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1. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

1.1 INWESTOR 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. Bydgoszcz ul. Gdańska 173-

175 

1.2 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa z inwestorem z dn. 2017-05-24 

 Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi w zakresie wykonania oświetlenia ul. 

Hipicznej na odcinku od mostu do ul. Konnej w Bydgoszczy: 

 dz. 19 obr. 360 - droga gminna - właściciel Skarbu Państwa - Główna Promenada 

Parkowa 

1.4 PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2010, Nr 243, poz.1623 z 

późniejszymi zmianami 

 Warunki techniczne Nr UD-5041/114/17 Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznej w Bydgoszczy z dn. 30-05-2017r. 

 Obowiązujące normy i przepisy dla zakresu opracowania  

 Inwentaryzacja w terenie 
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2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

Obecnie na ul. Hipicznej od strony wjazdu z ul. Konnej istnieje instalacja oświetlenia ulicy. 

Od skrzyżowania z ul. Konną do mostu, ul. Hipiczna (około 180 m) pozostaje nieoświetlona.  

 

2.2 CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ PROJEKTOWYCH 

 

2.2.1 UWAGI OGÓLNE. 

W niniejszym projekcie obliczenia techniczne wykonano w oparciu o urządzenia firmy 

Philips. Dobrano oprawy typu BGP204 1xLED170/740 DM o mocy 143W oraz słupy firmy 

Elmonter (słupy typu: C6/3/60) – wymagania zgodnie z załączonymi warunkami 

technicznymi ZDMiKP w Bydgoszczy. Wykonanie instalacji oświetleniowej ulicy w oparciu 

o inne urządzenia jest dopuszczalne. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie równoważnych 

parametrów świetlnych opraw dla projektowanego pasa drogowego jak również nie gorszych 

parametrów eksploatacyjnych słupów i wysięgników.  

 

2.2.2 POWIĄZANIE PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ OŚWIETLENIOWĄ. 

Projektuje się przebudowę drogi w zakresie wykonania oświetlenia ul. Hipicznej na odcinku 

od mostu do ul. Konnej w Bydgoszczy oraz  powiązanie projektowanego oświetlenia              

z istniejącym oświetleniem zbudowanym wzdłuż ul. Konnej. W tym celu nowe oświetlenie 

projektuje się zasilić z istniejącego słupa stojącego przy skrzyżowaniu ul. Hipicznej                 

z ul. Konną  (zgodnie z planem sytuacyjnym). Z w/w słupa wyprowadzić kabel zasilający 

oprawy uliczne wzdłuż ulicy Hipicznej. Projektuje się kabel zasilający YKY 5x16mm
2
. 

Istniejąca linia oświetleniowa ul. Konnej zasilana jest ze szafki oświetlenia ulicznego              

z obwodu nr 2 (ul. Konna kierunek ul. Hipiczna). 

 

2.2.3  INSTALACJA OŚWIETLENIA - OPRAWY OŚWIETLENIOWE 

Na ul. Hipicznej projektuje się oprawy firmy Philips typu BGP204 1xLED170/740 DM 

(korpus lampy w kolorze czarnym) lub równoważne. Obwód każdej oprawy oświetleniowej 

należy zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 4 A. Połączenie gniazda bezpiecznikowego      

z oprawą wykonać przewodem YDY 4x2,5 mm
2
. W słupie, w miejscu rozdziału, kabel 

zasilający YKY 5x16 mm
2
 zabezpieczyć czteropalczatką SKE. Słup należy ustawiać tak, aby 

jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż 

nadjeżdżające pojazdy (pod kątem 45°w stosunku do osi jezdni) oraz nie powinna być 

położona niżej niż  60 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 
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Szczegółowy opis projektowanych lamp oraz sterownika zgodnie z załączonymi 

warunkami technicznymi ZDMiKP w Bydgoszczy – UD5041/114/17 z dn. 30.05.2017. 

 

2.2.4 INSTALACJA OŚWIETLENIA - SŁUPY OŚWIETLENIOWE 

Projektuje się przebudowę drogi w zakresie wykonania oświetlenia ul. Hipicznej słupami 

oświetleniowymi stalowymi o wysokości  h= 6 m typu Elmonter C6/3/60 lub równoważne w 

kształcie jednorodnie stożkowate (w kolorze czarnym matowym), z wysięgnikami 

jednoramiennym ocynkowanym (w kolorze czarnym) typu W-12 hp=0,2m/W=0,5m. Słupy 

montować na prefabrykowanych fundamentach. Pierwszy słup nr 01 lokalizować w 

odległości 1,0m od granicy ciągu pieszo-rowerowego (ze względu na istniejącą sieć 

uzbrojenia podziemnego). Pozostałe lampy nr 02-05 lokalizować w odległości od 0,5m od 

granicy ciągu pieszo-rowerowego.  

