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OPIS DO PROJEKTU POMNIKA OFIAR NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH W LATACH 1939-1947 WRAZ 

Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE NR 2/6  OBRĘB 2113 SZCZECIN, UL. KU SŁOŃCU 

 

1.0 Podstawa opracowania. 

 Koncepcja pokonkursowa autorstwa Katarzyny Radeckiej (wraz z przeniesieniem praw autorskich)  

 Program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Inwestora 

 Wypis i Wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 Wstępna koncepcja architektoniczna opracowana przez biuro Bartosz Warzecha Studio 

 Wizja lokalna terenu 

 Opinia geotechniczna opracowana przez N_GEO Michał Niedziółka 

 Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 

 Obowiązujące normy i przepisy 

 

2.0 Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest Pomnik Ofiar nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947 wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną. Obiekt nie posiada sieci zewnętrznych.  

Projektowany obiekt z punktu widzenia prawa budowlanego jest inną budowlą, kategoria obiektu 

budowlanego VIII. 

Obiekt stanowi dopełnienie istniejącego założenia, które tworzy kompleks różnych pomników sytuowanych 

na terenie Cmentarza Centralnego. 

Projektowana budowla składa się z dwóch części: słupa wolnostojącego z krzyżem, oraz pomnika głównego 

przypominającego w swojej formie dach budynku wynurzającego się lub zagłębiającego w ziemi. Wokół 

pomnika zaprojektowano plac utwardzony. Zakłada się uporządkowanie pozostałej części skweru. 

Nie przewiduje się wjazdu na teren obiektu. Główny wjazd na działkę znajduje się od strony ul. Ku Słońcu. 

Inwestycja obejmuje także kompleksowy projekt zagospodarowania terenu oraz projekt sieci wewnętrznych 

(instalacja oświetleniowa). 

Przedmiotowa działka jest własnością Gminy Miasto Szczecin.  

 

3.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Projektowana działka stanowi część terenu Cmentarza Centralnego. Działka jest częściowo uzbrojona (pod 

działką biegnie sieć wodna). Na terenie opracowania rosną cztery drzewa – przeznaczone do zachowania. 

Obecnie w granicach terenu opracowania znajduje się tymczasowy pomnik w postaci drewnianego krzyża - 

obiekt jest przeznaczony do demontażu. 

 

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu/infrastruktura techniczna 
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W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się realizację.: 

 utwardzonego placu wraz pomnikiem (element A oraz B) 

  terenu zielonego – urządzonego wokół pomnika wraz z nowymi nasadzeniami w postaci drzew 

(kalina) 

 Instalacji elektrycznej oświetleniowej (szczegóły wg opisu branżowego)  

 

5.0 Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu: 

 Powierzchnia całkowita działki (terenu opracowania) –369,66  m2 

 Powierzchnia terenu utwardzonego – 120,91 m2  

 Powierzchnia projektowanych terenów zielonych – 248,75 m2 

 

6.0 Dane odnośnie wpisu do rejestru zabytków oraz ochrony zabytków na podst. ustaleń MPZP 

Teren podlega ochronie - położony jest w strefie A ochrony historycznej struktury przestrzennej. 

 

7.0 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren znajdujący się w granicach 

terenu górniczego. 

Nie dotyczy. 

 

8.0 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

W związku z charakterem projektowanego zamierzenia nie przewiduje się jego wpływu, zarówno na 

środowisko, jak i na zdrowie ludzi oraz obiekty sąsiednie.  

W zakresie hałasu nie przewiduje się instalacji żadnych urządzeń hałaśliwych, emitujących drgania, 

wytwarzających  promieniowanie, pole elektromagnetyczne oraz inne zakłócenia. 

Obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i 

podziemne. Nie planuje się wycinki istniejącej zieleni wysokiej oraz krzewów. Przewiduje się dodatkowe 

nasadzenia w postaci zieleni wysokiej. 

Planowana inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko.  

Inwestycja  nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego.  

 

9.0 Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo Budowlane) 

Określenie obszaru oddziaływania.  
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Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.  

Ze względu na gabaryty i lokalizację projektowanego obiektu,  stwierdza się, że obszar oddziaływania nie 

wykracza poza granice przedmiotowej działki w aspekcie przesłaniania bądź zacieniania.  

 

A. Analiza oddziaływania projektowanego obiektu: 

1. w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu: 

Projektowany obiekt ma charakter nieuciążliwy zarówno dla terenu opracowania, jak i terenów sąsiednich. 

