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O  PIS TECHNICZY  
do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji oraz wew.  instalacji 

sanitarnych dla budynku administracyjno-socjalnego ul. Sportowa dz. Nr 917 
w Niemodlinie

1. Podstawa opracowania

 zlecenie Inwestora 
 plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500
 obowiązujące przepisy i normy
 katalogi producentów urządzeń

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wew. instalacji:
− instalacji wody zimnej
− instalacji wody ciepłej
− instalacji cyrkulacyjnej
− instalacji kanalizacji sanitarnej
− instalacji centralnego ogrzewania
− instalacji wentylacji mechanicznej
− instalacji gazowej
− kotłowni gazowej, wbudowanej

dla budynku administracyjno-socjalnego przy ul. Sportowej w Niemodlinie

3. Dane ogólne 

 projektowany budynek  będzie dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

 woda do projektowanego budynku doprowadzana będzie z istniejącego przyłącza wody φ40 
zasilającego istniejący budynek zaplecza stadionu przy ul. Sportowej 

 w ciepła wodę przybory sanitarne w:
− części socjalnej budynku zaopatrywane będą z podgrzewaczy pojemnościowych 

zasilanych pośrednio, z kotła c.o.
− części administracyjnej i sali klubowej zaopatrywane będą z indywidualnych,  

            elektrycznych podgrzewaczy przepływowych 

 kotłownia gazowa pracować będzie na potrzeby c.o. i c.w.u. dla socjalnej części budynku 
oraz sali klubowej (piętro). 

 Część administracyjna budynku (na lewo od wjazdu na stadion) będzie ogrzewana  
 grzejnikami elektrycznymi wg oddzielnego projektu instalacji elektrycznej

 przyłącze gazu do budynku wg oddzielnego opracowania - ZG Brzeg  

Projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych wykonano w zakresie niezbędnym do uzyskania 
pozwolenia na budowę.
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4. Wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

  4.1 Instalacja wodociągowa

 Instalację  wodociągową proponuje się wykonać z  rur ze sztucznego tworzywa systemu 
THERM-CONCEPT  typu Euroflex i Quickpipe.

 Proponuje   się   rozprowadzenie  przewodów  wody  zimnej  ,ciepłej   i  cyrkulacji 
w posadzce parteru i piętra (sala klubowa) oraz w bruzdach w ścianach budynku 

 Przejście instalacji wody zimnej do administracyjnej części budynku, projektuje się na 
zewnątrz budynku, pod wjazdem na stadion. Rurę ułożyć na głębokości min. 1.5m

 Wszystkie przewody wodociągowe wew. budynku, zabezpieczyć należy izolacją z pianki 
poliuretanowej gr.13mm w osłonce z laminatu. 

 Woda  doprowadzona  będzie  do  baterii  czerpalnych  nad  urządzeniami  sanitarnymi 
i do zaworów przy płuczkach ustępowych, 

 Ciepła   woda   użytkowa   przygotowywana   będzie w :

−    części socjalnej budynku   za   pomocą dwóch podgrzewaczy pojemnościowych 
JUNKERS  typ  SK-400-3ZB o  pojemności  2x  400  dm3. 
W czynnik grzewczy podgrzewacz zasilany będzie  z kotła gazowego  JUNKERS typ 
SUPERLINE KN48-8E

−    części  administracyjnej  oraz  sali  klubowej  za  pomocą  indywidualnych 
podgrzewaczy  przepływowych,  elektrycznych  KOSPEL  typ  EPO-4.D o  mocy 
3.5kW

 Równolegle  do  przewodów  ciepłej  wody  projektuje  się  przewody  cyrkulacyjne. 
Na przewodzie cyrkulacyjnym c.w.u. w kotłowni projektuje się zainstalowanie pompy 
cyrkulacyjnej  GRUNDFOS typ  UP 20-15-  G=0.2m3/h  H=1.2m ,  sterowanej  zegarem 
/w komplecie/.

 Podgrzewacze  c.w.u.  należy  zabezpieczyć  przed  nadmiernym  wzrostem  ciśnienia  za 
pomocą, SYR typ 2115 dn3/4”   ;     nast. 0.6MPa    (  wg PN-76/B-02440) oraz przeponowego   
naczynia  wzbiorczego    REFLEX  typ  DE100  ,   umieszczonych  na  przewodzie  wody 
zimnej zasilającym zbiorniki.

 Na przewodzie  zimnej  wody  zasilającym podgrzewacze  zainstalować  należy  również 
zawór odcinający kulowy, zawór zwrotny.

