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów budowlanych o 
płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze 
sieci trakcyjnej lub ściany obiektów budowlanych. 

 Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest 
zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest opuścić kabinę.    

Magazyny 

        W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne 
obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. 

Magazynowanie substancji 

        W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów chemiczno-
niebezpiecznych, informację o tym należy zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych 
w widocznych miejscach. Substancje i preparaty chemiczne na terenie budowy należy 
przechowywać i użytkować zgodnie z instrukcją producenta. Substancje i preparaty 
niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w oryginalnych opakowaniach 
producenta. 

5.4.5. Warunki higieniczno-sanitarne i socjalne na budowie 

      Na placu budowy zostaną zapewnione pracownikom budowy odpowiednie warunki 
higieniczno-sanitarne, a w szczególności: szatnia na odzież własną i roboczą, umywalnia z 
kabiną natryskową, suszarnia odzieży i obuwia, pomieszczenie do podgrzewania i spożywania 
posiłków oraz pomieszczenie ustępowe. 
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Szatnia 

      Przewiduje się zapewnienie pracownikom pomieszczenia służącego do przebierania się. 
Pracownicy posiadać będą szafki dwudzielne na odzież własną i roboczą. 

Jadalnia na budowie 

      Dopuszcza się stosowanie ławek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc 
siedzących, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. Jadalnie urządzone na budowie 
powinny spełniać wymagania dla jadalni typu II – tj. jadalni przeznaczonej do spożywania 
posiłków własnych i wydawania posiłków. Jadalnia ta powinna składać się z jadalni właściwej 
(1,1 m2 powierzchni na każdego pracownika jednocześnie spożywającego posiłek – minimum 8 
m2) oraz pomieszczenia do przygotowania i wydawania napojów i zmywania naczyń. 

5.4.6. Ograniczenia hałasu pochodzącego z pracujących maszyn i urządzeń 
budowlanych 

Oznaczenia urządzeń budowlanych 

      Z uwagi na zagrożenia hałasem okolicznych mieszkańców, na budowie należy użytkować tylko 
takie maszyny i urządzenia budowlane, dla których producent przedstawi deklarację zgodności 
WE i oznakuje je znakiem CE. W deklaracji zgodności WE powinien zapewnić, że hałas przez nie 
emitowany nie przekracza gwarantowanego poziomu mocy akustycznej. 

       Każda maszyna lub urządzenie techniczne używane na budowie muszą spełniać wymagania 
zgodności. Dotyczy to: 

 Dźwigu budowlanego towarowego (z silnikiem elektrycznym) 
 Stołowej pilarki na potrzeby budownictwa 
 Przenośnej pilarki łańcuchowej 
 Maszyny do zagęszczania (tylko ubijak eksplozyjny) 
 Betoniarki do mieszanki betonowej lub zapraw 
 Wciągarki budowlanej (z silnikiem elektrycznym) 
 Pompy do betonu 
 Agregatu tynkarskiego 

Przenośnika taśmowego 
 Młota hydraulicznego 
 Betoniarki samochodowej 
 Zespolonej pompy wodnej 

      Urządzenia te powinny posiadać dokumentację techniczną i deklaracje zgodności WE, 
zapewniające, że urządzenie spełnia wymagania dla dopuszczalnych norm hałasu. Urządzenia 
takie powinny być oznakowane znakiem CE oraz oznaczeniem (Lwa) gwarantowanego poziomu 
mocy akustycznej. Oznaczenia na maszynach i urządzeniach powinny 

5.5. Zagrożenia występujące podczas wykonywania robót 

5.5.1. Zagrożenia związane z robotami rozbiórkowymi 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt 
odłączyć od sieci: gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i 
kanalizacyjnej. 

Uwaga: 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione 
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 Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s 
 W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 

kondygnacjach jest zabronione 
 Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 

zabronione 

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenia przed wypadnięciem gruzu. W 
czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem: 

 Zmechanizowanym – wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą 
niebezpieczną 

Przewracania – długość umocowanych lin – ich długość powinna być trzykrotnie większa od 
wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne 

5.5.2. Zagrożenia podczas pracy w wykopach 

Do prac wymagających asekuracji (roboty wykonywane przez co najmniej 2 pracowników),    
należą roboty budowlane w wykopach o głębokości większej od 2 m. 

Roboty prowadzone w wykopie 

       W celu wyeliminowania zagrożenia wynikającego z robót ziemnych roboty te mogą być 
prowadzone tylko na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Zabezpieczenie ażurowe 
ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 

Obowiązek pracownika 

      Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. 