W odniesieniu do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z poz. zmianami)  

realizacja budowy nie ogranicza interesów osób trzecich w zakresie spełnienia podstawowych wymagań 

dotyczących istniejących oraz ewentualnie realizowanych na sąsiednich terenach obiektów budowlanych  w 

zakresie m.in. : 

- bezpieczeństwa pożarowego  

- higieny, zdrowia i środowiska 

- bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów 

- ochrony przed hałasem 

- zaopatrzenia w media (woda, energia cieplna oraz inne) 

- usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 

- dostępu do usług telekomunikacyjnych 

- dostępu do drogi publicznej 

Rozwiązania techniczne zastosowane w projekcie obiektu, jego usytuowanie oraz sposób zagospodarowania 

terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i 

promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

 

2. oddziaływanie obiektu w zakresie bryły (formy): 

Zgodnie z §13.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, projektowany obiekt jest zlokalizowany w 

obrębie cmentarza. Ze względu na niewielką skalę obiektu i jego lokalizację, nie zachodzi zjawisko 

przesłaniania ani zacieniania. 

Realizacja inwestycji nie ma wpływu na uzyskanie odpowiednich wskaźników intensywności zabudowy oraz 

funkcję zabudowy na sąsiednich działkach. 

 

B. Analiza uwarunkowań formalno-prawnych w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki: 

 Rozdział  1, Usytuowanie obiektu 
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- nie dotyczy 

 Rozdział  2, Dojścia i dojazdy 

- nie dotyczy 

 Rozdział  3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych 

- nie dotyczy 

 Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych 

- nie dotyczy 

Rozdział 5, Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych 

- nie dotyczy 

 Rozdział 6, Studnie §31  

– nie dotyczy  

 Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe,  

- nie dotyczy 

 Rozdział 8, Zieleń i urządzenia rekreacyjne,  

-- nie dotyczy 

 

Dział III. Budynki i pomieszczenia 

- nie dotyczy 

 

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe,  

- nie dotyczy 

 

 

10. Zgodność projektu z Planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA PLANU 

 

PROJEKT 

 

ZGODNOŚC PROJEKTU Z  PLANEM 

 Ustalenia funkcjonalne: 

Przeznaczenie terenu: cmentarz 

komunalny; zakaz lokalizacji funkcji 

mieszkalnej 

Zapewniono – funkcja obiektu: pomnik ZGODNY 

 Ustalenia ekologiczne: 

Zakaz wycinki drzewostanu i 

krzewostanu, zakaz działań 

prowadzących do pogorszenia 

Zapewniono – nie przewiduje się ingerencji w 

istniejącą zieleń; nie przewiduje się ingerencji 

w zakresie  istniejących stosunków wodnych;  

ZGODNY 
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stosunków wodnych oraz 

zanieczyszczania i zabudowy 

istniejących cieków i zbiorników 

 

 Ustalenia kompozycji 

urbanistycznej, form zabudowy i 

sposobu zagospodarowania  

terenu: 

Zakaz lokalizacji obiektów 

kubaturowych niezwiązanych z 

funkcją grzebalną; zakazuje się 

lokalizacji form architektonicznych 

wpływających na degradację 

widoku Cmentarza, (…);  

Nowe i przekształcane obiekty 

realizuje się zgodnie z wymogami 

harmonijnej sylwety, panoramy lub 

pierzei; (…); 

Obowiązuje trwałe zachowanie 

historycznego układu 

kompozycyjnego i historycznego 

ukształtowania terenu. (…); 

Nakazuje się utrzymanie obecnego 

charakteru zagospodarowania. 

Obowiązuje zakaz lokalizacji 

nowych miejsc grzebalnych. (…) 

Zapewniono – obiekt projektowany związany 

jest z funkcją grzebalną; forma obiektu nie 

wpływa na degradację widoku Cmentarza – 

forma projektowana wpisuje się w estetykę i 

skalę obiektów otaczających - np. pomnik 

wojenny - Rzeźba św. Jerzego ze smokiem, 

lokalizacja: pas zieleni pomiędzy kw. 6 B, 7 C, 

naprzeciwko lokalizacji projektowanego 

pomnika. Zachowuje się tym samym 

historyczny układ kompozycyjny i historyczny 

ukształtowania terenu z układem pomników 

wzdłuż al. Górnej – od pomnika Katyńskiego. 

Utrzymuje się obecny charakter 

zagospodarowania. Nie projektuje się nowych 

miejsc grzebalnych. 

ZGODNY 

 Ustalenia dotyczące terenów lub 

obiektów podlegających ochronie  

Zapewniono – projekt respektuje ustalenia 

planistyczne w zakresie ochrony struktury 

przestrzennej. 

ZGODNY 

 

11.0  Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 

Projektowany obiekt jest pomnikiem, stanowiącym element małej architektury zlokalizowany na terenie 

publicznym.  

