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OŚWIADCZENIE 
 
 

Niniejszym oświadczam, iż projekt budowlany: 
 

„SZKOLNY PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH 
w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w 
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół 
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna Szkoła 

     (na działce nr 139 w Prudniku, przy Szkole Podstawowej nr 5 Specjalnej w Prudniku)” 
 

został wykonany zgodnie z umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. 
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 

BYDGOSZCZ, 27 CZERWCA 2011r. 
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        OPIS TECHNICZNY 
      DO PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

SZKOLNY PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH 
 

 
1.       Podstawa opracowania. 

 
1.1 Mapa do celów informacyjnych. 
1.2 Ustalenia z Inwestorem. 
1.3 PN oraz literatura techniczna, w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie    
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
  (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie  
  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
  i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów   
  bezpieczeństwa i higieny pracy ( teks jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r. ) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.  
  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
   i terenów ( Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z 2003r.), 
- Uchwała Nr 216/2010 rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę    
  w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów   
  prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki  
  w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych  

                            i I stopnia „Radosna Szkoła ” 
  

-PN-EN1176-1-2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
                                 Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metod badań. 
-PN-EN1176-2-2009 - Wyposażenie placów zabaw.  
                                Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań huśtawek. 
-PN-EN1176-3-2009 - Wyposażenie placów zabaw.  
                                Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań zjeżdżalni. 
-PN-EN1176-4-2009 - Wyposażenie placów zabaw 
-PN-EN1176-5-2009 - Wyposażenie placów zabaw.  
                                 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań karuzeli 
-PN-EN1176-6-2009 - Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania   
                                  bezpieczeństwa i metod badań urządzeń kołyszących 
-PN-EN1176-7-2009 - Wyposażenie placów zabaw.  
                                  Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji 
-PN-EN1176-10-2009-Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
-PN-EN1176-11-2009 -Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie 
-PN-EN1176- 3-2009 -Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki.  
                                  Wymagania bezpieczeństwa i metod badań 
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2. Przedmiot Inwestycji. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu fragmentu 
działki dz nr 139, przy ulicy Młyńskiej 1w Prudniku na plac zabaw dla dzieci młodszych  
przy Szkole Podstawowej Nr 5 Specjalnej. 
 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Przedmiotowy teren leży na terenie zabudowanym  w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku i jest użytkowany i zarządzany 
przez niniejszą jednostkę.  
Działka jest ogrodzona, znajdują się na niej zabudowania należące do szkoły. Podłoże w 
części planowanej pod inwestycję jest nieutwardzone, porośnięte trawą. 
Przez przedmiotowy obszar nie przebiegają cieki lub strugi wodne. Na przedmiotowej działce 
oraz działkach sąsiednich nie ma naturalnych zbiorników wodnych.  
 

4. Ogólna charakterystyka inwestycji wg programu „Radosna szkoła”. 
Plac zabaw powinien być wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego, 
lub zestawy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnorodnych 
form zajęć ruchowych, w szczególności należy zwrócić uwagę na elementy dotyczące 
pokonywania przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy.  
Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być 
również wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi 
Normami, warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym 
bezpieczeństwie produktów, oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,  winny posiadać certyfikat 
Bezpieczeństwa lub Deklarację Zgodności z polska Normą. 
Plac zabaw, powinien być pokryty nawierzchnią (na której zostanie zainstalowany sprzęt 
rekreacyjny), amortyzujący upadek dziecka z wysokości do 1.50 m, oraz zielenią 
(nawierzchnia z trawy). 
Strefy bezpieczeństwa poszczególnych zabawek nie mogą się pokrywać (dopuszczalny jest 
natomiast styk tych stref). 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni 240m², stanowiącej część działki nr 139, przy 

