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Ekspertyza  techniczna
w zakresie  stanu technicznego konstrukcji dachowej z pokryciem

kościoła ewangelickiego obecnie rzymsko-katolickiego
filialny pw. Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Budzyńskim

Lokalizacja: Sokołowo Budzyńskie

Gmina Budzyń

Powiat chodzieski

Inwestor: Parafia pw. św. Barbaty

ul. Ks. Struka nr 4

64-840 Budzyń   

1.      Dane wyjściowe  

Kościół ewangelicki obecnie rzymsko-katolickiego filialny pw. Niepokalanego 

Serca NMP wybudowany w 1846 roku - wpisany do rejestru zabytków

- Nr rej.: 547/Wlkp/A z dnia 16-11-1990 r.

Kościół zlokalizowany w Sokołowie Budzyńskim / Gmina Budzyń / nieogrzewany.

Konstrukcja dachu, oraz wieżyczek drewniana. Pokrycie dachu ceramiczną dachówką

karpiówką w koronkę. Obróbki blacharski z blachy cynkowej.

Pokrycie wieżyczek blachą cynkową.

2.      Przedmiot ekspertyzy  

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy technicznej jest określenie stanu technicznego

pokrycia dachowego,oraz możliwości wymiany pokrycia dachowego w oparciu o stan

techniczny drewnianej konstrukcji dachowej.

     Dla realizacji celu opinii dokonałem dnia 12-01-2008 roku przeglądu technicznego 

     przedmiotowego kościoła.
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3.      Stan techniczny pokrycia dachowego  

Pokrycie dachu ceramiczną dachówką karpiówką w koronkę / po przekładce /

 w bardzo złym stanie technicznym ze znacznymi odkształceniami, pęknięciami

 i ubytkami spowodowanymi erozją i czynnikami atmosferycznymi. 

Obróbki blacharskie dachu i wieżyczek z blachy cynkowej rozszczelnione znacznymi

spękaniami blachy z perforacją.

Istniejące pokrycie dachowe nie zabezpiecza kościoła przed czynnikami

atmosferycznymi a wręcz działa destrukcyjnie na obiekt / liczne przecieki z 60%

próchnicą deskowania sufitu w pasie przyokapowym z odpadaniem fragmentów sufitu

do wnętrza kościoła /.
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4.      Stan techniczny drewnianej konstrukcji dachowej  

            Drewniana więźba dachowa konstrukcyjnie w dobrym stanie technicznym 

            zapewniającym przeniesienie obciążeń z dachu na ściany konstrukcyjne, 

            fundament i grunt.

            W trakcie oględzin stwierdzono ugięcia połaci dachowych spowodowane

            odkształceniami / wygięcie / części krokwi – cykliczne zawilgocenia opadami

            atmosferycznymi, oraz wysychanie. Ugięcia krokwi nie wpływają na 

            stateczność konstrukcji dachowej, wymagają jednak przy wymianie pokrycia

            dachowego obustronnego nadbicia na nie  desek grubości 32 mm.
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      Widoczne wygięcia krokwi w płaszczyźnie połaci dachowej.

      Widoczne prześwity w pokryciu dachowym.
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Pęknięcia cynkowej obróbki blacharskiej spowodowały znaczne ubytki muru

            ceglanego wieżyczki – do osuszenia i naprawy.

5. Wnioski końcowe

Istniejący bardzo zły stan techniczny pokrycia dachowego / ceramiczna dachówka

karpiówka z ułożeniem w koronkę / nie zabezpiecza obiektu przed dewastacją

czynnikami atmosferycznymi. 