 Trasę  prowadzenia  rurociągów zimnej i ciepłej wody pokazano na rzutach budynku .
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4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej:

 Projektowaną  kanalizację   sanitarną   wykonać   należy  z  rur kanalizacyjnych z PCV. 

 W  budynku  zaprojektowano pięć pionów kanalizacyjnych  prowadzone w bruzdach lub po 
ścianach budynku.  

 Wszystkie piony zakończyć rurą wywiewną φ110PVC wyprowadzoną nad dach. 

 Ze względu na projektowany taras nad częścią administracyjną budynku , jako 
odpowietrzenie pionu K4 , zaprojektowano zawór napowietrzający WAVIN typ Maxi-Vent 
φ110 – umieszczony pod stropem pomieszczenia. Do zaworu należy zapewnić dostęp 
powietrza poprzez kratkę kontaktową w ścianie obudowy pionu kanalizacyjnego.

 U   podstawy każdego pionu   zainstalować   należy   rewizję kanalizacyjną. 

 Poziomy kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką parteru budynku ze spadkiem i=2%

 Odcinek  kanalizacji  pod  przejazdem  na  stadion  (pomiędzy  częścią  socjalną 
i administracyjną proj. budynku) , ze względu na wynikłą głębokość prowadzenia,  należy 
ocieplić otuliną z wełny mineralnej lub izolacją prefabrykowaną.

 Podejścia kanalizacyjne do zlewów i umywalek wykonać w bruzdach w ścianach.

 Wszystkie kratki ściekowe w posadzce, projektuje się w wykonaniu z samozamknięciem 
odpływu na wypadek wyschnięcia wody w syfonie kratki, w czasie nie użytkowania 
obiektu.

 Trasę  prowadzenia  wew. kanalizacji sanitarnej pokazano na rzutach budynku .

5.  Wewnętrzna instalacja gazowa.
 

 Projektowany  budynek  wyposażony  będzie  w  instalację  gazowa  doprowadzającą  gaz 
GZ-50 do projektowanego kotła c.o. .

 Zaopatrzenie  kotłowni  w  gaz  bezpośrednio  z  miejskiej  sieci  gazowej  usytuowanej 
w ulicy Sportowej . 
Przyłącze gazu zostanie zaprojektowane i wykonane przez Zakład Gazowniczy w Brzegu.

 Zapotrzebowanie gazu dla kotłowni wynosi   -  5,6m3/h

 Do pomiaru zużycia gazu dobrano gazomierz typ G-6 firmy „METRIX” Tczew. 

 Gazomierz  wraz  z  głównym  kurkiem  gazowym  i  zaworami  odcinającymi  należy 
zamontować w szafce umieszczonej na zew. ścianie budynku. Usytuowanie szafki 0,5m. na 
poziomem gruntu – zgodnie z opracowaniem ZG Brzeg
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 Instalację wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie

 Montaż wewnętrznej instalacji gazowej wykonać należy w sposób pokazany na rzucie i na 
rozwinięciu izometrycznym instalacji.

 Prowadzenie  głównych  przewodów  rozprowadzających  przewidziano  po  ścianie  pom. 
kotłowni.

 Przewody gazowe prowadzić po tynku i zamocować za pomocą obejm stalowych.

 Przy przejściu projektowanego rurociągu przez ściany zastosować tuleje ochronne z  rur 
stalowych. Miejsca wolne powinny być uszczelnione szczeliwem nie powodującym korozji 
rur.

 Kocioł c.o. należy połączyć z instalacją gazową na sztywno.
Na zasilaniu kotła  zastosować kurek odcinający ćwierć obrotowy.

 W  instalacji  gazowej  projektuje  się  zastosowanie  aktywnego  systemu  bezpieczeństwa 
instalacji przed ewentualnym wyciekiem gazu. W skład instalacji bezpieczeństwa wchodzą:
- detektor typ Dex-1 z syrena akustyczną firmy ‘GAZEX’
- głowica samozamykająca typ MAG-2 dn25 ‘GAZEX’ 

 Po  wykonaniu  instalację  gazową  poddać  próbie  szczelności  zgodnie  z  Warunkami 
technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych  tom II.

 Próbę szczelności wykonać należy w obecności przedstawicieli dostawcy gazu.