ulicy Młyńskiej 1w Prudniku. Zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu zabaw na 
w/w  terenie, poprzez wydzielenie następujących stref :   
-  do zabaw i ćwiczeń ruchowych ( kolor pomarańczowy ) o nawierzchni  bezpiecznej 
   powierzchnia 150,5m²; 
- komunikacyjnej (kolor niebieski) o nawierzchni  bezpiecznej powierzchnia 20m² 
- zielonej (trawnik) powierzchnia 69,5m² 
Zakres prac obejmuje(na powierzchni 240m²): 
5.1  rozbiórkę ścian (betonowych) po dawnym basenie, 
5.2  wytyczenie placu,  
5.3   humusowanie i wywóz materiału, 
5.4   wykonanie makroniwelacji terenu, 
5.5   fundamentowanie urządzeń; 
5.6  wykonanie podbudowy dla nawierzchni syntetycznej, 
5.7  ustawienie krawężników, 
5.8  wykonanie nawierzchni syntetycznej (bezpiecznej), 
5.9  lokalizację elementów "małej architektury": urządzeń do zabaw dla dzieci,  
       wraz z elementami towarzyszącymi takimi jak: kosze na śmieci, ławeczki,  itp. 
5.10  wykonanie nawierzchni zielonej. 
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             Projekt nie zakłada żadnych adaptacji istniejących obiektów. 

Teren Placu Zabaw - skomunikowany bezpośrednio z istniejącym terenem zielonym. 
Komunikacja do wejścia na plac zabaw poprzez ciągi piesze nieutwardzone – trawiaste. 

    
6. Projektowane rozwiązania. 
6.1 .     Roboty rozbiórkowe: 
             

Lp. Rodzaj prac ilość 
1 rozbiórka ścian betonowych (podziemnych) gr. 15cm 

na głębokość 1m 
ok.   34mb 

 
Teren należy pozbawić wszystkich elementów betonowych, gruzu, oraz innych niewskazanych 
elementów terenu mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników kompleksu – odkrytych podczas 
robót budowlanych. 
Wywóz i utylizację  gruzu z rozbiórek należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
            Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do prac z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej należy  przygotować 
teren poprzez: humusowanie (i wywóz materiału) nawierzchni biologicznie czynnej na 
głębokość: 
- 30 cm w obszarze planowanej nawierzchni utwardzonej, 
- 10 cm w obszarach planowanej zieleni  
 

6.2      Nawierzchnia bezpieczna 
Projektuje się nawierzchnie przepuszczalną, bezpieczną do stosowania na zewnątrz 
(zgodnie z normą) do umieszczania na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych.  
Nawierzchnia w formie regularnej płaszczyzny ułożonej z płytek 50x50cm z podziałem na: 
-strefę do zabaw i  ćwiczeń ruchowych w kolorze pomarańczowy 
 paleta barw PANTONE: 152 C; RAL: 2011 Tieforange w ilości: 
    -  90,5m² o grubości 45mm (w strefie upadku do 150cm), oraz 
    -  60,0m² nawierzchni o grubości 80 mm (w strefie upadku do 240cm) 
 
-strefę komunikacyjną (dojścia) kolorze niebieskim - 20m² o grubości 45mm  
  (w strefie upadku do 150cm), 
 paleta barw PANTONE: 540 C; RAL: 5003 Saphirblau; 
 
Układ płyt – wg rysunku. 

 
Nawierzchnie należy układać na podbudowie z betonu B20 W8/105  grubości: 
 -5,0cm (dla nawierzchni gr. o grubości 8,0 cm)  
- 8,5cm (dla nawierzchni gr. o grubości 4,5 cm)  
na  warstwie gr. 15 cm piasku ( frakcja 0-0,4 mm)  zagęszczonego mechanicznie. 
 
W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek 0,5 –1%. 
W przypadku występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych należy 
dodatkowo zastosować warstwę odsączającą. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
SZKOLNY PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH 

 
W RAMACH PROJEKTU RZ ĄDOWEGO 

RADOSNA SZKOŁA  

 

 
 

Dopuszcza się zmianę nawierzchni bezpiecznej wskazanej w projekcie -na nawierzchnię 
wylewaną – przy zachowaniu rygoru parametrów podobnych, lecz nie gorszych – jak 
wskazane w niniejszym projekcie, oraz wszystkich wytycznych programu Radosna Szkoła. 
 
W przypadku gdy zainstalowane urządzenie wymaga innej wysokości upadku należy 
zwiększyć grubość nawierzchni dopasowując ją do określonej wysokości upadku. 
Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do 
stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą 
techniczną dla przyjętego systemu i posiadać stosowne certyfikaty oraz atest PZH. 
 