Biorąc pod uwagę dobry stan techniczny elementów konstrukcyjnych kościoła, 

a w szczególności dobry stan techniczny drewnianej konstrukcji dachowej  należy

wymienić pokrycie dachowe na nowe angobowaną dachówką karpiówką ułożoną

w koronkę.
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Zalecenia dla wymiany pokrycia:

– demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz z łaceniem,

– demontaż cynkowych obróbek blacharskich dachu,

– demontaż pokrycia wieżyczek z blachy cynkowej,

– osuszenie zawilgoconych fragmentów ścian,

– naprawa ubytków ścian,

– wyprowadzenie płaszczyzn połaci dachowych poprzez nadbicie na odkształcone

krokwie obustronnie desek grubości 32 mm.,

– naprawa ewentualnych uszkodzeń drewnianej konstrukcji wieżyczek,

– pokrycie wieżyczek blachą miedzianą

– montaż miedzianych obróbek blacharskich włącznie z obróbką ścian

szczytowych,

– przewidzieć montaż  rynien skrzynkowych i rur spustowych z blachy

miedzianej,

– pokrycie wieżyczek blachą miedzianą

– zabezpieczenie połaci dachowych paro przepuszczalną folią dachową,

– montaż kontrłat,

– montaż łacenia dachu,

– montaż nowego pokrycia angobowaną dachówką karpiówką ułożoną w

koronkę,

– wymiana drewnianego sufitu kościoła / istniejący sufit gładki malowany

farbami olejnymi w kolorze jasnym /.

Zakres zmian wymaga uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony

Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile.

Opinię sporządził:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis do projektu zagospodarowania działki nr 249
zlokalizowanej w Sokołowie Budzyńskim

OBIEKT: Kościół ewangelicki obecnie rzymsko-katolicki

filialny pw. Niepokalanego Serca NMP 

Sokołowo Budzyńskie

Gmina Budzyń 

                             

INWESTOR: Parafia pw. św. Barbary

ul. Ks. Struka nr 4

64-840 Budzyń

ADRES INWESTYCJI: Sokołowo Budzyńskie - działka 249

Gmina Budzyń 

                                              Województwo wielkopolskie

1.      Przedmiot inwestycji  

       Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego 

w Sokołowie Budzyńskim na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 249.

2.      Istniejący stan zagospodarowania działki  

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem sakralnym – kościół ewangelicki

obecnie rzymsko-katolicki filialny pw.  Niepokalanego Serca NMP.

Kościół wybudowany w 1846 roku – wpisany do rejestru zabytków 

– Nr rej.: 547/Wlkp/A z dnia 16-11-1990 r.

Wejście do kościoła  z drogi publicznej.



2

3.      Projektowane zagospodarowanie działki  

Projektowane zadanie inwestycyjne nie zmieni istniejącego zagospodarowania działki.

8.      Inne informacje  

Przedmiotowa działka  jest objęta opieką konserwatorską – projekt wymaga akceptacji

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Obiektów.

Projektowany obiekt spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej – dostęp do obiektu 

z czterech  stron.

Budynek nie jest uciążliwy dla środowiska.

UWAGA:

Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej stosowne

uprawnienia budowlane.

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami oraz

warunkami BHP obowiązującymi w budownictwie.

Projektant:  
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OPIS  TECHNICZNY
do wymiany pokrycia dachu kościoła ewangelickiego obecnie 

rzymsko-katolickiego filialnego pw. Niepokalanego Serca NMP
w Sokołowie Budzyńskim

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wymiany pokrycia

dachowego kościoła ewangelickiego obecnie rzymsko-katolickiego filialnego

pw.  Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Budzyńskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora,

                   - wizja w terenie,

                   - opinia techniczna.

   

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAKRESU ROBÓT

3.1.               Roboty demontażowe   

3.1.1          Roboty demontażowe 

Projektuje się wykonanie następujących prac remontowych demontażowych: 

- demontaż istniejącego pokrycia ceramicznego dachu,

- demontaż istniejących łat dachowych,

- demontaż istniejących opierzeń i obróbek blacharskich dachu,

- demontaż wskazanych elementów więźby dachowej,

- demontaż rynien i rur spustowych,

- demontaż blaszanego wieżyczek,

- rozbiórka całkowita deskowania drewnianego sufitu świątyni,

            3.1.2. Roboty projektowane 

Projektuje się wykonanie następujących robót remontowo – naprawczych:
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1.  naprawa elementów konstrukcyjnych więźby dachowej,

2. likwidacja skażenia biologicznego drewna,

3.  wykonanie impregnacji elementów drewnianych,

          Na obecnym etapie wykluczyć częściowej wymiany konstrukcji drewnianej

          więźby dachowej.