Podstawowe dane liczbowe: 

- wymiary pomnika  

część A – 7,9m x 3.1m x 1,46m (h); część B – 0,4m x 0,4m x 2,70m (h) 

 

12.0  Zestawienie powierzchniowe pomieszczeń użytkowych 

- nie dotyczy 
 

13.0  Warunki geotechniczne, projektowane fundamenty oraz  układ konstrukcyjny obiektu. 
 

warunki geotechniczne  
 

Dla przedmiotowej inwestycji, na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012r. Nr 0, poz. 
463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, określono warunki 
gruntowe jako proste. W czasie badań nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości 4,0m. 
  

konstrukcja  
W aspekcie konstrukcji obiekt posadowiony zastał na fundamencie płytowym (część A) oraz stopie 
fundamentowej (część B). 
 

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych wg rysunku konstrukcyjnego. 
 

14.0  Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu   

i otaczającej  zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 

prawo budowlane.  
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14.1  Forma/funkcja budynku (obiektu), sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej 

zabudowy  

Forma obiektu oraz sposób kształtowania bryły wraz z detalem nawiązuje do charakteru otoczenia 

cmentarza. 

Poprzez zastosowanie naturalnych materiałów (beton, kamień) obiekt nawiązuje do naturalnej kolorystyki 

otoczenia. 

14.2 Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane. 

 

WYMAGANIA 

 

 

SPOSÓB SPEŁNIENIA 

1). 

a) bezpieczeństwa konstrukcji,  

 

b) bezpieczeństwa pożarowego,  

 

c) bezpieczeństwa użytkowania,  

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska,  

 

 

 

 

 

 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

 

 f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej obiektu oraz racjonalizacji 

użytkowania energii; 

 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w 

zakresie:  

a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w 

energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 

czynników,  

b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;  

2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w 

zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;  

 

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;  

 

a) zastosowane rozwiązania konstrukcyjne gwarantują bezpieczeństwo 

użytkownikom obiektu oraz osobom trzecim  

b) nie dotyczy 

c) wszystkie elementy obiektu zaprojektowano w sposób niestwarzający 

ryzyka wypadków w trakcie użytkowania  

d) materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia 

dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów; obiekt nie będzie emitował 

gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego 

promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie 

przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które 

zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiały, 

stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z 

przeznaczeniem; obiekt zostanie zabezpieczony przeciwko przenikaniu 

wilgoci do elementów budowlanych i wnętrza poprzez zaprojektowanie 

izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych; wentylacja zapewniona 

będzie poprzez system biosterowany hybrydowy.  

 

e) rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie obiektu 

oraz pracę i odpoczynek w jego obrębie nie powodując nadmiernego 

hałasu oraz drgań 

f) charakterystyka energetyczna – nie dotyczy 

 

2). 

a) zapewnione; 

 

b) nie dotyczy 

2a) rozwiązania projektowe zapewniają możliwość dostępu do usług 

telekomunikacyjnych 

3) rozwiązania projektowe zapewniają możliwość utrzymania właściwego 

stanu technicznego obiektu; nie stosuje się rozwiązań technicznych, które 

nie są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej;  

 

4) nie dotyczy. 
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5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;  

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;  

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 
ochroną konserwatorską;  

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;  

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 
publicznej;  

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na 

terenie budowy.  

 

5) nie dotyczy 

6) nie dotyczy 

7) dotyczy, obiekt respektuje ustalenia w tym zakresie 

8) obiekt usytuowano odpowiednio na działce budowlanej, zachowując 
m.in. wymagane odległości od granicy działki oraz od innych obiektów 

9) projekt wykonano z poszanowaniem interesów osób trzecich, w tym z 
zapewnieniem dostępu do drogi publicznej 

10) dla projektu sporządzono informacje dotyczącą BIOZ, która stanowić 
będzie podstawę do sporządzenia planu BIOZ 

 

15.0  Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

- nie dotyczy  

 

16.0  Instalacje. 

Obiekt wyposażony będzie w instalację elektryczną (oświetlenie). Źródło zasilania stanowi słup 

fotowoltaiczny z wiatrakiem. 

Szczegóły rozwiązania zgodnie z opisem branżowym. 

 

17.0 Ochrona ppoż. 

- nie dotyczy 

Projekt  obiektu nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p. pożarowych 

 

 

18.0 Charakterystyka energetyczna obiektu (patrz także pkt.14.2 -tabela). 

- nie dotyczy 

 

19.0 Uzgodnienie w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych 

- nie dotyczy 

 
20.0 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

ZAKRES ROBÓT 
Zakres robót obejmuje ponika wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz instalacją 
oświetleniową. 
 
ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 
Na działce inwestycyjnej istnieje obiekt budowlany przeznaczony do demontażu (krzyż). 
 
20.1 Kolejność wykonywanych robót 
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1.1. zagospodarowanie placu budowy 
1.2. roboty ziemne 
1.3. roboty budowlano-montażowe 
1.4. roboty wykończeniowe 
1.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
20.2 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
 
 
20.3 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych. 
 