       Nawierzchnia placu zabaw,  elastyczna i bezpieczna o krytycznej wysokości upadku do 1,50m. 
       Nawierzchnia  musi posiadać certyfikat , lub deklarację zgodności i badania laboratoryjne.  
 

             

A - kolorowa warstwa użytkowa -1,0-1,5 cm:          
 

B – wysoko-elastyczna warstwa odbojna - 5 cm: 
 

C – Impregnat do betonu 
 

                            

Nawierzchnia musi charakteryzować   się: 
- jednolitą nawierzchnia po ułożeniu, 
- doskonałą amortyzacją upadku, 
- przepuszczalnością dla wody 
- być odporna na zużycie, długotrwała, 
- higieniczna, łatwa do utrzymania w czystości, 
- niskie koszty konserwacji, 
 
 

Obrzeże 
Zakłada się wykorzystanie istniejącego krawężnika wzdłuż jednego z dłuższych boków placu. 
Pozostałe krawędzie nawierzchni prefabrykowanej  należy obramować obrzeżem betonowym 
- „zatopionym” 8x30cm na ławie betonowej z betonu B10 na podsypce piaskowej o gr. 5cm, 
spoiny wypełnić  piaskiem. 
 
 

6.3 zieleń 
Projektuje się wykonanie powierzchni 69,5m² placu nawierzchnią trawiastą.  
Przed zasianiem  trawnika należy nawieźć teren czarnoziemem, następnie dokonać: 
spulchnienia, siewu, oraz nawożenia mineralnego. 
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7. Wyposażenie placu zabaw 
 

7.1. Wymagania ogólne 
Zamontowany sprzęt powinien spełniać następujące wymogi: 
 

• Powinien posiadać minimum 36 miesięcy okres gwarancji. 
• Powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów. 
• Powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w 

szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach placówkach oraz 
posiadać certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. 

• Powinien być rozmieszczony na szkolnym placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania 
bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określony w dokumentacji, oraz przez 
producenta.    

• Na szkolnym placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca napis o 
treści Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”, 
oraz regulamin określający zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw, 
wskazujący-na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób 
korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby 
przez niego upoważnione, a ponadto numery telefonów alarmowych. 
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7.2 Wyposażenie placu zabaw: 
 

zestaw zabawowy  

Wymiary 364 x 600 cm, 
Strefa bezpieczeństwa: 
711 x 905 cm,  
Wysokość całkowita 364 cm,  
Wys. swobodnego upadku 150 cm,  
Wysokość podestu 140 cm, 
 
 

 
zestaw przykładowy: 
 
W skład zestawu wchodzi wysoka ścianka wspinaczkowa z 
przejściem tunelowym na wieżę widokową z zadaszeniem, 
ślizgi, drabinki, pochylnia. 

 
zabawka jednoosobowa  
na sprężynie 
Wymiary 48x82 cm  
Strefa bezpieczeństwa 348x382 cm 
Wysokość całkowita 99 cm  
Wysokość swobodnego upadku 49 cm 
Wysokość siedziska 49 cm 

Zabawka przykładowa - bujak papuga 
Kolorowa papuga o wygodnym i bezpiecznym siedzisku. 

 

zabawka jednoosobowa 
na sprężynie 
Wymiary: 27 x 100 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 327x415 
Wysokość całkowita: 85cm 
Wysokość swobodna upadku: 50cm 
 
 
 

Zabawka przykładowa 

 



 

 

 

 

 
SZKOLNY PLAC ZABAW DLA DZIECI MŁODSZYCH 

 
W RAMACH PROJEKTU RZ ĄDOWEGO 

RADOSNA SZKOŁA  

 

 
 

huśtawka wagowa typu ważka  
 
Wymiary: 40 x 270 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 340 x 570cm 
Wysokość całkowita: 92cm 
Wysokość swobodna upadku: 110cm 

 

 

huśtawka wahadłowa 
 
Wymiary: 149 x 312 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 750 x 317 cm 
Wysokość całkowita: 230cm 
Wysokość swobodna upadku: 132cm 
 