Uwaga: 

 Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopu w okresie zimowym jest 
zabronione 

 Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z 
przeznaczeniem 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest 
zabronione 

Bezpieczne zasady wykonywania wykopu 

       Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie 
nie jest obciążony w pasie o szerokości głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień, o głębokości 
większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań 
gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 

Bezpieczne wykonywanie wykopu urządzeniami 

         Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. W czasie wykonywania koparką 
wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części 
wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych 
urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większa niż 1 m od poziomu terenu, 
należy wykonać zejście (wyjście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do 
wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 



str. 73 

 

         Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem 
urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do 
transportu urobku powinny być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. 

Uwaga: 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobkiem jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane 

        Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

        W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 
wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać 
jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

 W gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5 m, 

 W pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3 m. 

        W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 
nawisów gruntu. 

        Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu, co najmniej 0,6 m 
poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

5.5.3. Zagrożenia związane z pracami niebezpiecznymi na budowie, przy których 
wymagana jest asekuracja 

Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych należy zachować szczególną 
ostrożność, niektóre z nich wymagają asekuracji drugiej osoby, a w szczególnych 
okolicznościach (poważnego zagrożenia życia) nadzoru brygadzisty. Na budowie powinny być 
wykonywane przez co najmniej 2 pracowników: 

 Prace w wykopach o głębokości większej od 2 m 
 Prace w studzienkach kablowych, w pomieszczeniach z nimi połączonych i dołach 

monterskich, studzienkach kanalizacyjnych 
 Prace na czynnych gazociągach 
 Prace związane z konserwacja, montażem i naprawą dźwigów (w tym dźwigów 

towarowych, osobowych, żurawi wieżowych i samojezdnych) 
 Prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest 

zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości 
 Roboty montażowe i ciesielskie na budowie 
 Prace spawalnicze (w tym spawanie i cięcie gazowe i elektryczne) 
 Prace wymagające posługiwanie się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach 

zamkniętych 
 Prace w pomieszczeniach zagrożonych pożarem 
 Prace w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem 
 Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub 

częściowo pod napięciem (z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o 
napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek) 
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 Prace wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich 
części, znajdujących się pod napięciem 

 Prace transportowe (w razie konieczności przenoszenia przedmiotu trzymanego w 
odległości większej niż 30 cm od tułowia, należy zmniejszyć o połowę dopuszczalną 
masę przedmiotu przypadającą na jednego pracownika, lub zapewnić wykonywanie tych 
czynności przez co najmniej dwóch pracowników) 

5.5.4. Zagrożenia związane z użyciem maszyn i urządzeń technicznych na budowie 

Każde z niżej wymienionych maszyn i urządzeń bliskiego transportu może być eksploatowana 
na budowie tylko na podstawie decyzji zezwalającej na jej eksploatację, wydaną przez właściwą 
jednostkę dozoru technicznego. Decyzji tej nie wymaga się do urządzeń oznaczonych przez 
producenta znakiem    dozoru technicznego. 

       Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie mogą pracować 
w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami odzieży oraz bez nakryć głowy okrywających włosy. 

Uwaga: 

 Maszyny będące w ruchu nie wolno naprawiać, czyścic i smarować, z wyjątkiem 
smarowania za pomocą specjalnych urządzeń określonych w dokumentacji 
techniczno-ruchowej. 

Urządzenia bliskiego transportu (UBT) 

        Z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, wymienione niżej urządzenia zaliczane 
są do urządzeń bliskiego transportu i objęte są również dozorem technicznym: 

 Wciągarki i wciągniki 
 Żurawie 
 Wyciągi towarowe 
 Podesty ruchome 
 Przenośniki platformowe 
 Dźwigi budowlane 
 Dźwigi towarowe małe 
 Wózki jezdne podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia 

       Urządzenia bliskiego transportu powinny być eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem wg 
instrukcji eksploatacyjnej. Urządzenia te, aby nie stwarzały zagrożenia dla pracowników, 
podlegają określonym terminom badań kontrolnych. 

Narzędzia budowlane 

Uwaga: 

 Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione 
 Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione 
 Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

- uszkodzonych zakończeń roboczych 

- pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu 

- rękojeści krótszych niż 0,15 m 

       Obsługa pistoletu do wstrzeliwania kołków może być powierzona wyłącznie osobie 
posiadającej wymagane uprawnienia. Osoba ta powinna zastosować wymagania określone w 
instrukcji obsługi. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z 
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instrukcją producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowane  i przechowywane przez osoby 
posiadające wymagane uprawnienia. 

5.5.5. Zagrożenia występujące przy robotach budowlanych prowadzonych na 
wysokości 

Zagrożenia występujące przy pracy na wysokości związane są z możliwością upadku ludzi lub 
przedmiotów lub materiałów budowlanych. Każda praca wykonywana na powierzchni 
znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi jest pracą na 
wysokości. 

