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OŚWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 20 UST.4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE 
 
Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z 
późniejszymi zmianami, składamy niniejsze oświadczenie: 
Niniejszy projekt budowlany dotyczący budowy placu zabaw w zakresie objętym 
niniejszym opracowaniem, znajdujący się na działce nr; 385/1 położonej w Łodzi, 
przy ul. Św. Franciszka z Asyżu 53 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 



OPIS TECHNICZNY 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
• Zlecenie inwestora 
• Aktualna mapa do celów lokalizacyjnych w skali 1:500 
• Umowa z inwestorem 
• Przepisy ogólne oraz normy i normatywy budowlane 
• Wytyczne lokalizacyjne i zakresowe inwestora 
• Program rządowy „Radosna szkoła” 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Niniejsze opracowanie zawiera projekt placu zabaw, 
w skład którego wchodzi następujący zakres prac budowlanych: 
• wykonanie niwelacji terenu 
• korytowanie w całej strefie placu zabaw 
• wykonanie warstwy wyrównującej piaskowej 5cm 
• wykonanie podbudowy z tłucznia 20cm 
• wykonanie podsypki kamiennej 5cm 
• wykonanie nawierzchni bezpiecznej systemowej SBR 
• wykonanie warstwy syntetycznej EPDM 
• montaż krawężników gumowych 
• wykonanie i montaż urządzeń placu zabaw zgodnie z zakresem 
• wykonanie oznakowania informacyjnego 
• montaż ogrodzenia 
• posianie trawy 
 
3. LOKALIZACJA 
 
Plac zabaw ma powstać na działce nr 385/1, której administratorem jest SP Nr 138 w 
Łodzi. 
Lokalizację obiektu zawiera plan zagospodarowania będący integralna częścią 
niniejszego opracowania projektowego. 
 
4. UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY PLACU ZABAW 
 
Plac zabaw wykonany będzie na terenie o  nawierzchni trawiastej częściowo 
wyłożonej płytami chodnikowymi. Projektuje się wymianę gruntu na warstwę 
podbudowę z kruszywa łamanego i piasku  oraz ułożenie na tym amortyzacyjnej 
nawierzchni bezpiecznej. 
Plac zabaw będzie ogrodzony. Projektuje się ograniczenie przestrzeni siatką z furtką 
dwuskrzydłową. Projektuje się nowe ogrodzenie z trzech stron, od wschodu 
wykorzystane zostanie ogrodzenie istniejące. Rozstawione urządzenia zawarte będą 
w przestrzeni określonej w planie zagospodarowania i wyposażone dodatkowo w 
tablicę regulaminową i tablicę informacyjną. 
 
5. OPIS BUDOWLANY PLACU ZABAW 
 
OPIS OBIEKTÓW WCHODZACYCH W SKŁAD PLACU ZABAW 



5.1. ZESTAW – ZAMEK BUMBALEC 
 
Zestaw wzorowany na zabawkach firmy Tomovy parky, nr kat. TP1 I03-206  
 

 
 
DANE TECHNICZNE  
 

 



- Gabaryty urządzenia 6,75m x 3,80m  
- Strefa użytkowania 11,30m x 6,65m  
- Wysokość maksymalna 3,70m  
- Wysokość podestów  1,20m  
- Wysokość upadkowa 1,95m  
- Głębokość posadowienia - 0,60m  
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1÷7 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  
Preferowana konstrukcja drewniano-metalowa. 
 
Powyższe nie wyklucza użycia zestawu o podobnych parametrach. 
Ilość na placu zabaw 1 szt. 
 
5.2. KÓŁKO I KRZYŻYK 
 
Gra interaktywna wzorowana na zabawkach firmy Tomovy parky, nr kat. AT09 1500 
44-0-0 

 
 
DANE TECHNICZNE  
- Gabaryty urządzenia 0,18m x 0,90m  
- Strefa funkcjonowania 3,00m x 3,00m  
- Wysokości urządzenia 1,63m  
- Głębokość posadowienia - 0,70m  
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1÷7 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  
Preferowana konstrukcja drewniano-metalowa. 
 
Powyższe nie wyklucza użycia urządzenia o podobnych parametrach. 
Ilość na placu zabaw 1 szt. 
 



5.3. ZESTAW – FORTECA PORTOWA 
 
Zestaw wzorowany na zabawkach firmy Tomovy parky, nr kat. ZtypTP1 I03-201 

 
 
DANE TECHNICZNE  

 



- Gabaryty urządzenia 6,80m x 2,55m  
- Strefa funkcjonowania 9x70m x 6,75m  
- Wysokość maksymalna 2,50m  
- Wysokość podestów  1,20m  
- Wysokość upadkowa 1,95m  
- Głębokość posadowienia - 0,60m  
- Wykonana z zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  
Preferowana konstrukcja drewniano-metalowa. 
 