20.3 .1 . Zagospodarowanie placu budowy 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 
zakresie: 
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
g) zapewnienia właściwej wentylacji, 
h) zapewnienia łączności telefonicznej, 
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia co najmniej 1,5 m. 
W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz 
pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna 
wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie 
wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym 
stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 
wysokości 1,10 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 
przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. 
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Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 
6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 
terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest 
zabronione. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 
wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z 
podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości 
liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną 
odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w 
sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w 
odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia 
mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z 
urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 
obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod 
względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast 
kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 
konserwacji urządzeń. Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 
zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt 
niezbędny do gaszenia 
pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z 
potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego 
powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
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20.3 . 2 . Roboty ziemne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
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, 
- ciepłownicze, 
- 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 
nieumocnionych, 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. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 
- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeśli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy 
również 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 w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 
prefabrykowaną. 
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20 . 3. 3 . Roboty budowlano – montażowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe); 
- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót 
montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w 
obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m). 
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być 
wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z 
instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch 
niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty 
montażowe, 
jest zabronione. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 
wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami 
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 
- przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub 
wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 
- składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem 
żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 
wbudowania. 
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów 
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub 
drabiny rozstawne. 
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, 
zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub 
wyrobów jest zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 
najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 
wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 
- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 
Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 
około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne 
spadającej osoby. 
W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą 
urządzenia samohamującego. 
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Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. 
Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń 
samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza 
aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych 
powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, 
zamocowanej niezalenie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 
Ponadto, 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. 
 
20.3. 4 . Roboty wykończeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak 
stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem lub demontażem rusztowania), 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy 
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych 
oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, 
„ROCO – 1”. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz 
monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 
1,00 m. 
Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 
pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” 
(roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. 
Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby 
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. 
Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i 
rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 
W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć 
instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem 
elektrycznym. 
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków 
ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
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- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
 
20.3 . 5 . Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 
technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 
przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych 
maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być: 
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
20.4 . Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 
zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 
zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z 
pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy 
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny 
być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na 
stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 
wypadkowe –nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, 
maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
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Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 
zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
20. 5 . Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
 
- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy : 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
- przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy : 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
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d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć 
stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

   

     

Opracował: 

Arch. Bartosz Warzecha 



1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany oświetlenia Pomnika-Kapliczki  
ul. Ku Słońcu 125A, 70-001 Szczecin dz. nr 2/6. 

2. Podstawa opracowania 
Opracowano na podstawie: 
 - Zaleceń inwestora, 
 - Uzgodnień technicznych z inwestorem, 
 - Aktualnych przepisów prawnych, 
 - Wiedzy technicznej, 

- Katalogów produktów. 
 

3. Dane techniczne 
- Napięcie zasilania – 12V DC, 

4. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje instalację oświetlenia Pomnika-Kapliczki 

 

5. Opis techniczny projektowanej instalacji oświetlenia 
W projekcie przyjęto jako źródło zasilania: solarną latarnię hybrydową CSL-820H 20W 
LED. W skład latarni wchodzi: oprawa świetlniea LED - 20W (2200lm), panel solarny - 
2x150W; turbina wiatrowa - 300W, bateria: 2x 100Ah 12V GEL. Wysokość słupa 7m. 
Solarną latarnię posadowić na fundamencie, w miejscu zgodnie z rysunkiem A01.  

Przyjęto także trzy oprawy oświetleniowe: Breva oprawa LED 12V; 10W; IP68. 
Montaż opraw w miejscu zgodnie z rysunkiem A01. Oprawy Breva LED zasilić kablem 
YKY 2x1,5 RE 0,6/1,0kV z solarnej latarni hybrydowej CSL-820H 20W LED. Obwód 
zabezpieczyć bezpiecznikiem cylindrycznym 5A. 
 Kabel ułożyć linią falistą na głębokości 0,5m od projektowanych rzędnych terenu, na 
warstwie piasku o grubości, co najmniej 10 cm. Kabel zasypać 10 cm warstwą piasku, 
następnie 15 cm warstwą rodzimego gruntu (bez kamieni i gruzu), ułożyć niebieską folię tak, 
by jej krawędzie w rzucie pionowym wystawały po  min. 5cm poza krawędź kabla i zasypać 
rodzimym gruntem. Wprowadzenie kabla do słupa wykonać w osłonie rurowej. Osłona 
powinna przechodzić przez całą grubość fundamentu ze spadkiem w kierunku zewnętrznym. 
 

 
mgr inż. Tadeusz KMIEĆ 

Upr. Nr A/PB/8300/208/84 
 
 
 
 