Uwaga 

         Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, 
na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 

 Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami 
lub ścianami z oknami oszklonymi 

 Wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika 
przed upadkiem z wysokości 

Balustrady 

        Z uwagi na zagrożenie upadku z wysokości na powierzchniach wzniesionych na wysokość 
powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na której w związku z wykonywaną pracą mogą 
przebywać pracownicy, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy 
ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co 
najmniej 0,15 m.  Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie 
wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający 
wypadnięcie osób. 

        Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie 
balustrad, o których mowa wyżej jest niemożliwe, należy stosować skuteczne środki ochrony 
pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania 
pracy (środku/sprzętu ochrony przed upadkiem). Prace na wysokości powinny być organizowane 
i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady. 

Prace na drabinie 

       Na drabinach, a także przy pracach, przy których przyjmowanie wymuszonej pozycji ciała 
pracownika grozi upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby drabiny były stabilne i 
zabezpieczone przed nieprzewidzianą zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią 
wytrzymałość na przewidywane obciążenia. 

      Przy używaniu drabin przenośnych na budowie niedopuszczalne jest w szczególności: 

 Stosowanie uszkodzonej drabiny 
 Stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu 
 Stosowanie drabiny do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg 
 Używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem 
 Używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej 
 Ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu 
 Opieranie drabiny przystawnej o: śliskie płaszczyzny, lekkie obiekty, wywrotne obiekty, 

stosy materiałów niezapewniające stabilność drabiny 
 Stawianie drabin przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od 

strony ustawionej drabiny 
 Ustawianie drabiny w bezpośrednim sąsiedztwie maszyny w sposób stwarzający 

zagrożenie dla pracowników używających drabiny 
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 Wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej 
 Przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jednego pracownika 

       Drabina przystawna powinna wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzi co najmniej 
0,75 m, a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65 do 75 stopni. 

Pomosty ruchome 

       Ruchome pomosty robocze powinny być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Ruchome 
podesty robocze powinny: 

 Posiadać podest o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty 
oraz do składowania narzędzi i niezbędnych ilości materiałów 

 Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń 
 Zapewnić bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 
 Zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku 
 Posiadać poręcz ochronną 

Prace na rusztowaniach 

      W celu wyeliminowania upadku z wysokości przy pracach wykonywanych na rusztowaniach 
– na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na 
podestach ruchomych wiszących, należy w szczególności: 

 Zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojściu do stanowisk pracy 
 Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane 

obciążenia 
 Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania każdorazowo dokonać odbioru 

technicznego rusztowania 

5.5.6. Zagrożenia występujące przy montażu, demontażu i konserwacji rusztowań 

W celu wyeliminowania zagrożeń upadku ludzi i przedmiotów z wysokości, każde 
rusztowanie i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane z dokumentacja producenta 
albo projektem indywidualnym. Na budowie mogą być użytkowane tylko takie rusztowania 
systemowe, które zostały zmontowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów 
poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i 
materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

Montaż 

     Elementy rusztowań, innych niż systemowe, powinny być montowane zgodnie z projektem 
indywidualnym. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane 
zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy 
montażu i demontażu rusztowań oraz montażu ruchomych podestów roboczych powinny 
posiadać wymagane uprawnienia. 

Odbiór 

      Użytkowanie rusztowań jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika 
budowy lub uprawniona osobę. Odbioru rusztowań dokonuje kierownik budowy i potwierdza 
wpisem do dziennika budowy lub do protokołu odbioru technicznego. We wpisie do dziennika 
budowy lub do protokołu odbioru technicznego rusztowania powinno się określić w 
szczególności: 

 Użytkownika rusztowania 
 Przeznaczenie rusztowania 
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 Wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz 
numeru telefonu 

 Dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 
 Datę przekazania rusztowania do użytku 
 Oporność uziomów 
 Terminy kolejnych przeglądów rusztowania 

      Jako dodatkowe informacje przy dokonywaniu odbioru rusztowania mogą służyć wymagania 
określone w: 

 PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych 
elementów konstrukcyjnych. Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania 
bezpieczeństwa i warunków wykonania oraz ogólne zasady projektowania 

 PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania 
 PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze 
 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe 
 PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 

Rusztowania robocze 

      Rusztowania robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem oraz: 

 Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty 
oraz do składowania narzędzi i niezbędnych ilości materiałów 

 Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń 
 Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 
 Zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku 
 Posiadać poręcz ochronna 
 Posiadać piony komunikacyjne 

      Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie 
powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. Rusztowania należy 
ustawić na podłożu ustabiliozowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ 
wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej 
należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma 
jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania 
nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy 
umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad te linie. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany 
ponad 0,2 m należy stosować balustrady, od strony tej ściany. Udźwig urządzeń do transportu 
materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 
kN. 