 Po wykonaniu próby szczelności instalację pomalować farbą ftalową na kolor ścian

6. Instalacja centralnego ogrzewania 

                    Obliczenie strat ciepła dla budynku, oraz wyznaczenie współczynników ciepła 
przegród budowlanych przeprowadzono w oparciu o normy:

- PN-82/B-02402  - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
- PN-82/B-02403  - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
- PN-91/B-02020  -  Ochrona cieplna budynków
- PN-EN 12831:2006  -  Obliczenie projektowego obciążenia cieplnego

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła na cele centralnego ogrzewania i wentylacji 
dla części socjalnej budynku oraz sali klubowej (piętro) wynosi: 
                                    Qc.o.  =  30.0  kW   

 Qc.w.u  =  45.0  kW

Przyjęte parametry instalacji grzewczej  80/60   oC .
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6.1 Kotłownia

 Źródłem    ciepła   dla   projektowanego   budynku   będzie kocioł gazowy zasilany gazem 
ziemnym (GZ50) , usytuowany w pom. kotłowni.

 Kocioł pracować będzie na potrzeby centralnego ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej. 

 Ze względu  na  zapotrzebowanie  ciepła  do  celów przygotowania  ciepłej  wody,  dobrano 
kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy Q=60kW np.JUNKERS typ SUPERLINE KN60-8E 

 Projektuje   się   kocioł  pracujący w  układzie  zamkniętym zabezpieczony  za  pomocą 
przeponowego   naczynia   wzbiorczego    REFLEX     typ     N50   i  zaworu  bezpieczeństwa   
SYR typ 1915 dn3/4” 

 Naczynie wzbiorcze przeponowe, oraz zawór bezpieczeństwa stanowi, niezbędne   
wyposażenie kotłowni.

 Kocioł powietrze do spalania będzie pobierał z pomieszczenia kotłowni  

 Kocioł np.: SUPERLINE KN60-8E jest kotłem stojącym

 Kocioł wyposażony jest w:
- czujnik ciągu kominowego
- ogranicznik temperatury czynnika grzewczego
- urządzenia niezbędne dla zasilającej instalacji gazu tz. ’ścieżkę gazową’

 Praca kotła sterowana będzie regulatorem temp. usytuowanym w pokoju sędziów, który 
dopasowuje temp. w pomieszczeniach do indywidualnych potrzeb.

 Kocioł współpracować będzie z kominem spalin ze stali nierdzewnej φ180 
dwupłaszczowym (w izolacji) np. ‘EKON’-Suchy Bór – przystosowanym do pracy 
z kotłami niskoteperaturowymi. 

    Wysokość komina h=3.5m. Komin należy wyposażyć w wyczystkę, miseczkę do  
     odprowadzania kondensatu oraz w daszek wieńczący. 

 Średnica czopucha  = φ180mm.

 Wentylacja kotłowni

- Nawiew:     -  kanał nawiewny o wym. 350x100 w ścianie kotłowni, usytuowany 0.5m   
                       nad poziomem gruntu.

- Wywiew:    -  kanał wentylacyjny o wymiarach φ160  wyprowadzony ponad dach  
                             i zakończony wywietrzakiem typ WLO-160 ‘Uniwersal’

 Z kotłem współpracować będzie pompa:
− obiegowa c.o. GRUNDFOS typ UPS 25-60A (bieg I) -  G=1.3m3/h; H=2.5m
− ładująca wymiennik ciepłej wody GRUNDFOS typ UPS 32-60A (bieg I) ) 

7



-  G=2,6m3/h; H=2,0m

 Kocioł wyposażony jest w  automatyczny sterownik zapewniający utrzymanie 
prawidłowej temperatury ciepłej wody i sterujący temperaturą centralnego ogrzewania 
w zależności od temperatury zewnętrznej.

 Kocioł współpracować będzie z dwoma podgrzewaczami wody JUNKERS typ SK-400-
3ZB o poj. 2x400dm3

 Automatyka kotła zapewnia priorytet ciepłej wody poprzez sterowanie włączaniem i 
wyłączaniem pomp obiegowej i ładującej.

 Lokalizacja kotłowni , oraz średnice przewodów pokazano na rzucie kondygnacji oraz 
schemacie kotłowni. 

6.2  Instalacja centralnego ogrzewania

 Wewnętrzną   instalację   c.o. grzejnikowego  proponuje  się  wykonać  rur miedzianych

 Prowadzenie  głównych  przewodów  rozprowadzających w  posadzce parteru i piętra 

 Przewody  prowadzić  w  izolacji gr. 13mm z pianki poliuretanowej w osłonkach 
ochronnych z laminatu

 Jako  elementy  grzejne  dobrano  grzejniki  stalowe RETTIG-PURMO typu VKO 
(z podejściem dolnym) zaopatrzone w zawory termoregulacyjne typ DANFOSS 
z nastawą wstępną .

 W   łazience sędziów proponuje  się  dodatkowo  zastosowanie  grzejnika łazienkowego 
drabinkowego firmy ENIX. 

 Wielkości grzejników, średnice rur, pokazano na rzucie kondygnacji.