1 OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 

1.1 Obiekt 
Pomnik - kapliczka. Szczecin, ul. Ku Słońcu 125A, działka nr 2/6 

1.2 Podstawa opracowania 
- Projekt architektoniczny, 
- Normy i przepisy, 
- Opinia geotechniczna. 

1.3 Zakres opracowania 
Dokumentacja obejmuje projekt budowlany branży konstrukcyjnej pomnika A i B. 

1.4 Normy 
Obliczenia statyczne przeprowadzono wg: 

- PN-77-B-02011+Az1. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
- PN-82-B-02001. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
- PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
- PN-81-B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

1.5 Opis konstrukcji 
Zaprojektowano dwa elementy małej architektury: pomnik A w postaci bryły przypominającej 

ostrosłup oraz pomnik B w postaci słupa. 
Pod pomnikiem A zaprojektowano monolityczną płytę fundamentową o grubości 25 cm z betonu 

C25/30 zazbrojonego stalą A-IIIN. Płytę posadowić na głębokości 50 cm a bezpośrednio pod płytą 
wykonać warstwę chudego betonu (10 cm) a pod nim wymianę gruntu na 50 cm. Jako zasypki użyć 
gruntu przepuszczalnego (żwir, pospółka, piasek gruby/średni) 

Pomnik B zaprojektowano w postaci żelbetowego słupa o wysokości 3,2 m i przekroju 34x34 cm 
wspartego na żelbetowej stopie fundamentowej. Słup oraz stopę wykonać z betonu C25/30 
zbrojonego stalą A-IIIN. Stopę wykonać na chudym betonie (10 cm) a pod nim wyrównać podłoże 
30 cm warstwą podsypki z piasku średniego. 

1.6 Założenia do obliczeń statycznych 

1.6.1 Obciążenia stałe pomnika A 

Pomnik bryła w kształcie ostrosłupa 
gk γf gr 

[kN/m2]  [kN/m2] 
Bryła pomnika V=5,98 m3 q=5,98*25=149,5 kN 
A=15,25 m2 

9,8 
1,2 

11,76 

Suma: 9,8  11,76 
  



1.6.2 Obciążenie wiatrem pomnika B 

Wiatr na słup 
qk Ce Cx l d β P γf 

[kN/m2] - - - - - [kN] - 
wiatr - strefa I, k=0,69, λ=13,5 
Wartość obciążenia całkowitego 
P=qk·Ce·Cx·l·d·β 

0,3 0,65 1,38 2,7 0,4 1,8 0,52 1,5 

1.6.3 Obciążenie zmienne pomnika B 

Obciążenie zmienne na słup  
H M 

[kN] [kNm] 
 1,0 2,0 

1.7 Zastosowane schematy konstrukcyjne  
W obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych przyjęto następujące schematy statyczne: 
• Pomnik A – żelbetowa płyta fundamentowa na podłożu sprężystym obciążona równomiernie 

ciężarem pomnika, obciążenie wiatrem i śniegiem pominięto, 
• Pomnik B – wspornik żelbetowy zamocowany w stopie fundamentowej obciążony wiatrem i 

obciążeniem zmiennym. 

1.7.1 Obliczenie stopy fundamentowej pod pomnik B 

1.7.1.1 Fundament  nr  1    
 Klasa fundamentu: stopa prostokątna, 
 Typ konstrukcji: słup prostokątny, 
 Położenie fundamentu względem układy globalnego: 
 Wymiary podstawy fundamentu:  Bx = 0,90 m,    By = 0,90 m, 
 Współrzędne środka fundamentu: 
   x0f = 0,00 m,       y0f = 0,00 m, 
 Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:  φ = 0,00. 

 

z [m] 

0

1

 0,00

Gp

Skala  1 : 20

0,90

0,
30

 0,80

x

z



 

1.7.1.2 Podłoże gruntowe 

1.7.1.2.1 Teren 
 Istniejący względny poziom terenu:  zt = 0,00 m, 

Projektowany względny poziom terenu:  ztp = 0,00 m. 

1.7.1.2.2 Warstwy gruntu 

Lp. Poziom stropu Grubość warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt. 
 [m] [m]  [m] 
1 0,00 nieokreśl. Glina piaszczysta brak wody 

1.7.1.3 Konstrukcja na fundamencie 
 Typ konstrukcji: słup prostokątny 
 Wymiary słupa:   b = 0,34 m,     l = 0,34 m, 
 Współrzędne osi słupa:     x0 = 0,00 m,       y0 = 0,00 m, 
 Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:  φ = 0,000. 

1.7.1.4 Obciążenie od konstrukcji 
Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 0,50 m. 
Lista obciążeń: 
 Lp    Rodzaj       N       Hx       Hy       Mx       My       γ 
 obciążenia*     [kN]      [kN]     [kN]    [kNm]    [kNm]      [−] 
 1      D   11,0    0,5    0,0   0,00   1,80   1,50 
 2      D   11,0    1,5    0,0   0,00   3,80   1,25 

  * D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,   
    D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe. 