Powyższe nie wyklucza użycia urządzenia o podobnych parametrach. 
Ilość na placu zabaw 1 szt. 
 
5.4. DASZEK WSPINACZKOWY 
 
Zestaw wzorowany na zabawkach firmy Tomovy parky, nr kat. TP1 H00-008 
 

  
 
 
 
 



DANE TECHNICZNE  

 
- Gabaryty urządzenia 2,45m x 2,45m  
- Strefa funkcjonowania Ø 6,40m  
- Wysokość maksymalna zestawu 3,10m  
- Wysokość upadkowa 2,20m  
- Głębokość posadowienia - 0,60m  
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  
Preferowana konstrukcja drewniano-metalowa. 
 
Powyższe nie wyklucza użycia urządzenia o podobnych parametrach. 
Ilość na placu zabaw 1 szt. 
 
5.5. BUJAK SPRĘŻYNOWY „KOŃ” 
 
Bujak wzorowany na zabawkach firmy Tomovy parky, nr kat. TP1 C02-101 

 



DANE TECHNICZNE  

 
- Gabaryty urządzenia 0,37m x 1,00m  
- Strefa funkcjonowania 3,00m x 2,20m  
- Wysokość maksymalna 0,90m  
- Głębokość posadowienia - 0,60m  
- Wysokość upadkowa 1,00m  
- Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań.  

Sprężynowce są to bujaki osadzone trwale w podłożu na stalowej sprężynie. 
Wykonane ze drewna, pomalowane na różne kolory. 

Powyższe nie wyklucza użycia urządzenia o podobnych parametrach. 
Ilość na placu zabaw 1 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.6. BUJAK HUŚTAWKA 
 
Huśtawka wzorowana na zabawkach firmy Tomovy parky, nr kat. TP1 C03-001 

 
 
DANE TECHNICZNE  

 
 



- Gabaryty urządzenia 0,60m x 3,90m  
- Strefa funkcjonowania 6,00m x2,60m  
- Głębokość posadowienia - 0,70m  
- Wysokość upadkowa – 1,00m  
- Wykonana z PN-EN1176-1÷7 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań.  
Preferowana konstrukcja drewniano-metalowa. 
 
Powyższe nie wyklucza użycia urządzenia o podobnych parametrach. 
Ilość na placu zabaw 1 szt. 
 
5.7 KOSZ NA ŚMIECI 
 
Kosz na śmieci – wzorowany na koszu firmy Tomovy parky, nr kat. TP3 C00-004,  
jest uniwersalnym koszem na śmieci o pojemności 50 L., wykonany z drewna. 

 
Ilość na placu zabaw 2 szt. 
Powyższe nie wyklucza użycia urządzenia o podobnych parametrach. 
 
 



5.8. ŁAWKA Z OPARCIEM 
 
Ławka wzorowana na wyrobie firmy Tomovy parky, nr kat. TP3 D00-013 

 
 
Konstrukcja z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo i malowanego. 
Wymiary 170x45x110cm. 
Powyższe nie wyklucza użycia urządzenia o podobnych parametrach. 
Ilość na placu zabaw 4 szt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.9. TABLICA INFORMACYJNO – REGULAMINOWA 
 
Tablica informacyjno – regulaminowa wzorowana na wyrobie firmy Tomovy parky, nr 
kat. TP3 B00-010 

 
 
Wzór porównawczy nie wyklucza użycia urządzenia z innej firmy o podobnych 
parametrach. 
Konstrukcja z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo. 
Elementy mające styczność z podłożem zabezpieczone preparatami bitumicznymi. 
Tablica o wymiarach 40x50. 
Kotwienie 80cm. 
Ilość na placu zabaw 1 szt. 
 