     Rusztowania z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 
piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w pobliży ciągów komunikacyjnych wymaga zgody 
właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 
bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 
Rusztowania oprócz określonych wymagań powinny posiadać: zabezpieczenia przed spadaniem 
przedmiotów z rusztowania i zabezpieczenia przechodniów przed możliwością powstania 
urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

     Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 
przejść, oprócz określonych wyżej wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatki 
ochronnej. Stosowanie siatki ochronnej nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod 
warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. W innych 
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przypadkach odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z 
zachowania co najmniej jednego (wolnego) szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym 
roboty są wykonywane.  

      Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych pomostów roboczych, 
usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczane, jeżeli 
linie znajdują poza strefą niebezpieczną. W innych przypadkach przed rozpoczęciem robót, 
napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. 

Uwaga: 

      Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych pomostów roboczych są 
zabronione: 

 Jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność 
 W czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi 
 W czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s 
 Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i 

ruchomych pomostów roboczych po zakończeniu pracy 
 Zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych 

podestów roboczych 
 Zabronione jest przebywanie na pomoście ruchomego podestu roboczego 

jednocześnie więcej osób, niż przewiduje instrukcja producenta 
 Zabronione jest wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez 

poręcze 
 Zabronione jest gromadzenia wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie 

ruchomego podestu roboczego 
 Zabronione jest opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące 

się na podeście 
 Zabrania się łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych 

oraz przechodzenie z  jednego na drugi 

Warunki pracy na pomoście 

      Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli 
pomost znajduje się w najniższym położeniu lub położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz 
jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja producenta. W czasie burzy i przy wietrze 
o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a 
pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczeniem. 
W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w 
górze pomost ruchomego pomostu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. 
Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym 
położeniu. 

Przemieszczanie rusztowań 

      Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, 
odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%. Rusztowania przejezdne powinny być 
zabezpieczone w co najmniej dwóch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. 

Uwaga: 

 Przemieszczanie rusztowań przejezdnych w przypadku gdy przebywają na nich 
ludzie jest zabronione 
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5.5.7. Zagrożenia związane z koniecznością użytkowania instalacji energii 
elektrycznej 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawa instalacji 
i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 

Uwaga: 

 Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy na budowie, składowisk 
wyrobów i materiałów budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych 
przewodów mniejszej niż: 

3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 

5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV 

10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kv lecz nieprzekraczającym 30 kV 

15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV lecz nieprzekraczającym 110 kV 

30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 

       W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi należy zachować 
odległości, o których mowa wyżej, mierzone do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z 
ładunkiem. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń 
technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki 
pracy z jej użytkownikiem. 

       Koparki i inne urządzenia ruchome , które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do 
kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa wyżej, powinny być wyposażone w 
sygnalizację napięcia. 

       Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem nieupoważnionych osób. Rozdzielnice te powinny być usytuowane 
w odległości nie większej niż 50 mm od odbiorników energii. Połączenia przewodów 
elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody te powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

       Z uwagi na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym na budowie – przy wszystkich 
pracach, przy których niezbędne jest korzystanie z linii i urządzeń energetycznych, należy 
stosować wszystkie możliwe obniżenia napięcia, np. przy oświetlaniu obiektu i dróg 
komunikacyjnych. Natomiast przy stosowaniu napięcia 220 V i wyższego 380 V obowiązuje 
bezwzględna kontrola linii i urządzeń energetycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 
i oporności izolacji tych linii.  

      Na budowie należy stosować typowe rozdzielnice prądu (inny osprzęt elektryczny) 
posiadające konieczne dopuszczenie i oceny zgodności z normami. Naprawy urządzeń 
elektrycznych mogą dokonywać tylko pracownicy posiadający uprawnienia do wykonywania 
robót elektrycznych o odpowiednim zakresie. 

Uwaga: 

       Zabrania się stosowania wszelkich prowizorycznych połączeń 
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5.5.8. Zagrożenia przy spawaniu na budowie 

Z uwagi na zagrożenie związane z wytwarzaniem wysokiej temperatury (3200° ÷ 3500°C) 
prace spawalnicze powinny być wykonywane ze szczególnym zachowaniem ostrożności 
związanej z zaprószeniem ognia. Będą uwzględniały również wymogi ochrony osobistej osób 
pracujących i przebywających w pobliżu. 