4.  wykonanie krycia wstępnego dachu ceramicznego -  z folii paro przepuszczalnej

5.  wymianę pokrycia ceramicznego  - z kryciem angobowaną dachówką karpiówką

     podwójnie w koronkę wraz z wymianą łacenia,      

   6.  wymiana opierzeń i obróbek blacharskich na miedziane,

   7.  wymiana systemu rynien i rur spustowych na miedziane,

   8.  projektuje się wymianę pokrycia wieżyczek na pokrycie z blachy miedzianej,

   9.  wykonanie odsolenia i osuszenia partii ścian zewnętrznych.

        W celu usunięcia przyczyn i skutków zasolenia i zawilgocenia ścian proponuje

        się zastosowanie kompleksowej metody natryskowej środkiem HERMON 

        / usunięcie mikroflory, produktów korozji, nadmiaru wilgoci, oraz soli /,

14.  wykonanie napraw zniszczonych górnych elementów elewacji / gzymsy,

       pojedyncze cegły /,

           Nie dopuszcza się docieplania ścian.

           Nie dopuszcza się stosowania do napraw zniszczonych elementów elewacji

           wszelkiego rodzaju klejów.

    

3.1.3.  Wzmocnienie i napawa uszkodzonych elementów drewnianych

Uszkodzenie elementów nośnych konstrukcji dachowej mają charakter lokalny.

Najczęstszą przyczyną uszkodzeń są przecieki przez nieszczelne pokrycie dachowe, oraz

styki z zawilgoconym murem – występują zazwyczaj tylko w pewnych miejscach dachu.

Drugą bardzo istotną przyczyną uszkodzeń elementów drewnianych jest porażenie

drewna owadami i grzybami.

Projekt niniejszy zakłada naprawę uszkodzonych elementów drewnianych metodą

kombinowaną:
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– usunięcie partii drewna porażonego korozją biologiczną,

– impregnacja drewna,

– wymiana fragmentów / części / uszkodzonych, w których stwierdzono istotne

            osłabienie przekroju nośnego,

– wymiana całych elementów nośnych,

– wzmocnienie elementów z osłabionymi przekrojami,

Do zabiegów naprawczych należy stosować materiał powietrzno – suchy,

zaimpregnowany, jak najbardziej zbliżony do oryginalnego klasy nie mniejszej niż C30.

Ociosywanie drewna  -  z elementów konstrukcyjnych silnie zaatakowanych przez

owady należy ociosać zewnętrzne części, najbardziej zniszczone.

Drewno należy oczyścić do do tkanki twardej szczotkami stalowymi.

Wszystkie odpady należy bezwzględnie dokładnie zebrać i spalić aby zapobiec

dalszemu rozprzestrzenianiu się szkodników.

Impregnacja drewna  -  na elementy drewniane porażone owadami i grzybami należy

należy zastosować środek owadobójczy  „Hylotox Q”.

Ze względu na znaczne porażenie biologiczne drewna zaleca się zabezpieczenie całości

elementów drewnianych preparatem owadobójczym  „Hylotox Q”.

Tak zabezpieczone elementy drewniane należy powtórnie zaimpregnować preparatem

FOBOS-M4.

Wymiana uszkodzonych odcinków poszczególnych elementów konstrukcyjnych

Naprawę zniszczonych elementów przeprowadza się po uprzednim uniesieniu

wspierających się na nim innych elementów konstrukcji całkowicie odciążając element

wymieniany. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe zabezpieczenie elementów

sąsiednich przed  możliwością wysunięcia się z gniazd – stosować klamrowanie lub

spięcie deskami i gwoździami. Tymczasowe oparcie powinno się wspierać na ścianie

nośnej.

W celu uzyskania odpowiedniej sztywności podparcia używać należy podnośników

hydraulicznych, oraz podbijania klinów z twardego drewna.

Po właściwy podparciu konstrukcji można przystąpić do wycięcia uszkodzonego
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 fragmentu konstrukcji więźby dachowej lub sufitu  i wstawienia w to miejsce

odpowiednio dopasowanego fragmentu z właściwym jego usztywnieniem.