7. Wentylacja mechaniczna

 Zgodnie z wytycznymi technologicznymi i ogólnymi warunkami bhp w następujących 
pomieszczeniach zapewniona powinna być wymagana krotność wymiany powietrza 
zewnętrznego:

- szatnie zawodników      4-krotna wymiana 
- pokoje kadry                 1.5-krotna wymiana
- umywalnie                     4-krotna wymiana
- sanitariaty          50m3/h- na miskę ustępową i 30m3/h – na pisuar
- pom. zaplecza                1-krotna wymiana

 Wszystkie pomieszczenia w projektowanym budynku wentylowane będą wentylacją 
mechaniczną

 Niezbędna ilość ciepła  na wentylację pokrywana będzie przez instalację c.o. 
grzejnikowa
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7.1  Wentylacja nawiewna

 Nawiew do pomieszczeń , umywalni zawodników oraz do pomieszczeń kadry 
realizowany będzie przez otwory  podokienne 350x100mm. Otwory należy wyposażyć 
w kratki nawiewne o wymiarach jak wyżej.

 Nawiew do pomieszczeń szatni zawodników realizowany będzie przez samoczynne 
automaty nawiewne HELIOS typ ZLA-160 ‘Helios’, usytuowane na wysokości 
h=0.8m nad posadzką. W skład nawiewnika wchodzi termostatyczny anemostat 
talerzowy, regulujący samoczynnie napływ powietrza w zależności od temp. 
zewnętrznej. 
Automat jest urządzeniem bezobsługowym i nie wymagającym zasilania.

 Do pomieszczeń sanitariatów ogólnodostępnych zakłada się  dopływ powietrza przez 
infiltrację (nieszczelności stolarki)

 Do pomieszczenia sali klubowej (piętro) nawiew powietrza realizowany będzie przez 
otwory nawiewne 100x350mm usytuowanych na wysokości h=0.4m w ścianie 
budynku.
Otwory należy wyposażyć w kratki nawiewne o wymiarach jak wyżej.

 Lokalizacja automatów i otworów nawiewnych  podokiennych  zgodnie rzutami 
kondygnacji 

7.2  Wentylacja wywiewna

 Wentylacja wywiewna realizowana będzie przez odrębne układy dla : 
− części administracyjnej budynku,
− części socjalnej:

−  dwa osobne układy dla szatni zawodników, 
− umywalni i wc zawodników 
− sanitariatów ogólnodostępnych męskich i damskich

− sali klubowej 

 Jako elementy wywiewne projektuje się wentylatory dachowe ’UNIWERSAL’ typu:
− DAs-160 – V=625m3/h; n = 900obr/min; N = 0,25 kW. – dla części 

administracyjnej
− DAs-160 szt.3 – V=400m3/h; n=900obr/min; N=0,25 kW – dla części socjalnej 

(szatnie i umywalnia zawodników)
− DAs-160 szt.2  - V=200m3/h; n=700obr/min; N=0.19 kW – dla sanitariatów 

ogólnodostępnych
− DAs-160 – V=400m3/h; n=700obr/min; N=0.19 kW – dla pom. sali klubowej

 W pomieszczeniach wc ogólnodostępnych, oraz łazience dla sędziów, w budynku 
socjalnym, wentylację wywiewną realizować będą wentylatorki łazienkowe, 
DANFOSS typ: 

− MURO-100 szt.2 - N=0.02kW – z wc ogólnodostępnego męskiego. 
− MURO-100 szt.2 - N=0.02kW - z wc ogólnodostępnego męskiego.
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− MURO-100  - N=0.02kW  - z łazienki sędziów
Wszystkie wentylatorki usytuowane w stropie poszczególnych pomieszczeń z 
wyprowadzeniem powietrza bezpośrednio nad dach. Wszystkie odprowadzenia 
zakończone wyrzutniami okrągłymi φ80 z daszkami.

 W pomieszczeniach wc bez okien w budynku administracyjnym zaprojektowano 
wentylację wywiewną realizowaną wentylatorem łazienkowym DANFOSS typu 
MURO-200 (N=0.03kW). Kanał wywiewny typu FLEX z pom. sanitariatu 
wyprowadzić nad dach piętra budynku, ze względu na bezpośredni sąsiedztwo 
pomieszczenia (przez strop) z tarasem.

 Wszystkie wentylatorki łazienkowe uruchamianymi przy włączaniu światła. 