5.10. ZIELEŃ  
 
Trawa – zastosować mieszankę trawy boiskowej 
Okres pielęgnacji gwarancyjnej roślinności – 1 rok. Wszystkie materiały do 
pielęgnacji powinien zabezpieczyć Wykonawca. Zamawiający udostępni możliwość 
poboru wody do podlewania, natomiast Wykonawca musi we własnym zakresie 



zabezpieczyć węże i zraszacze oraz w razie potrzeby dostosować miejsce poboru 
wody (dostosowanie kranu). Zabiegi pielęgnacyjne muszą odbywać się w godzinach 
popołudniowych po zakończeniu zajęć w szkole przez dzieci – w uzgodnieniu z 
Dyrektorem placówki. 
Uwaga: Wszelkie zniszczenia roślinności spowodowane dewastacją, kradzieżą, 
nieprawidłową pielęgnacją, uszkodzeniami mrozowymi, chorobami lub żerowaniem 
szkodników, itp. w okresie trwania rocznej gwarancji i pielęgnacji muszą zostać przez 
Wykonawcę natychmiast usunięte i zgłoszone Zamawiającemu. W dniu ostatecznego 
odbioru pielęgnacji gwarancyjnej wszystkie rośliny muszą być posadzone zgodnie z 
projektem, w innym przypadku Zamawiający nie odbierze prac okresu 
gwarancyjnego. 
 
5.11. NAWIERZCHNIE 
 
Projektuje się wykonanie nawierzchni bezpiecznych, amortyzujących ewentualny 
upadek dziecka na podbudowie z piasku i kruszywa łamanego. 
Zdecydowano się na budowę nawierzchni elastycznej wylewanej, wykonanej z 
granulatu gumowego EPDM np. Safeplay. W celu ułatwienia spływu wód opadowych 
powierzchnię należy ukształtować ze spadkiem ca 1%. 
Po zdjęciu płyt chodnikowych i wykorytowaniu terenu na głębokość ca 40-45cm 
należy na gruncie rodzimym ułożyć warstwy: 
- piasek zagęszczony Is=1 gr. 10 cm 
- kruszywo łamane (kruszone) 0 - 32 mm, gr.min. 20 cm stabilizowane mechanicznie 
- kruszywo łamane 0,05 - 7 mm, gr. 5 cm 
- nawierzchnia elastyczna 
  warstwa SBR i warstwa EPDM w zależności od wysokości upadku od 40 do 100mm  
Powierzchnia nawierzchni elastycznej powinna zostać wyniesiona powyżej terenu 
przyległego o około 5cm, różnice poziomów należy wyrównać spadkami w 
nawierzchni trawiastej przyległej do krawężników. 
Urządzenia zabawowe i nawierzchnie bezpieczne muszą spełniać wymogi norm: PN-
EN 1176, PN-EN 1177 oraz pozostałych norm dotyczących nawierzchni i 
wyposażenia placów zabaw. Dopuszcza się wylewanie warstw różnej grubości w 
zależności od wysokości upadku dziecka wokół urządzenia. 
 
Nawierzchnie bezpieczne wykonane z granulatu gumowego pokrytego warstwą 
kauczuku EPDM zmniejszają ryzyko urazów, są bezpieczne i wygodne do chodzenia, 
pochłaniają wstrząsy powstałe w momencie upadku i nie posiadają twardych lub 
ostrych krawędzi. Powierzchnie te nie ulegają zniszczeniu powodowanemu przez 
takie czynniki jak ekstremalne skoki temperatury lub intensywne ich użytkowanie. Są 
bezpieczne i ekonomiczne. Nawierzchnie gumowe na place zabaw są idealnym 
rozwiązaniem przeznaczonym do zabezpieczenia upadku. Spełniają swoje 
wymagania szczególnie na placach zabaw, pod zestawami zabawowymi, 
huśtawkami oraz innymi elementami wyposażenia takich obiektów. 
Projektowany plac zabaw można podzielić na strefy w zależności od wysokości 
możliwego upadku z urządzeń zabawowych. Barwy nawierzchni dostosowano do 
warunków programu "Radosna Szkoła": niebieska RAL 5003 i pomarańczowa RAL 
2011. Barwami nawierzchni zaakcentowano podział przestrzeni placu na część 
zabawową i część komunikacyjną. Ze względu na możliwość upadku biegających 
dzieci, na nawierzchnię ścieżki komunikacyjnej wybrano warstwę EPDM barwy 
niebieskiej RAL 5003 (w założeniach nawierzchnia tartanowa lub inna syntetyczna). 