 

 

 

 

 
„małpi gaj” 
 
Wymiary: 286 x 329 
Strefa bezpieczeństwa: 717 x 760 
cm 
Wysokość całkowita: 236 cm 
Wys. swobodna upadku: 236 cm 
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7.3  Wyposażenie działki (pozostałe elementy "małej architektury"): 
 
      Przy wejściu na teren działki ustawiono także: 

Tablica informacyjna powinna zawierać: 

• Regulamin – powinien zawierać zasady i 
warunki korzystania z placu zabaw, numer 
telefonu do dyrektora szkoły lub do osoby 
przez niego upoważnionej, a ponadto 
numery telefonów alarmowych. 

• Dodatkowa informacja o treści „Szkolny 
plac zabaw wyposażony w ramach 
programu rządowego Radosna Szkoła”. 

 

 
Metalowy kosz na śmieci 

Kosz z blachy ocynkowanej, malowanej 
proszkowo w kolorze niebiesko-pomarańczowym, 
nawiązujący do koloru nawierzchni o pojemności 
30 l. 

 
 

 

 
Ławka z oparciem 

Konstrukcja stalowa rurowa, malowana 
proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z 
drewna sosnowego impregnowanego próżniowo-
ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale 
zakotwiona w ziemi. Wymiary 200 x 51 x 77 cm. 
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8.   Kontrola jakości, nadzór i odbiór techniczny robót 

8.1. Kontrola jakości materiałów i robót 

Należy kontrolować czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają wymaganiom technicznym 
oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną). 

W trakcie wykonywania robót, kontrolą jakości należy objąć poszczególne jej etapy. 

Kontrola jakości powinna polegać na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót wykonywane są 
zgodnie z projektem technicznym, firmową instrukcją i przedmiotowymi normami. 

 

8.2. Nadzór techniczny nad robotami 

Ze względu na szczególny charakter robót powinny być one wykonane przez wyspecjalizowaną 
firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonaniu robót konieczny jest systematyczny 
nadzór techniczny, prowadzony przez wykonawcę robót a także nadzór inwestorski. 

 

8.3. Odbiór robót 

Odbiorem technicznym należy objąć wszystkie etapy robót. Po zakończeniu robót powinien być  

dokonany ich odbiór ostateczny. 
 

   9.     Dokumentacja placu zabaw 
Zaleca sie, aby dokumentacja placu zabaw zawierała: 
-świadectwo kontroli, a w razie potrzeby także badań; 
- instrukcje kontroli, oraz obsługi i konserwacji; 
- instrukcje eksploatacji; 
- rejestr eksploatacji tj np. dziennik zarządcy placu zabaw; 

 
10.        Kontrola i utrzymanie placu zabaw 
Wyposażenie placu zabaw należy obsługiwać, kontrolować, oraz konserwować zgodnie z 
zaleceniami producenta. W tym celu właściciel, lub zarządca placu zabaw powinien zapewnić 
opracowanie odpowiedniego planu kontroli, oraz jego przestrzeganie. 
Plan kontroli  musi uwzględnić lokalne warunki i instrukcje producenta. 
Kontrole powinny odbywać sie jako: 
- regularne oględziny umożliwiające ujawnienie rzeczywistych zagrożeń mogących być wynikiem 
wandalizmu, lub zużycia obiektów, pod wpływem np. warunków atmosferycznych. 
- kontrole funkcjonalne - będące przeglądami szczegółowymi, mającymi na celu sprawdzenie 
funkcjonowania i stabilności sprzętu, podczas których należy zwrócić uwagę na elementy konstrukcji 
nie wymagające żadnej obsługi przez cały okres ich eksploatacji. 
- kontrole podstawowe - coroczne - mające ocenić ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia np. 
pod wpływem korozji, śladów rozkładu materiału a także możliwych zmian na skutek dokonywanych 
napraw, dodanych, lub wymienionych elementów. 
kontrole te mogą wymagać odkrywek gruntowych. 