Spawanie elektryczne 

      Przy użytkowaniu elektrycznych urządzeń spawalniczych i osprzętu należy w szczególności 
przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa: 

 Prace związane z instalowaniem, demontażem, naprawami i przeglądami elektrycznych 
urządzeń spawalniczych powinni wykonywać tylko pracownicy mający odpowiednie 
uprawnienia (książeczkę spawacza) do tych czynności 

 Połączenie kilku spawalniczych źródeł energii nie powinno powodować przekroczenia, w 
stanie bez obciążenia,  dopuszczalnego napięcia między obwodami wyjściowymi 
połączonych źródeł energii 

 Obwód prądu spawania nie powinna być uziemiony, z wyjątkiem przypadków, gdy 
przedmioty spawane są połączone z ziemią 

 Przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny być 
połączone bezpośrednio z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliżej miejsca 
spawania 

 Prace spawalnicze wykonywane wewnątrz pomieszczeń, w których występuje zagrożenie 
porażeniem prądem elektrycznym, powinny być wykonywane z zastosowaniem 
spawalniczych źródeł energii, spełniających wymagania dotyczące dopuszczalnych 
wartości napięcia bez obciążenia i oznakowanych przez producenta zgodnie z Polską 
Normą. Przy wykonywaniu prac spawalniczych źródła energii powinny być usytuowane 
na zewnątrz pomieszczenia; w pomieszczeniach tych należy stosować trudno zapalne 
izolacyjne środki ochronne, jak chodniki i maty izolacyjne. 

Spawanie gazowe 

      Przy użytkowaniu gazowych urządzeń spawalniczych i osprzętu należy w szczególności 
przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa: 

 Urządzenia i osprzęt powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasilane 
gazami o właściwościach oraz ciśnieniach określonych w instrukcji eksploatacyjnej 
dostarczonej przez producenta 

 Palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach układu mieszanki palnej, o 
nieznanych ciśnieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazów, do jakich są 
przeznaczone, nie powinny być użytkowane 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementów 
urządzeń różnych typów lub wielkości 

 Wąż spawalniczy powinien mieć średnicę znamionową zgodna ze średnica znamionową 
przyłączy zastosowanych w źródle i odbiorniku gazu,; końce węża nasunięte na końcówki 
przyłączy powinny być zaciśnięte za pomocą opasek niepowodujących uszkodzenia węża 

 Poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien być sprawdzany każdorazowo przed 
rozpoczęciem pracy i po każdym cofnięciu się płomienia do palnika, a w ruchu ciągłym – 
co najmniej raz na zmianę 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w określonych przez producenta 
usytuowaniach układów regulacji ciśnienia i zaworów bezpieczeństwa 

Butle z gazem 

      Przy użytkowaniu butli z gazami należy w szczególności przestrzegać wymagań 
bezpieczeństwa: 
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 Transport i magazynowanie butli powinno odbywać się wg zasad transportu dla 
materiałów ciężkich  niebezpiecznych 

 Ręczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrębie stanowiska spawalniczego 
 Butle powinny być ustawiane w pozycji pionowej lub zbliżonej do pionowej, zaworem do 

góry i zabezpieczone przed przewróceniem się 
 Butle powinny być chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 35°C 

oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia, iskier i gorących cząstek stałych 
 Butle z gazami palnymi cięższymi od powietrza nie powinny być użytkowane i 

przechowywane w miejscach usytuowanych poniżej poziomu terenu, a zwłaszcza w 
pobliżu kanałów i studzienek; ograniczenia te odnoszą się do butki zintegrowanych z 
palnikiem 

 Zawory butki z pokrętłami powinny być otwierane bez użycia narzędzi; do otwierania i 
zamykania zaworu butli bez pokrętła powinien być stosowany odpowiedni klucz 

 Naprawy butli, w tym naprawa zaworów, powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające uprawnienia określone w odrębnych przepisach 

5.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

5.6.1. Informacje podstawowe 

Każdy nowo przyjęty pracownik zatrudniony na budowie zostanie przeszkolony w ramach 
wstępnego szkolenia/instruktażu ogólnego i stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Do pracy na budowie dopuszczony może być tylko taki pracownik, który został 
przeszkolony w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie okresowe). Na budowie dla 
pracowników zatrudnionych na stanowiskach fizycznych szkolenia okresowe powinny być 
prowadzone co najmniej co pół roku, ale częstotliwość prowadzenia okresowego szkolenia bhp 
na budowie ustala kierownik budowy w zależności od zagrożeń prowadzonych robót 
budowlanych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szkolenie pracowników obejmuje: 

 Ogólny instruktaż wstępny, który obejmuje zaznajomienie wszystkich nowozatrudnionych 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp oraz zasadami udzielania pierwszej 
pomocy 

 Instruktaż wstępny na stanowisku pracy 
 Instruktaż doraźny, który stosuje się gdy pracownik jest skierowany do wykonywania 

czynności nietypowych do jego stanowiska pracy 

  Szkolenia te przeprowadza się w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkoleń. 

       Szkolenie wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie się pracowników z 
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy i 
regulaminie pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 
udzielania pierwszej pomocy. 

       Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktarz stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z 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 się z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 
osobowych pracownika. 
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         Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 

        Pracownicy powinni: 

 Posiadać aktualne badania lekarskie 
 Posiadać kwalifikacje zawodowe, stosowne do wykonywania powierzonych zadań 
 Być przeszkolonym w zakresie bhp dotyczącego wykonywanych prac 
 Posiadać sprawne narzędzia pracy, sprzęt ochronny i środki ochrony indywidualnej 
 Być uświadomiony o ryzyku zawodowym i zagrożeniu dla zdrowia i życia, które 

występować będą na stanowisku pracy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków.  