 Wywiew z pomieszczeń nie obsługiwanych przez wentylacje mechaniczną realizowany 
będzie wywietrzakami dachowymi ‘UNIWERSAL’ typ:
− WLO-250 -  z sali klubowej na piętrze (dodatkowa wentylacja grawitacyjna)
− WLO-160 – z zaplecza sali klubowej
− WLO-160 – z kotłowni
Kanały do wywietrzaków dachowych należy uzbroić w kratki wywiewne okrągłe 
o średnica jak wywietrzak.

 Wszystkie wywietrzaki i wentylatory wywiewne należy zamontować na podstawach   
dachowych typu BII  z laminatu – ‘UNIWERSAL’. 

 Powietrze wywiewane prowadzone jest systemem kanałów wentylacyjnych okrągłych 
typu SPIRO i okrągłych elastycznych typ FLEX.

 Κanały  wywiewne zaprojektowano jako przewody zbiorcze o zmiennym przekroju. 
Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń . Przekrój kanałów wywiewnych w 
pomieszczeniach zmienia się w taki sposób , że prędkość powietrza w kanale jest 
prawie stała ( odchyłka wynosi max 0,3 m/s).

 Powietrze z pomieszczeń usuwane jest za pomocą kratek wywiewnych PANOL typu 
CSD-H-F 200x100, wyposażonych w przepustnice regulacyjne.

 Na kanałach wywiewnych elastycznych typu FLEX z pomieszczenia umywalni i 
sanitariatów ogólnodostępnych przewidziano anemostaty wywiewne PANOL typ LS

 Przed wszystkimi podejściami do anemostatów wywiewnych przewidziano 
przepustnice regulacyjne kanałowe ‘Venture Industries’ typ IRIS

 Zmniejszenie poziomu hałasu przenikającego przewodami wentylacyjnymi do  
pomieszczenia osiągnięto poprzez  zastosowanie tłumików akustycznych włączonych 
kanałowo na przewodach przed wentylatorami wywiewnymi:

- typ LDC-200 szt.2 ‘Kanalflakt’ (φ200) – wentylacja szatni zawodników
- typ LDC-250 ‘Kanalflakt’ (φ250) – wentylacja dla budynku administracyjnego

       
 Całość  projektowanych  instalacji  wykonać  należy  z  blachy  stalowej  ocynkowanej. 

Możliwe jest wykonanie elementów kanałów z PCV.
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 Połączenia  elementów  instalacji  należy  wykonać  opierając  się  na  wytycznych 
producenta. 

8. Uwagi końcowe

1. Instalacje sanitarne należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z późniejszymi zmianami)  „W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ”.   (Dz. U. Nr 75 z 
dnia 15.06.2002 r. )

2. Wszystkie prace prowadzić z zachowaniem wymogów ogólnych i szczególnych 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności z zachowaniem przepisów 
zawartych w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U.97.129.844 ; 
Dz.U.02.91.811)

3. Instalacje wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, a także metalową 
armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów nie przewodzących prądu 
elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z 
wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54: 1999.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

budowy wew. instalacji  wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania 
wraz z kotłownia wbudowaną oraz wentylacji mechanicznej 
dla budynku dla budynku administracyjno-socjalnego Niemodlin ul. Sportowa ; dz. nr 917

Wykonanie planu bezpieczeństwa jest obowiązkiem kierownika budowy. Niniejsze opracowanie zawiera 

wytyczne do sporządzenia planu. Celem planu bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpiecznych warunków 

pracy chroniących ludzi, środowisko i majątek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarią, 

uszkodzeniem czy chorobą, ktora mogłaby nastąpić podczas realizacji budowy. Działania kierownika 

budowy winny stwarzać system, który zapewni,  że zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko oraz sprawy 

socjalne każdego pracownika będą zabezpieczone  w taki sposób, aby uniknąć chorób zawodowych, 

obrażeń   oraz wypadków.

Podstawa opracowania:

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-motażowych

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r.:w sprawie informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r : w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U.97.129.844 ; Dz.U.02.91.811)

• Projekt budowlany

• Obowiązujące przepisy i normy budowlane

Odpowiedzialność:

Kierownik budowy pełni funkcję koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 

pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracowników.

Nadzór techniczny podwykonawców obowiązany jest w szczególności:

-     przestrzegać wymagań BHP na placu budowy i postanowień Planu BiOZ,

− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, 

− zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej

− organizować, przygotować i prowadzić pracę w sposób eliminujący możliwość zaistnienia wypadku 

przy  pracy czy też choroby zawodowe,

− dopuszczać do pracy pracowników posiadających aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP

− rozpoczynać pracę po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunków pracy i 

właściwej technologii prowadzonych robót

− wykonywać wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy

− prowadzić Dziennik BHP i Rejestr Szkoleń,
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Budowę obiektu należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
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