Nawierzchnia sztuczna zostanie obramowana krawężnikiem z materiału 
amortyzującego. Nawierzchnie kauczukowe EPDM nadają się do zabawy prawie w 
każdych warunkach atmosferycznych. 
Materiał:  
Przetworzony granulat gumowy, wykończenie powierzchni nowym granulatem z 
kauczuku EPDM 
Spoiwo poliuretan MDI 
Charakterystyka 
Kolor: pomarańczowy RAL 2011 i niebieska RAL 5003 możliwe niewielkie różnice w 
kolorach i/lub utrata zabarwienia (1) 
Powierzchnia: gładka z otwartymi porami 
Strona dolna: z wgłębieniami (do odprowadzania wody) 
Inne dane: plastykowe kołki łączące w wyposażeniu 
 
Dopuszczalna wysokość upadku: zgodnie z DIN EN 1177:2008, EN 1177:2008 
HIC 1000 zgodnie z ASTM 1292-2004 
zgodnie z DIN EN 1176-1:2008, EN 1176-1:2008 
Ogniotrwałość: klasa E DIN EN 13501-1, 2002 
Klasa B s1 dla powierzchni EPDM dostępna na życzenie 
Wydłużenie całkowite: ok. 40% DIN 53571 
Odporność na ścieranie: rV 5,9 DIN 18035 część 6 BS 7188-4 
Odporność chemiczna: w określonych warunkach odporny na kwasy i zasady 
Odporność na wodę morską: odporny zgodnie z DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-
2 
Odporność na złamanie w niskich temperaturach: 24 godz. / -40oC, bez złamania 
Odporność na pękanie w niskich temperaturach: 5 godz. / -30oC, bez pęknięć 
Właściwości anty-poślizgowe: mokro: 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303 
Strumień krytyczny promieniowania cieplnego: 0,08 wat/cm3 zgodnie z ASTM E 
648/03 
Tarcie dynamiczne: mokro: 0,57 μ, suche 0,65 μ zgodnie z DIN 18032-2, 2001-04 
Próba przenikalności wody: płyta 40 mm: 0,011 gpm/in3, płyta 70 mm: 0,015 gpm/in3 
Wytrzymałość na rozciąganie min. 0,75 N/mm2 DIN 53571 
Zapoznać się z kompletną instrukcją montażu. 
 
Fundament pod krawężniki wykonać z betonu B15, szerokość stopy 25 cm, 
wysokość 20 cm, ze spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wody zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. Krawężnik wykonany z granulatu gumowego w 
systemie EPDM, barwy czarnej, o wymiarach 1000x250x50 mm;  
 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
• Certyfikat IAAF 
• Aprobata lub Rekomendacja ITB 
• Atest Higieniczny PZH 
• Wyniki badań na zgodność oferowanego produktu z Polskimi Normami 
• Karta techniczna systemu 
 
Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. Należy ją 
zlokalizować jako wyniesioną 0-5cm ponad przyległy teren i pozbawioną lokalnych 
zagłębień terenu. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, 
ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody na zewnątrz placu zabaw.  W chwili 



obecnej teren jest trawnikiem, grunt należy przekopać, oddarniować, odchwaścić, 
uzupełnić niedobór ziemi i ukształtować spadki i wywałować a następnie wysiać 
trawę lub ułożyć darń z rolki. Nie przewiduje się zakładania obrzeży nawierzchni 
trawiastej na połączeniu z terenem istniejącym. 
 
Odpływ wody z projektowanych nawierzchni syntetycznych planuje 
się na powierzchnię biologicznie czynną. 
 
6. DANE CHARAKTERYSTYCZNE 
Powierzchnia placu zabaw       500,0 m2 
Powierzchnia gumowa kolor RAL RAL 2011 TIEFORANGE   240,0 m2 
Powierzchnia komunikacyjna kolor RAL 5003 SAPHIBLAU     50,0 m2 

Powierzchnia zieleni        210,0 m2 

Długość obrzeży                  69,26 mb 
 
7. UWAGI 
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, 
aprobaty i deklaracje zgodności. 
W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań 
projektowych ze stanem faktycznym, wykonawca winien niezwłocznie skontaktować 
się z projektantem. 
Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. 
Przy realizacji obiektu należy przestrzegać warunków wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu powinny być poprzedzone 
uzgodnieniem z autorem projektu oraz organem nadzoru budowlanego. 
Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować i przekazać w 
użytkowanie. 
Opis techniczny konfrontować z rysunkami. 
 
 
Projektant architektury: 
mgr inż.arch. Zbigniew Olejniczak 
upr.bud. 437/87/WŁ 
 
Projektant konstrukcji: 
mgr inż. Maciej Wieczorek 
upr. bud. 67/91/WŁ  



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Budowa placu zabaw na działce nr 385/1 położonej w Łodzi przy ul. Św. Franciszka z 
Asyżu 53, na terenie Szkoły Podstawowej nr 138.  
 
