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Część D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1.Nazwa i adres obiektu:    Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w               

Kruszynie ul. Szkolna 6 

                           Gmina Sicienko 

2.Inwestor: Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w               

Kruszynie ul. Szkolna 6 

3.Zleceniodawca: j.w. 

4.Projektant:   Krystyna Stawska, Bydgoszcz, ul. Homarowa 15 

 

 

Roboty objęte zakresem budowy instalacji gazowej będą się odbywały wewnątrz 

budynku szkoły, oraz na zewnątrz budynku. Instalacja wykonywana będzie przez 

uprawnionego montera instalacji gazowych, posiadającego odpowiednie kwalifikacje. 

Przed włączeniem gazu wykonawca powinien dokonać odpowietrzenia wszystkich 

elementów instalacji. Otwarcie dopływu gazu do instalacji gazowej związana jest z 

możliwością powstania mieszaniny gazu z powietrzem w granicach zapłonu, co stanowi 

istotne zagrożenie dla odbiorców gazu.  Uruchomienie instalacji gazowej polega wiec 

również na usunięciu z przewodów mieszaniny gazu palnego z powietrzem, czyli tzw. 

„odpowietrzeniu”. Odpowietrzanie wykonywać przy czynnej sprawnej wentylacji i przy 

otwartych oknach. Odpowietrzeniem muszą być objęte wszystkie kurki każdego 

urządzenia gazowego. 

Przy pracach montażowych przy realizowaniu instalacji wewnętrznej należy stosować 

zasady bhp i p.poż. obowiązujące dla wewnętrznych instalacji gazowych a w 

szczególności: 

⇒ praca na czynnych instalacjach gazowych może odbywać się po uprzednim 

odcięciu dopływu gazu 

⇒ kontrolę szczelności powinno się przeprowadzać przy pomocy wody 

mydlanej lub wykrywacza gazu, 

⇒ przed przystąpieniem do wykonywania prac na przewodach gazowych, w 

przypadku stwierdzenia np. wykrywaczem metanu lub eksplozymetrem 

obecności gazu należy miejsce dokładnie przewentylować.  

⇒ Przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić narzędzia i 

właściwe funkcjonowanie urządzeń. 

⇒ Do miedzianych połączeń nierozłącznych ze względów ekologicznych 

stosować luty bezkadmowe. Zastosować szczególną ostrożność przy 

stosowaniu topików do lutowania., które są toksyczne więc należy 

przewietrzać systematycznie pomieszczenie. W trakcie pracy z topikami nie 

wolno spożywać posiłków i palić papierosów, a po zakończeniu starannie 

umyć ręce. . 

⇒ Przy wykonywaniu instalacji gazowej z rur stalowych łączonych przez 

spawanie – pracownik winien posiadać aktualne uprawnienia spawalnicze.  

⇒ Do wykonywania prac gazo-niebezpiecznych należy używać narzędzi 

monterskich nie iskrzących lub zabezpieczonych przed iskrzeniem.  

⇒ Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.poż. należy zastosować niepalne 

ubrania, gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę przenośną.  
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Przy pracach montażowych przy realizowaniu instalacji zewnętrznej należy stosować 

zasady bhp i p.poż. obowiązujące dla zewnętrznych instalacji gazowych a w 

szczególności: 

⇒ Roboty ziemne wykonywać  ręcznie przestrzegając ustaleń obowiązujących 

warunków technicznych oraz normy PN-B-06050:1999 i zachować wymogi 

bhp i p.poż. 

⇒ Przed przystąpieniem do zewnętrznej instalacji gazowej należy wykonać 

wykopy kontrolne celem ustalenia dokładnej lokalizacji innego uzbrojenia. 

⇒ Wykopy należy oznakować, w nocy oświetlić oraz zabezpieczyć przed 

dostępem osób nie zatrudnionych na budowie.  

⇒ Łączenie rur stalowych i kształtek wykonać przy pomocy spawania. Roboty 

spawalnicze wykonać wg, instrukcji budowy, eksploatacji i bhp sieci gazowej 

oraz kontroli robót spawalniczych na gazociągach i urządzeniach gazowych 

wydanych przez ZPGAZ w 1980 r i PN-92/M-34503.  

⇒ Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/M –34503 oraz 

zgodnie z procedurą zintegrowanego systemu zarządzania jakością PJ-02-04 

(wydanie: „Postępowanie przy odbiorach technicznych sieci gazowych 

średniego i niskiego ciśnienia” – wprowadzone przez PGNiG sp z o.o. Oddział 

Gazowniczy w Bydgoszczy. 

                          - ciśnienie próby -  0,4 Mpa 

- czynnik – powietrze, 

- czas – 1 h.  

⇒ Podczas próby należy dodatkowo sprawdzić przy użyciu środka 

pianotwórczego połączenia kołnierzowe, złączki i armaturę, które powinny 

być odkryte w czasie próby.  

⇒ Do wykonywania prac gazo-niebezpiecznych należy używać narzędzi 

monterskich nie iskrzących lub zabezpieczonych przed iskrzeniem.  

⇒ Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.poż. należy zastosować niepalne 

ubrania, gaśnice proszkowe lub śniegowe, koc gaśniczy, apteczkę przenośną. 

 

 

Opracowała:  

Inż. Krystyna Stawska 

Bydgoszcz, 2017.02.10. 

 

 

 

 

 
 