1.7.1.5 Materiał 
 Rodzaj materiału:  żelbet 
 Klasa betonu:  B25,     nazwa stali:  St3S-b, 
 Średnica prętów zbrojeniowych:   
  na kierunku x:  dx = 12,0 mm,     na kierunku y:  dy = 12,0 mm, 
 Kierunek zbrojenia głównego:  x, 

0 ,9 0

0,
90x

y



 Grubość otuliny:  5,0 cm. 
 W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion. 

1.7.1.6 Wymiary fundamentu 
 Względny poziom posadowienia:  zf = 0,80 m 
 Kształt fundamentu: prosty 
 Wymiary podstawy:  Bx = 0,90 m,    By = 0,90 m, 
 Wysokość:  H = 0,30 m, 
 Mimośrody:  Ex = 0,00 m,    Ey = 0,00 m. 

1.7.1.7 Stan graniczny I 

1.7.1.7.1 Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów    

 Nr obc. Rodzaj obciążenia  Poziom [m]  Wsp. nośności   Wsp. mimośr. 
   1      D   0,80     0,11     0,39 
*  2      D   0,80     0,17     0,86 

1.7.1.7.2 Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  2 
 Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 0,90 m,    By = 0,90 m. 
 Względny poziom posadowienia:  H = 0,80 m. 
 Rodzaj obciążenia:  D, 

 Zestawienie obciążeń: 
 Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji: 
  siła pionowa:  N = 11,00 kN,  mimośrody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m, 
  siła pozioma:  Hx = 1,50 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,30 m, 
  siła pozioma:  Hy = 0,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,30 m, 
  moment:  Mx = 0,00 kNm,     moment:  My = 3,80 kNm. 
 Ciężar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciążenia posadzek: 
  siła pionowa:  G = 15,14 kN/m,     momenty:  MGx = 0,00 kNm/m,     MGy = 0,00 kNm/m. 
 Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę 
obciążenia 
  obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia. 

 Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu 
 Obciążenie pionowe: 
  Nr = N + G = 11,00 + 15,14 | 11,09 = 26,14 | 22,09 kN. 
 Momenty względem środka podstawy: 
  Mrx = N·Ey − Hy·Ez + Mx + MGx = 11,00·0,00 - 0,00·0,30 + 0,00 + (0,00) | 0,00 = 0,00 | 
0,00 kNm. 
  Mry = −N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -11,00·0,00 + 1,50·0,30 + 3,80 + (0,00) | (0,00) = 4,25 | 
4,25 kNm. 
 Mimośrody sił względem środka podstawy: 
  erx = |Mry/Nr| = 4,25/22,09 = 0,19 m, 
  ery = |Mrx/Nr| = 0,00/22,09 = 0,00 m. 
  erx/Bx + ery/By = 0,214 + 0,000 = 0,214 m < 0,250. 
 Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony. 



 Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego 
 Zredukowane wymiary podstawy fundamentu: 
  Bx′ = Bx − 2·erx = 0,90 - 2·0,16 = 0,57 m,     By′ = By − 2·ery = 0,90 - 2·0,00 = 0,90 m. 
 Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1): 
  średnia gęstość obliczeniowa:  ρD(r) = 1,89 t/m3, 
  minimalna wysokość:  Dmin = 0,80 m, 
  obciążenie:  ρD(r)·g·Dmin = 1,89·9,81·0,80 = 14,83 kPa. 
 Współczynniki nośności podłoża: 
  obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  Φu(r) = Φu(n)·γm = 15,50·0,90 = 13,950, 
  spójność:  cu(r) = cu(n)·γm = 23,76 kPa, 
  NB = 0,48    NC = 10,34,    ND = 3,57. 
 Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu: 
  tg δx = |Hx|/Nr = 1,50/26,14 = 0,06,     tg δx/tg Φu(r) = 0,0574/0,2484 = 0,231, 
   iBx = 0,83,    iCx = 0,89,    iDx = 0,92. 
  tg δy = |Hy|/Nr = 0,00/26,14 = 0,00,     tg δy/tg Φu(r) = 0,0000/0,2484 = 0,000, 
   iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00. 
 Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:   
  ρB(n)·γm·g = 2,10·0,90·9,81 = 18,54 kN/m3. 
 Współczynniki kształtu: 
  mB = 1 − 0,25·Bx′/By′ = 0,84,    mC = 1 + 0,3·Bx′/By′ = 1,19,    mD = 1 + 1,5·Bx′/By′ = 1,96 
 Odpór graniczny podłoża: 
  QfNBx = Bx′By′(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·ρB(r)·g·Bx′·iBx) = 186,23 kN. 
  QfNBy = Bx′By′(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·ρD(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·ρB(r)·g·By′·iBy) = 208,55 kN. 
 Sprawdzenie warunku obliczeniowego: 
  Nr = 26,14 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·186,23 = 150,85 kN. 
 Wniosek: warunek nośności jest spełniony. 