 Fragmenty drewna po ociosaniu należy bezwzględnie wzmocnić poprzez wymianę

                    mocno zniszczonych elementów względnie przez zastosowanie wzmacniania drewna

                    żywicami z wypełnieniem ubytków.

Wymiana całkowita wskazanego elementu  - wykonać w sposób analogiczny jak przy

usuwaniu uszkodzonego fragmentu konstrukcji.

Przekroje poprzeczne wymienianych elementów należy zawsze przyjmować jak przekrój

elementu podlegający wymianie lub większy.

Elementy przewidziane do wymiany to murłaty, krokwie, łacenie dachu,

Likwidacja deformacji elementów  -  w konstrukcji więźby dachowej występują

nadmiernie ugięta krokwie.

Należy je wyprostować nabijając obustronnie deski grubości 32 mm i wysokości równej

wysokości elementu.

Naprawa poluźnionych węzłów  -  poluźnienia węzłów które są skutkiem

przemieszczeń uszkodzonych elementów, próchnicy, zamakania, i wysychania drewna

należy wzmocnić za pomocą gwoździ i ewentualnie nakładek.

Naprawa rozwarstwień  -  rozwarstwienia elementów przekraczające 10 mm należy

spiąć śrubami średnicy 12 mm w ilości 2 szt/mb. pęknięcia.

Uszczelnienie pęknięć wzdłużnych  -  wszystkie szczeliny występujące w elementach

więźby, oraz konstrukcji wieży występujące od góry elementu / od strony pokrycia, oraz

skośne do wewnątrz należy wypełnić preparatem impregnacyjnym.

Ilość miejsc przeznaczonych do impregnacji możliwa będzie do określenia po dokonaniu

rozbiórki pokrycia dachowego.
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3.1.4. Naprawa zniszczonych fragmentów elewacji

Odsolenie i osuszenie ścian  - zawilgocone ściany należy poddać procesowi osuszenia

łącznie z odsoleniem.

Zaprojektowano kompleksową likwidację zagrożenia zawilgoconych ścian i tak;

1. zastosowanie ekologicznej kompleksowej metody likwidacji zawilgocenia

            partii ścian z jednoczesnym odsoleniem pozwalającym na normalne oddychanie

            muru.

            Do tego celu stosować preparat „HERMON” - środek stosowany  przy

            obiektach zabytkowych.

2. wykonanie napraw zniszczonych fragmentów gzymsów i górnych partii ścian,

3. uzupełnienie spoin ścian.

            Spoinowanie ścian wykonać systemowymi zaprawami o dużej elastyczności 

            i niskim skurczu.,

4. wykonać neutralizację skażeń biologicznych ścian,

           

             3.2. Wyposażenie w instalacje:

Kościół wyposażony jest w instalację elektryczną.

4.            Uwagi końcowe  

             Niniejszy projekt budowlany nie stanowi bezpośredniej podstawy do

             wykonywania robót konstrukcyjno – budowlanych, lecz do uzyskania

             pozwolenia na budowę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

             z dnia 03-07-2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu

             budowlanego / Dz.U. 120 z 10.07.2003 r. /.
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5.  Inne

       Istniejący budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 547/Wlkp/A

       decyzją WWKZ z dnia 16-11-1990 r. Wszelkie prace przy tym zabytku

       wymagają uzyskania pozwolenia WWKZ na prace budowlane / konserwatorskie.

                               Projektant:



INFORMACJA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Obiekt: wymiana pokrycia dachowego kościoła

                                    ewangelickiego obecnie rzymsko - 

katolickiego filialnego pw. Niepokalanego

Serca NMP 

Adres: Sokołowo Budzyńskie

Gmina Budzyń  

Województwo wielkopolskie

Inwestor: Parafia pw. św. Barbary

ul. Struka nr 4

64-840 Budzyń

Opracował:
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CZĘŚĆ OPISOWA
 DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJBEZPIECZEŃSTWA

 I OCHRONY ZDROWIA
wymiany pokrycia dachowego kościoła ewangelickiego obecnie

 rzymsko-katolickiego w Sokołowie Budzyńskim

1.      PODSTAWA OPRACOWANIA  

1. Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych,

2. Wizja lokalna w terenie projektowanej budowy,

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia / Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126 /.