 
11.      Konserwacja i naprawa placu zabaw 
Właściciel lub zarządca placu zabaw powinien zapewnić przestrzeganie odpowiedniego 
harmonogramu regularnej obsługi i konserwacji. W harmonogramie tym należy uwzględnić lokalne 
warunki i instrukcje producenta, oraz posiadać spis części składowych, które wymagają konserwacji, 
a także określać sposób postępowania na wypadek awarii, lub zgłoszenia nieprawidłowego 
funkcjonowania. 
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Regularna konserwacja powinna obejmować: 
- dokręcanie i wzmacnianie połączeń; 
- odmalowywanie i odświeżanie powierzchni; 
- konserwacja powierzchni amortyzującej spadki; 
- smarowanie łożysk; 
- czyszczenie; 
- usuwanie elementów obcych; 
- utrzymywanie wolnych przestrzeni wokół urządzeń; 
Naprawy powinny zapewniać usuwanie uszkodzeń i przywracanie niezbędnego stopnia  
bezpieczeństwa wyposażenia placu zabaw. 

 
 
12. Działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, nie podlega ochronie na     
           podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
13. W chwili obecnej jak i po zrealizowaniu projektowanego zamierzenia budowlanego nie 
            wystąpią zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników w zakresie 
             zgodnym z przepisami odrębnymi. 
 
14. Teren nie znajduje się obrębie terenu górniczego ani wpływu eksploatacji górniczej. 
15. Charakterystyka ekologiczna. 
 

15.1 Odprowadzenie wód opadowych na teren. Nawierzchnia piaszczysta. 
15.2 Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiększenia ilości odpadów gospodarczych. 
15.3 Nie przewiduje się ponadnormatywnej emisji hałasu, wibracji, promieniowania, w 

szczególności jonizującego, zakłóceń elektromagnetycznych i innych. 
15.4 Zastosowane materiały nie spowodują skażenia  gleby ani wód powierzchniowych. 

Nie występuje potencjalne zagrożenie dla środowiska. Pojemniki po zastosowanych 
materiałach należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 
 
 

Opracował: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

1. Podstawa opracowania 

Umowa na wykonanie projektu placu zabaw w ramach programu rządowego 

„Radosna Szkoła”. 

2. Zakres robót, zamierzenia budowlane 

2.1. Roboty przygotowawcze: 

- roboty pomiarowe, 

- usuniecie warstwy humusu, 

2.2. Roboty ziemne: 

- wykonanie wykopów wraz z przemieszczaniem i wywozem mas ziemnych, 

- profilowanie skarp. 

3.3. Zakres robót: 

- wykonanie robót ziemnych metodą korytowania z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża i wywozem mas ziemnych, 

- wykonanie warstwy odsączającej, 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

- montaż wyposażenia placu zabaw, 

- montaż obrzeży betonowych, 

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej, 

- wykonanie trawnika. 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren jest niezabudowany.  

5. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

- teren przy istniejącej szkole (na terenie mogą przebywać dzieci). 

6. Wykaz zagrożeń 

- zagrożenie w czasie manewrowania sprzętem, pojazdami podczas wykonywania prac 

ziemnych 

- zagrożenie stwarzają prace montażowe prowadzone na wysokościach większych niż5,0 m. 

7. Sposób prowadzenia instruktażu 

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie 

podstawowe,  

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie 

lenie w zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych, 

- pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na 
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konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem, 

- szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń. 

 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

- wszelkie prace drogowe „pod ruchem” będą wykonywane przy zabezpieczeniu i 

oznakowane względem zatwierdzonego przez odpowiedni organ państwowej projektu 

organizacji ruchu na czas trwania robót, 

- prace ziemne wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia technicznego należy 

prowadzić w sposób ręczny z zachowaniem szczególnej ostrożności, 

- wszelkie roboty w pobliżu czynnych linii energetycznych należy prowadzić z 

zachowaniem szczególnej ostrożności, 

- każdy pracownik powinien zostać zaopatrzony w środki ochrony osobistej, odpowiednie 

do rodzaju wykonywania pracy, 

- stanowisko pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

 

Wszelkie roboty związane z niniejsza inwestycją należy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami 
BHP , Normami Polskimi i innymi obowiązującymi przepisami. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (Kierownik Budowy) sporządzi stosowny Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 