 

2.2.5 UKŁADANIE  KABLI 

Projektuje się przebudowę drogi w zakresie wykonania oświetlenia ul. Hipicznej  kablem typu 

YKY 5x16mm
2
. Ze względu na istniejący drzewostan na terenie LPKiW, dla ochrony korzeni 

drzew projektuje się układanie linii elektroenergetycznej przewiertem sterowanym na 

głębokości 3m.  

Pozostałe prace ze względu na liczne skrzyżowania z istniejącą siecią uzbrojenia 

podziemnego, należy wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. Na odcinkach 

wykonywanych ręcznie kable należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm i zasypać 

warstwą piasku gr. 10 cm oraz gruntu rodzimego gr. 15 cm a następnie przykryć folią 

niebieską. Grunt należy zagęszczać co 20 cm. Głębokość ułożenia kabli mierzona od 

powierzchni gruntu do górnej powierzchni kabla powinna wynosić pod chodnikiem co 

najmniej 50 cm, pod drogami – co najmniej 0,7m. Kable powinny być ułożone linią falistą z 

zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. W miejscach 

skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać próbne przekopy celem ustalenia 

przebiegu i głębokości ułożenia tych urządzeń. Pod drogami i przy skrzyżowaniach  z innymi 

sieciami kable układać w rurach ochronnych PCV karbowanych ϕ 75 koloru niebieskiego. 

Kable wprowadzane do słupów ochronić rurą giętką PCV karbowaną ϕ 50 mm.  

Przy wprowadzeniu kabli do słupów przewidzieć zapasy o długości nie mniejszej niż 2m. 

Kable powinny być na całej długości zaopatrzone w trwałe opaski kablowe rozmieszczone w 

odstępach nie większych niż 10 m oraz przy szafach i słupach. 

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

 symbol i nr ewidencyjny linii kablowej 
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 oznaczenie typu kabla 

 znak użytkownika kabla 

 rok ułożenia kabla 

Kable układać zgodnie z normą N SEP-004. 

W  czasie wykonywania robót należy przeprowadzić pomiary: 

 głębokości ułożenia kabla 

 grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem 

 odległości folii ochronnej od kabla 

 stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów linii kablowej oraz parametrów oświetlenia 

i przedłożenia do odbioru protokołów tych pomiarów:  

 sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz 

 sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 pomiar rezystancji i próbę napięciową izolacji 

 pomiar oporności uziemienia 

 pomiar natężenia oświetlenia 

Wszystkie skrzyżowania, zbliżenia kabli z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy 

wykonać zgodnie z N SEP-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych względów odległości 

izolacyjne nie mogą być zachowane należy zastosować rury ochronne z PCV. Przy 

zbliżeniach projektowanych kabli z istniejącymi kablami należy chronić te kable poprzez 

zastosowanie rur dwudzielnych PCV .  

 

2.2.6 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Linia oświetleniowa pracować będzie w układzie TN-S jak sieć zasilająca i jako ochronę od 

porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie obwodu zasilającego. 

Zaciski uziemiające w słupach połączyć z przewodem PE. Słupy uziemić zgodnie z 

załączonym schematem. Zapewnić oporność uziemiania poniżej 10Ω 

 

2.2.7 OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

Dane elektroenergetyczne: 

 napięcie zasilające: Un=3*230/400V 50Hz 



    7 

 moc zainstalowana: Pi=715 W 

 współczynnik mocy cosϕ=0,93 

 prąd znamionowy: In= 1,05A 

 prąd znamionowy wkładki bezpiecznika: Ib= 25A 

W celu nawiązania do istniejącego układu zasilania istniejącej sieci oświetleniowej, 

projektuje się kabel YKY 5x16 mm
2
. 

Obciążalność długotrwała kabla YKY 5x16 ułożonego w ziemi: 

Idd =  98 A współczynnik korekcyjny kg=0,84 ; Idd=82,3A 

warunek obciążalności długotrwałej: 

In< Ib< Idd   ⇒  1,05A < 25A < 82,3A  

warunek przeciążenia: 

1,6 x I n  < 1,45 x  I dd  ⇒ 40 < 118,9 

Kabel dobrany prawidłowo 

 

Obliczenie spadku napięcia: 

 

%13,0
4001657

91,195715,0100100
22%  

xx

xx

SU

lP
U i


 

 

2.2.8 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Projektowane sieci pod względem zanieczyszczenia powietrza, gleby, ziemi, naturalnego 

ukształtowania terenu, emisji hałasu i zakłóceń elektromagnetycznych , nie będą miały 

ujemnego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i sąsiadujące obiekty. 