4. Warunki techniczne, normy i obowiązujące przepisy w zakresie projektowania i

wykonawstwa oraz w zakresie BHP.

2.      DANE OBIEKTU  

1. Nazwa obiektu: kościół ewangelicki obecnie rzymsko–katolicki

             filialny pw. Niepokalanego Serca NMP 

2. Adres: Sokołowo Budzyńskie

- działka nr 249

Gmina Budzyń

3. Inwestor: Parafia pw. św. Barbary

ul. Ks. Struka nr 4

64-840 Budzyń
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3.      PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia dla projektowanej zmiany pokrycia dachowego.

4.      ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

              Teren inwestycji stanowi działka położona w Sokołowie Budzyńskim

- działka oznaczona numerem geodezyjnym 249.

Dostęp do działki z drogi publicznej.

Działka jest uzbrojona - instalacja elektryczna.

Działka posiada utwardzone dojścia. 

Działka posiada wydzielone tereny zieleni niskiej, średniej i wysokiej.

5.      ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Projektowany zakres robót obejmuje:

1. demontaż pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,

2. demontaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej łącznie z pokryciem wieżyczek,

3. demontaż drewnianego sufitu świątyni,

4. naprawa konstrukcji dachowej,

5. wykonanie paroizolacji dachu,

6. montaż obróbek blacharskich łącznie z pokryciem wieżyczek z blachy miedzianej,

7. montaż pokrycia dachowego,

8. montaż rynien i rur spustowych,

9. montaż drewnianego sufitu świątyni.
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6.      KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Nie przewiduje się etapowania planowanego zamierzenia budowlanego.

Obiekt stanowi jedno zamierzenie budowlane.

Zakładana kolejność robót:

    1.  demontaż pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,

    2.  demontaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej łącznie z pokryciem

         wieżyczek,

     3. demontaż drewnianego sufitu świątyni,

     4.  naprawa konstrukcji dachowej,

     5.  wykonanie paroizolacji dachu,

     6.  montaż obróbek blacharskich łącznie z pokryciem wieżyczek z blachy

          miedzianej,

     7.  montaż pokrycia dachowego,

     8.  montaż rynien i rur spustowych,

          9.  montaż drewnianego sufitu świątyni.

7.      ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE  

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

    Brak zagrożeń na przedmiotowej działce.

8.      ZAGROŻENIE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT  

 ROZBIÓRKOWYCH

Wykonawstwo robót stwarza wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i

zdrowia ludzi, a w szczególności upadek z wysokości ponad 5,00 m.
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9.      SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW  

1. Wykonawstwo robót zlecić do wykonania przeszkolonym w tym zakresie pracownikom,

2. Pracownicy wykonawcy winni posiadać wymagane okresowe badania lekarskie oraz

aktualne okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te

powinny przeprowadzać właściwe służby BHP. Obowiązek ten ciąży na pracodawcy

zatrudniającym pracownika.

3. Przed skierowaniem pracownika na stanowisko pracy należy przeprowadzić szkolenie

stanowiskowe, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonywaniu

konkretnych robót.

Obowiązek zapewnienie szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

10.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE  

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zakres robót stwarza  wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi, w związku z powyższym zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo

budowlane  / Dz. U. Nr 106 poz 1126, z późn. zm. /  oraz §6  Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. / Dz. U. Nr 120 poz. 1126 /  sporządzenie planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  jest wymagane.

1. Plac budowy należy odgrodzić, tak aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.

2. W miejscu widocznym z drogi publicznej umieścić tablicę informacyjną zawierającą

między innymi numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane

osób odpowiedzialnych zaprowadzenie rozbiórki.

3. Plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację,

szybką ewakuację  oraz dojazd służb ratunkowych.

5. Zapewnić szkolenie pracowników w zakresie BHP przy pracy i postępowania w

sytuacjach zagrożeń i wypadków.
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6. Pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony

osobistej, zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązać do

stosowania tych środków.

Opracował:

  