Prace szczególnie niebezpieczne 

Przy pracach niebezpiecznych, szkolenie bhp z instruktażem omawiającym zasady 
bezpiecznej pracy należy przeprowadzić każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania 
tych prac. Instruktaż prowadzony przy pracach szczególnie niebezpiecznych powinien 
obejmować: 

 Imienny podział pracy 
 Kolejność wykonywania zadań 
 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 

Przy pracach w wykopach należy zapewnić bezpośredni nadzór (wyznaczyć upoważnionego 
pracownika). Przy pracach dekarskich na wysokości należy zapewnić odpowiednie środki 
zabezpieczające przed upadkiem. 

Każdy pracownik zatrudniony na wysokości (w tym na rusztowaniach) powinien zostać 
przeszkolony z zakresie bezpiecznego wykonywania pracy. Ponadto do pracy na wysokości może 
być dopuszczony tylko pracownik, który posiada aktualne badania lekarskie (zaświadczenie 
lekarza medycyny pracy stwierdzające, że w stosunku do badanego pracownika nie stwierdzono 
przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości). Wszystkie prace budowlane muszą być 
wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń przewidzianych prawem. 

Narzędzia używane na budowach 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 
producenta. Wyniki kontroli powinny być odnotowane i przechowywane przez osobę posiadającą 
wymagane uprawnienia. 

5.6.2. Prace z urządzeniami używanymi na budowie 

Na budowie maszyny robocze mogą być obsługiwane wyłącznie przez pracownika, który 
ukończył szkolenie i uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję 
powołaną jednostkę szkolącą. Osoby takie posiadają książeczkę operatora. 

5.6.3. Praca na wysokości 

Badania lekarskie 

      Na budowie na wysokości może być zatrudniony tylko pracownik, który posiada aktualne 
badania lekarskie dopuszczające go do prac na budowie, w tym między innymi do prac na 
wysokości. W zaświadczeniu lekarskim lekarz powinien określić, że nie stwierdza przeciwskazań 
do wykonywania przez pracownika pracy na wysokości. 



str. 83 

 

      Każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien zostać przeszkolony w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania prac na wysokości. Podczas instruktażu/szkolenia należy określić: 

 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń (upadkami pracownika i upadkiem narzędzi 
lub materiałów) 

 Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 

Oświadczenie o przyjęciu i stosowaniu zasad bezpiecznej pracy na wysokości pracownik 
potwierdza na piśmie. 

Rusztowania 

Rusztowania i ruchome pomosty robocze powinny być kontrolowane nie rzadziej niż raz 
w miesiącu. Ponadto powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub osobę 
uprawnioną: 

 Po silnym wietrze 
 Po opadach atmosferycznych 
 Po działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania 

prac 
 Po przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo  

Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt 
indywidualny. 

5.6.4. Prace spawalnicze 

Prace spawalnicze mogą być wykonywane tylko przez osobę posiadającą: 

 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla spawaczy określonego rodzaju 
 Świadectwo egzaminu spawacza 
 Aktualną książeczkę spawacza 

5.7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót rozbiórkowych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

5.7.1. Ogólne zasady zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych 

Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony 
w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonym przez kierownika budowy. 

Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności: 

 Nie wolno zatrudniać na danym stanowisku w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez 
wstępnego przeszkolenia w zakresie bhp 

 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca jest zobowiązany zaopatrzyć go 
w odzież roboczą i ochronną oraz ochronne nakrycie głowy zgodnie zobowiązującymi w 
tym zakresie przepisami 

 Pracujący na budowie pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie do rodzaju 
pracy środki ochrony osobistej w tym: 
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- kaski ochronne, 

- rękawice ochronne, 

- okulary ochronne i maski, 

- szelki bezpieczeństwa linką i amortyzatorem, 

- obuwie ochronne. 

 Wyżej wymienione środki i urządzenia powinny posiadać aktualne certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa B lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami 

 Teren budowy lub robót powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób 
postronnych ogrodzeniem, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinno wynosić co najmniej 1,50 
m 

 Przygotować odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników 
 Pracownicy pracujący na budowie powinni mieć zapewniony dostęp do sanitariatu, 

bieżącej wody oraz miejsca przeznaczonego na przebranie się 
 Odpowiednio przygotować, oznakować i zabezpieczyć miejsca poboru wody i energii 

elektrycznej 
 Przewody elektryczne lub hydrauliczne łączące maszynę roboczą z siecią zasilającą 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
 Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów i 

odpadów 
 Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane 

w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia si e 
składowanych materiałów 

 Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie 
wykonywania robót oświetlone zgodnie z normami 

 Odpowiednio oznaczyć wjazdy i wyjazdy na teren budowy 
 Wyznaczyć dojścia pracowników, dostaw i miejsca składowania materiałów budowlanych 

, zejścia do wykopów 
 Wjazdy i wyjazdy z placu budowy należy urządzić i zorganizować w sposób zapewniający 

bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii lub innych zagrożeń osób zagrożonych lub poszkodowanych, zapewniającą dostęp 
wozów bojowych straży pożarnej i innych służb ratowniczych 

5.7.2. Środki techniczne i organizacyjne  zapobiegające niebezpieczeństwom 
podczas prowadzenia robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt 
odłączyć od sieci: gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i 
kanalizacyjnej. 

Uwaga: 

 Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione 

 Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s 
 W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 

kondygnacjach jest zabronione 
 Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 

zabronione 
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Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenia przed wypadnięciem gruzu. W 
czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem: 

 Zmechanizowanym – wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą 
niebezpieczną 

 Przewracania – długość umocowanych lin – ich długość powinna być trzykrotnie większa 
od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne 

5.7.3. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
podczas pracy maszyn i urządzeń na budowie 

Zaleca sią aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłały sygnał 
dźwiękowy.  

W razie stwierdzenia w czasie pracy maszyny lub urządzenia budowlanego wystąpienie 
uszkodzenia należy bezzwłocznie zatrzymać i wyłączyć maszynę lub urządzenie oraz odciąć 
dopływ energii ze źródła zasilania. Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia 
awarii jest zabronione. 

Przy stosowaniu żurawi oraz innych maszyn i urządzeń budowlanych w strefach 
niebezpiecznych od linii czynnych napowietrznych należy zachować dopuszczalne odległości 
zasięgu maszyny. 

Podczas pracy wciągarki elektrycznej, należy pamiętać o dopuszczalnej jej nośności. 

5.7.4. Środki techniczne i organizacyjne podczas wykonywania prac na wysokości i 
na rusztowaniach 

Praca na wysokości powinna być wykonywana z zachowaniem poniższych zasad: 

 Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia 
należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wys. 1,1 m zapobiegającej upadkom z wysokości 

 Podczas prowadzenia prac na wysokości, należy zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie pracowników pracujących poniżej, przed materiałami lub narzędziami  
które mogą spaść z góry, dlatego też nie należy składać materiałów budowlanych na 
pomostach 

 Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości 
spadania z góry przedmiotów lub materiałów, nalży oznakować i ogrodzić poręczami bądź 
zabezpieczyć  daszkami ochronnymi 

 W przypadku braku balustrad, należy pracowników wyposażyć w szelki ochronne z 
linkami i amortyzatorami umocowanymi do stałych elementów konstrukcyjnych budowli 

 Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być przystosowane do 
przewidzianych obciążeń, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia 

 Rusztowania stosowane przy robotach budowlana mają spełniać wymagania określone 
we właściwych przepisach a mianowicie: 

- posiadać pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych osób oraz dla 
składowania narzędzi i niezbędnych ilości materiałów 

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia przewidzianych obciążeń 

- zapewnić bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy 

- stwarzać możliwość wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku 

 Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni 
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań 
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 Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s. 

 Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 
przeznaczonych 

 Podłoże (grunt, konstrukcja, itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać 
jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od 
budynku 

 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz miejscach przejazdów 
i przejść powinny mieć daszki chroniące użytkowników tych dróg lub należy te odcinki 
wyłączyć z użytkowania 

 Rusztowanie może być dopuszczone do użytkowania po dokonaniu jego komisyjnego 
odbioru oraz sporządzenia na te okoliczność protokołu odbioru 

5.7.5. Środki techniczne  i organizacyjne podczas prowadzenie prac spawalniczych 

Z uwagi na zagrożenie związane z wytwarzaniem wysokiej temperatury (3200° ÷ 3500°C) 
prace spawalnicze powinny być wykonywane ze szczególnym zachowaniem ostrożności 
związanej z zaprószeniem ognia. Będą uwzględniały również wymogi ochrony osobistej osób 
pracujących i przebywających w pobliżu. 