 

2.2.9 UWAGI KOŃCOWE 

Dobór poszczególnych elementów i urządzeń projektowanej sieci oświetlenia ulicznego 

należy uzgadniać i uzyskać zgodę na zastosowanie z zamawiającymi oraz  inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. Całość robót wykonać zgodnie z PN-IEC. Po wykonaniu instalacji 

należy wykonać pomiary sprawdzające zgodnie z PN-HD 60364-6: 2008. Instalacje 

elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 

 

 Opracował: 
 

mgr inż.  Wojciech Jasiński 
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3. RYSUNKI 

 

3.1 RYS. NR 1 - PLAN SYTUACUJNY OŚWIETLENIA ULICY (SKALA 1:500) 

3.2 RYS. NR 2 - SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIA ULICY 
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 4.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

mgr inż. Wojciech Jasiński      Bydgoszcz, dn. 10.07.2017r. 

mgr inż. Robert Załęgowski 

 

 

 

 

    OŚWIADCZENIE 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623 z późniejszymi zmianami) my niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt 

wykonawczy pt: 

 

 

 

" Przebudowa  drogi w zakresie wykonania oświetlenia ul. Hipicznej na odcinku od mostu do 

ul. Konnej w Bydgoszczy, obręb 360 działki nr: 19" 

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć zgodnie z umową. 

 

 

 

 

 
PROJEKTANT  mgr inż. Wojciech Jasiński  

upr. proj. w specj. Instalacje i Sieci Elektryczne nr 48/Sz/98 

 

 
 

 

SPRAWDZAJĄCY  mgr inż. Robert Załęgowski 
upr. proj. w specj. Instalacje i Sieci Elektryczne nr 10/2002 
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4.2 UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 
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4.3 UPRAWNIENIA BUDOWLANE SPRAWDZAJĄCEGO 
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4.4 ZAŚWIADCZENIE ZOIIB PROJEKTANTA  
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4.5 ZAŚWIADCZENIE PIIB SPRAWDZAJĄCEGO 
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4.6 UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 
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4.7 UZGODNIENIE Z ZUDP 
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4.8 UZGODNIENIE Z LEŚNYM PARKIEM KULTURY I WYPOCZYNKU  

"MYŚLĘCINEK" 
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4.9  UZGODNIENIE Z ZDMIKP W BYDGOSZCZY 
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4.10  WARUNKI TECHNICZNE  ZDMIKP W BYDGOSZCZY 
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4.10 OBLICZENIA TECHNICZNE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 

 

4.10.1 SYTUACJA OŚWIETLENIOWA 

 Typowa prędkość głównego użytkownika jest średnia (między 30 i 60 km/h) 

 Głównymi użytkownikami w ruchu są:  ruch samochodowy, powoli poruszające 

się pojazdy, rowerzyści i piesi  

Przyjęta sytuacja oświetleniowa - B1. 

 

4.10.2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DROGI I OŚWIETLENIA 

 Typowa prędkość głównego użytkownika jest średnia (między 30 i 60 km/h) 

 Głównymi użytkownikami  ruchu są: ruch samochodowy, powoli poruszające 

się pojazdy, rowerzyści 

 Dopuszczalni inni użytkownicy: piesi 

 Brak środków zaradczych dla uspokojenia ruchu 

 Nie uwzględnia się pojazdów zaparkowanych na skraju jezdni 

 Trudność nawigacji, kompleksowość pola widzenia jest normalna 

 Przepływ rowerzystów i pieszych jest normalny 

 Przestępczość tego obszaru jest normalna 

 Rozpoznawanie twarzy jest niepotrzebne 

Przyjęta klasa oświetleniowa drogi – ME5 
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 

 

 

L.p. Wyszczególnienie Producent Ilość Jedn. 

1 
BGP204 1xLED170/740 DM o mocy 

143W 
Philips 5 szt. 

2 Słup oświetleniowy stalowy h=6,0m  Elmonter 5 szt. 

3 Fundament F-100 Elmonter 5 szt. 

4 Kabel YKY 5x16/ 1kV Telefonika 195 m.b. 

5 Przewód YDY 5x1,5/750V Telefonika 30 m.b. 
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6. INFORMACJA BIOZ 

 

 

Na podstawie art. 21 a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89, 

poz. 414). Tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003r. (Dz.U. nr 207, poz. 2016). (zm: Dz.U. 