1.7.1.8 Stan graniczny II 

1.7.1.8.1 Osiadanie fundamentu    
 Osiadanie całkowite: 
 Osiadanie pierwotne:  s′ = 0,01 cm. 
 Osiadanie wtórne:      s′′ = 0,00 cm. 
 Współczynnik stopnia odprężenia podłoża:    λ = 0. 
 Osiadanie:  s =  s′ + λ·s′′ = 0,01 + 0·0,00 = 0,01 cm, 
 Sprawdzenie warunku osiadania: 
  Dopuszczalne osiadanie:   sdop = 2,00 cm. 
  s = 0,01 cm < sdop = 2,00 cm 
  Wniosek:  Warunek osiadania jest spełniony. 

1.7.2 Obliczenie słupa pomnika B 

1.7.2.1 Cechy przekroju:  
zadanie Słupek, pręt nr 1, przekrój: xa=0,00 m, xb=3,20 m 



Wymiary przekroju [cm]:  
 h=34,0,  b=34,0,  

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej 
BETON: B25  

fck= 20,0 MPa, fcd=α·fck/γc=1,00×20,0/1,50=13,3 MPa 
Cechy geometryczne przekroju betonowego: 

Ac=1156 cm2,  Jcx=111361 cm4,  Jcy=111361 cm4 
STAL: A-IIIN (RB 500 W) 

fyk=500 MPa, γs=1,15, fyd=420 MPa 
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+420/200

000)=0,625,  
Zbrojenie główne:  

As1+As2=4,52 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×4,52/1156=0,39 %,  
Jsx=812 cm4, Jsy=812 cm4,  

1.7.2.2 Siły przekrojowe:  

zadanie: Słupek, pręt nr 1, przekrój: xa=0,00 m, xb=3,20 m 

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB 
Momenty zginające:  Mx = 0,000 kNm,  My = 0,000 kNm,  
Siły poprzeczne: Vy = 0,000 kN, Vx = 0,000 kN, 
Siła osiowa: N = 0,000 kN = NSd, . 

1.7.2.3 Zbrojenie wymagane:  
(zadanie Słupek, pręt nr 1, przekrój: xa=0,00 m, xb=3,20 m) 

 
Wielkości obliczeniowe: 
 NSd=-9,766 kN,  
 MSd=√(MSdx

2+ MSdy
2) = √(3,8932+0,0002) 

=3,893 kNm 
 fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd, 
Zbrojenie rozciągane (εs1=10,00 ‰): 
 As1=0,18 cm2 < min As1=1,55 cm2, przyjęto 
As1=1,55 cm2,  ⇒ (2¤12 = 2,26 cm2), 
Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest 
obliczeniowo wymagane. 
 As=As1+As2=0,18 cm2, ρ=100×As/Ac= 
100×0,18/1156=0,02 % 
Wielkości geometryczne [cm]:  
 h=34,0,  d=30,4,  x=1,6 (ξ=0,051),  

 a1=3,6, ac=0,5, zc=29,9,  Acc=53 cm2, 
εc=-0,54 ‰, εs1=10,00 ‰, 

Wielkości statyczne [kN, kNm]:  
 Fc= -17,415, Fs1 = 7,649,  
 Mc= 2,868, Ms1 = 1,025,  
Warunki równowagi wewnętrznej: 
 Fc+Fs1=-17,415+(7,649)=-9,766 kN (NSd=-9,766 kN) 
 Mc+Ms1=2,868+(1,025)=3,893 kNm (MSd=3,893 kNm) 

 

 



1.7.2.4 Długości wyboczeniowe pręta:  
zadanie Słupek, pręt nr 1 
- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu:  

podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik β obliczono jak dla 
pręta jednostronnie zamocowanego w układzie przesuwnym 
ze wzoru (C.1)  lo = β lcol,  lcol=3,200 m,  
podatności węzłów: κa =0,000 ⇒ kA =(1/κa-1)=∞, κb =1,000 ⇒ kB =(1/κb-1)=0,000, 
⇒ β=2+1/(3k) = 2+1/(3×∞) ⇒  lo= 2,000×3,200 = 6,400 m 

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:  
podatności węzłów ustalone według załącznika C normy, współczynnik β obliczono jak dla 
pręta swobodnego: 
ze wzoru (C.1)  lo = β lcol,  lcol=3,200 m,  
podatności węzłów:  κa =1,000 ⇒ kA =(1/κa -1)=0,000, ęb =1,000 ⇒ kB =(1/κb-1)=0,000, 
β=1,000  ⇒ lo = 1,000×3,200 = 3,200 m 