Spawanie elektryczne 

      Przy użytkowaniu elektrycznych urządzeń spawalniczych i osprzętu należy w szczególności 
przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa: 

 Prace związane z instalowaniem, demontażem, naprawami i przeglądami elektrycznych 
urządzeń spawalniczych powinni wykonywać tylko pracownicy mający odpowiednie 
uprawnienia (książeczkę spawacza) do tych czynności 

 Połączenie kilku spawalniczych źródeł energii nie powinno powodować przekroczenia, w 
stanie bez obciążenia,  dopuszczalnego napięcia między obwodami wyjściowymi 
połączonych źródeł energii 

 Obwód prądu spawania nie powinna być uziemiony, z wyjątkiem przypadków, gdy 
przedmioty spawane są połączone z ziemią 

 Przewody spawalnicze łączące przedmiot spawany ze źródłem energii powinny być 
połączone bezpośrednio z tym przedmiotem lub oprzyrządowaniem, jak najbliżej miejsca 
spawania 

 Prace spawalnicze wykonywane wewnątrz pomieszczeń, w których występuje zagrożenie 
porażeniem prądem elektrycznym, powinny być wykonywane z zastosowaniem 
spawalniczych źródeł energii, spełniających wymagania dotyczące dopuszczalnych 
wartości napięcia bez obciążenia i oznakowanych przez producenta zgodnie z Polską 
Normą. Przy wykonywaniu prac spawalniczych źródła energii powinny być usytuowane 
na zewnątrz pomieszczenia; w pomieszczeniach tych należy stosować trudno zapalne 
izolacyjne środki ochronne, jak chodniki i maty izolacyjne. 

Spawanie gazowe 

      Przy użytkowaniu gazowych urządzeń spawalniczych i osprzętu należy w szczególności 
przestrzegać następujących wymagań bezpieczeństwa: 

 Urządzenia i osprzęt powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasilane 
gazami o właściwościach oraz ciśnieniach określonych w instrukcji eksploatacyjnej 
dostarczonej przez producenta 
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 Palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach układu mieszanki palnej, o 
nieznanych ciśnieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach gazów, do jakich są 
przeznaczone, nie powinny być użytkowane 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementów 
urządzeń różnych typów lub wielkości 

 Wąż spawalniczy powinien mieć średnicę znamionową zgodna ze średnica znamionową 
przyłączy zastosowanych w źródle i odbiorniku gazu,; końce węża nasunięte na końcówki 
przyłączy powinny być zaciśnięte za pomocą opasek niepowodujących uszkodzenia węża 

 Poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien być sprawdzany każdorazowo przed 
rozpoczęciem pracy i po każdym cofnięciu się płomienia do palnika, a w ruchu ciągłym – 
co najmniej raz na zmianę 

 Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w określonych przez producenta 
usytuowaniach układów regulacji ciśnienia i zaworów bezpieczeństwa 

Butle z gazem 

        Przy użytkowaniu butli z gazami należy w szczególności przestrzegać wymagań 
bezpieczeństwa: 

 Transport i magazynowanie butli powinno odbywać się wg zasad transportu dla 
materiałów ciężkich  niebezpiecznych 

 Ręczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrębie stanowiska spawalniczego 
 Butle powinny być ustawiane w pozycji pionowej lub zbliżonej do pionowej, zaworem do 

góry i zabezpieczone przed przewróceniem się 
 Butle powinny być chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczającej 35°C 

oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia, iskier i gorących cząstek stałych 
 Butle z gazami palnymi cięższymi od powietrza nie powinny być użytkowane i 

przechowywane w miejscach usytuowanych poniżej poziomu terenu, a zwłaszcza w 
pobliżu kanałów i studzienek; ograniczenia te odnoszą się do butki zintegrowanych z 
palnikiem 

 Zawory butki z pokrętłami powinny być otwierane bez użycia narzędzi; do otwierania i 
zamykania zaworu butli bez pokrętła powinien być stosowany odpowiedni klucz 

 Naprawy butli, w tym naprawa zaworów, powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające uprawnienia określone w odrębnych przepisach 

5.7.6. Zasady bezpieczeństwa pożarowego 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 

      Kierownik budowy zapewni sporządzenie oraz  zapoznanie z nią pracowników 
zatrudnionych na budowie. Pracownicy budowy powinni przyjąć do wiadomości postanowienia 
zawarte w instrukcji przeciwpożarowej oraz potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem. 

      Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać: 

 Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikającym z przeznaczenia obiektu, sposobu 
jego użytkowania i warunków technicznych 

 Sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 
stosowanych na budowie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic 

 Sposoby postępowania w razie pożaru (i innego zagrożenia) 
 Sposoby wykonywania prac mogących grozić pożarem 
 Zasady ewakuacji i sposób jej przeprowadzenia 
 Sposób zaznajamiania pracowników budowy z treścią instrukcji przeciwpożarowej oraz 

przepisami przeciwpożarowymi (podanej do wiadomości w ogólnie dostępnym miejscu) 

Instrukcja postępowania (powiadamiania) w razie pożaru na budowie 
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       Instrukcja postępowania w razie pożaru na budowie opracowywana jest na podstawie 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

        Instrukcja znajduje się w widocznym miejscu. Z treścią instrukcji powinien zapoznać się 
każdy pracownik zatrudniony na budowie oraz potwierdzić ten fakt podpisem. 

Projektant: 
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