2. INWESTOR 
Szkoła Podstawowa nr 138  
93-479 Łódź; ul. Św. Franciszka z Asyżu 53 
 
3. ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Teren szkoły jest zagospodarowany i ogrodzony. 
Na terenie znajdują się budynki szkolne i urządzenia infrastruktury technicznej tych 
budynków. Na terenie budowy placu zabaw znajduje się plac o nawierzchni trawiastej 
oraz plac wyłożony płytami chodnikowymi przeznaczony do zabaw dzieci.  
Nie zmienia się istniejącego sposobu użytkowania terenu. Zmienia się nawierzchnię 
oraz instaluje się urządzenia służące do zabaw na terenie szkolnym służącym do 
zabaw. Istniejąca nawierzchnia trawiasta będzie włączona do obszaru zabaw dla 
dzieci. 
 
4. OŚWIADCZENIE O KOLIZJI PLANOWANEJ INWESTYCJI Z SIECIAMI 
ZEWNĘTRZNYMI 
Na terenie działek znajdują się sieci zewnętrzne: wodociągowa, kanalizacyjna, 
telefoniczna oraz energetyczna. 
Planowana inwestycja tj. budowa placu zabaw nie koliduje z sieciami zewnętrznymi. 
 
5. INFORMACJE O TERENIE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ 
Teren, na którym usytuowana jest działka Szkoły nie należy do terenu objętego 
strefą ochrony konserwatorskiej. 
 
6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA 
Odpady stałe 
Kosze na śmieci opróżniać regularnie, odpadki wyrzucać do istniejących pojemników 
na odpady. 
 
Emisja hałasu oraz wibracji 
Realizowana inwestycja nie wprowadza szczególnej emisji hałasu i wibracji. 
 
Interes osób trzecich 
Projektowana inwestycja nie naruszenia interesu osób trzecich w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. 
 
Wpływ inwestycji na środowisko 
Inwestycja z projektowanym jej wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie 
ma negatywnego wpływu na środowisko. Powstałe śmieci i odpady gromadzone 
będą w pojemnikach i wywożone przez służby komunalne. Odbiór odpadów 
powstałych w czasie budowy placu zabaw przez lokalnego odbiorcę tego typu 
odpadów na terenie Gminy (formalności w zakresie obowiązków Wykonawcy). 
 
 



7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI  
Powierzchnia działki                14 972 m2 

Powierzchnia placu zabaw  500 m2 

 
 
Projektant architektury: 
mgr inż.arch. Zbigniew Olejniczak 
upr.bud. 437/87/WŁ 
 
Projektant konstrukcji: 
mgr inż. Maciej Wieczorek 
upr. bud. 67/91/WŁ  
 



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
dla budowy szkolnego placu zabaw w ramach programu  

„RADOSNA SZKOŁA” 
 
 
Podstawa: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126 z 10.07.2003 
 
Adres: 93-479 Łódź; ul. Św. Franciszka z Asyżu 53 
Inwestor: Szkoła Podstawowa Nr 138  w Łodzi 
 
1. Wykaz projektowanych obiektów budowlanych 
Wykonanie placu zabaw 
2. Zakres robót 
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczne 
Wykonanie nawierzchni 
- wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń zabawowych 
- montaż fundamentów  
- montaż urządzeń zabawowych 
3. Zagospodarowanie działki 
Działka Szkoły zabudowana jest budynkiem szkoły i sali gimnastycznej 
4. Wskazanie zagrożeń 
W trakcie realizacji robót występują następujące zagrożenia: 
- związane z ruchem pojazdów po drodze, 
- związane z nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa osobistego, związane z 
nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP na poszczególnych stanowiskach pracy, 
związane z używaniem elektronarzędzi. 
5. Środki zapobiegawcze 
- Odpowiednia organizacja robót budowlanych, 
- Właściwe oświetlenie terenu budowy, 
- Właściwe zabezpieczenie dróg transportowych, 
- Właściwa eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych. 
6. Instruktaż pracowników 
Instruktaż wstępny: 
Instruktaż dla pracowników, którzy podejmują pracę na budowie po raz pierwszy, a 
obejmujący ogólne zasady BHP ze szczególnym uwzględnieniem specyficznego charakteru 
robót budowlanych. 
Instruktaż stanowiskowy: 
Instruktaż dla pracowników przystępujących do nowego rodzaju robót budowlanych, 
obejmujący szkolenie bardziej szczegółowe związane z specyfiką podejmowanego 
rodzaju robót, określonym miejscem pracy i urządzeniami technicznymi. 
Dokumentacja BHP 
Wszystkie szkolenia oraz ich uczestników należy odnotować w specjalnie 
prowadzonej dokumentacji BHP (książka szkoleń). Uczestnicy szkolenia powinni 
potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem. 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych. 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych 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. 