2004, nr 6, poz. 92, poz. 881, nr 93, poz. 888, nr 97, poz. 959) kierownik budowy 

zobowiązany jest do opracowania "Planu Bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia" 

 

 

TEMAT :   Przebudowa  drogi w zakresie wykonania oświetlenia ul. Hipicznej na 

   odcinku od mostu do ul. Konnej w Bydgoszczy   

 

ADRES:   Bydgoszcz ul. Hipiczna  , obręb 360 działki nr: 19 

 

   

BRANŻA:  Elektryczna 

 

 

INWESTOR:  Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. 

   Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175 

 

 

PROJEKTANT:  mgr inż. Wojciech Jasiński 

   upr. nr 48/Sz/98 

   specj. sieci i instalacje elektryczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:  Bydgoszcz, Lipiec-2017r. 
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1. ZAKRES ROBÓT 

Zakres robót obejmuje ułożenie kabla oświetleniowego i posadowienie latarni 

oświetleniowych o wysokości h = 6 m. 

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 

Istniejące uzbrojenie terenu. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Istniejące uzbrojenie terenu; 

Ulica – ruch kołowy. 

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ: 

1. Wpadnięcie do rowu kablowego 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego 

powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Roboty ziemne powinny 

być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

 elektroenergetyczne, 

 gazowe, 

 telekomunikacyjne, 

 wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 

jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W 

czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości 

nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie 

umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m 

w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 

szerokości równej głębokości wykopu. 

2. Upadek z wysokości – z kosza podnośnika; 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 14 
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osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 

spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, 

znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu ziemi, w koszu podnośnika, 

powinny być wyposażone również w szelki bezpieczeństwa. Długość linki bezpieczeństwa 

szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. Należy ustalić rodzaje prac, które 

powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze 

względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 

wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

3. Porażenie prądem podczas podłączania kabli elektroenergetycznych; 

Wszystkie prace przyłączeniowe kabli energetycznych należy prowadzić w stanie 

beznapięciowym. 

4. Potrącenie przez przejeżdżający samochód 

Prace w pobliżu jedni i dróg prowadzić ze szczególną uwagą i ostrożnością. 

 

5. PROWADZENIE INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

RERALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.  

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA: 

 podjąć niezbędne działania likwidujące zagrożenie 

 przeprowadzić przegląd stanowiska, na którym wystąpiło zagrożenie dla zdrowia 

 usunąć zagrożenie 

Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej: 

 stosowania środków ochrony osobistej 

 wyznaczenie strefy niebezpiecznej 

 zapewnienie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem 

 zapewnienie używania okularów ochronnych, kasków, szelek bezpieczeństwa 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi: 

 za całość wykonywanych prac i roboty budowlano montażowe odpowiada kierownik 

budowy 

 

6. SPOSOBY PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW 

NIEBEZPIECZNYCH NA BUDOWIE:   

 wyznaczyć miejsca składowania materiałów 

 od budynków     – 0,75 m 

 od stałego stanowiska pracy   – 5,00 m 

materiały workowane układać w stosy do 10 warstw 

materiały drobnicowe ułożyć w stosy o wys. nie większej niż 2,0 m, szerokości 
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między stosami co najmniej 1,0 m oraz przejazdy  o szerokości odpowiadającej 

gabarytowi załadowanych środków transportu 

 

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZASPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH : 

 teren budowy zagospodarować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem 

 zapewnić pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne 

 zapewnić pracownikom wymagany sprzęt ochrony osobistej i egzekwować jego 

użytkowanie podczas pobytu na budowie 

 zapewnić uprawnionych pracowników do obsługi określonych maszyn i urządzeń 

 zabezpieczyć urządzenia mechaniczne i elektryczne przed dostępem osób postronnych 

 zabezpieczyć zasilające przewody elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi 

Zapewnić do realizacji robót: 

 sprzęt i urządzenia sprawne techniczne posiadające wymagane poświadczenia  

 o dopuszczeniu do eksploatacji 

 zabezpieczenia na części ruchome mogące pochwycić lub okaleczyć obsługującego  

 skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym 

 instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzętu 

Kierownictwo budowy powinno posiadać wymagane dokumenty: 

 zatwierdzony projekt organizacji robót 

 protokoły z pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym 

 poświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń 

 książkę przeglądów i konserwacji urządzeń 

 książkę przeglądów elektronarzędzi i spawarek elektrycznych 

 książkę ewidencji szkoleń na stanowisku roboczym 

 dziennik BHP 

 aktualne karty badań okresowych 

 informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podległych pracowników 

 poświadczenie wymaganych uprawnień w określonych zawodach 

egzekwować od podległych pracowników przestrzegania przepisów BHP i szczególnych 

zasad przy wykonywaniu danego typu robót 

zapewnić na budowie apteczkę pierwszej pomocy 

instrukcje BHP wykorzystać podczas szkoleń na stanowisku roboczym 

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

 