1.7.2.5 Uwzględnienie wpływu smukłości pręta:  

zadanie Słupek, pręt nr 1 

- w płaszczyźnie ustroju:  

mimośród niezamierzony: (lcol=3,200 m, h=0,340 m, n=1) ea = max

= max〈0,011, 0,011, 0,010〉 =0,011 m, przyjęto: ea=0,020 m, 

mimośród statyczny: Mmax=max MSd =3,643 kNm,  NSd=-9,766 kN  ⇒  ee=Mmax/N= 
3,643/(-9,766)= 0,373 m, 

mimośród początkowy: eo=ea+ee=0,020+0,373=0,393 m,  

obliczenie siły krytycznej:  
- długość wyboczeniowa: lo=6,400 m (obliczona wg PN), 
- moduł sprężystości betonu: Ecm=30,0⋅106 kPa, 
- momenty bezwładności:  Ic=11,1361⋅10-4 m4,   

 Is=0,0812⋅10-4 m4 (dla zbrojenia rzeczywistego) 
- eo/h=max〈(ea+ee)/h, 0,05, 0,5-0,01(lo/h+fcd)〉 = max〈1,156, 0,05, 0,179〉 = 1,156, 
- klt=1+0,5 (NSd,lt/NSd) φ(t,to) =1 + 0,5×1,000×2,00 = 2,000, 

 
współczynnik zwiększający mimośród początkowy: 

, 

- w płaszczyźnie prostopadłej  do ustroju:  
uwzględnienie wpływu smukłości zaniechano  

1.7.2.6 Nośność przekroju prostopadłego:  
zadanie Słupek, pręt nr 1, przekrój: xa=0,00 m, xb=3,20 m 
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Wielkości obliczeniowe: 
 NSd=-9,766 kN,  
 MSd=√(MSdx

2+ MSdy
2) = √(3,8932+0,0002) 

=3,893 kNm 
 fcd=13,3 MPa,  fyd=420 MPa =ftd, 
Zbrojenie rozciągane: As1=2,26 cm2, 
Zbrojenie ściskane: As2=2,26 cm2, 
 As=As1+As2=4,52 cm2, ρ=100×As/Ac= 
100×4,52/1156=0,39 % 
Wielkości geometryczne [cm]:  
 h=34,0,  d=30,4,  x=8,9 (ξ=0,292),  
 a1=3,6, a2=3,6, ac=3,0, zc=27,4,  Acc=302 cm2, 

εc=-0,08 ‰, εs2=-0,05 ‰, εs1=0,20 ‰, 
Wielkości statyczne [kN, kNm]:  

 Fc= -16,742, Fs1 = 9,250, Fs2 = -2,274, 
 Mc= 2,348, Ms1 = 1,240, Ms2 = 0,305, 
Warunek stanu granicznego nośności: 

MRd = 42,290 kNm  >  MSd =Mc+Ms1+Ms2=2,348+(1,240)+(0,305)=3,893 kNm 

1.7.2.7 Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) 
zadanie Słupek, pręt nr 1 
Na całej długości pręta przyjęto strzemiona o średnicy φ=6 mm ze stali A-IIIN, dla której  f ywd 
= 420 MPa. 
Minimalny stopień zbrojenia na ścinanie: 

 ρw,min = 0,08 / fyk = 0,08×  / 500 = 0,00072 
 

Strefa nr 1  
Początek i koniec strefy: xa = 0,0   xb = 292,8 cm 
Maksymalny rozstawy strzemion – wymagania dla belek: 
   smax = 0,75 d = 0,75×304 = 228   smax ≤ 400 mm 
   przyjęto smax = 228 mm. 
Maksymalny rozstawy strzemion – wymagania dla słupów: 
   smax = min{h; b} = min{340,0; 340,0}=340,0    smax ≤ 400 mm 
   przyjęto smax = 340,0 mm.  
Ze względu na zbrojenie  smax = 15 φ = 15×12,0 = 180,0 mm. 
Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 22,8 cm, dla których 
stopień zbrojenia na ścinanie wynosi: 
  ρw = Asw /(s bw sin α) = 0,57 / (22,8×34,0×1,000) = 0,00073 
    ρw = 0,00073 > 0,00072 = ρw min 

Strefa nr 2  
Początek i koniec strefy: xa = 292,8   xb = 320,0 cm 
Maksymalny rozstawy strzemion – wymagania dla belek: 
   smax = 0,75 d = 0,75×304 = 228   smax ≤ 400 mm 
   przyjęto smax = 228 mm. 
Maksymalny rozstawy strzemion – wymagania dla słupów: 
   smax = min{h; b} = min{340,0; 340,0}=340,0    smax ≤ 400 mm 
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   przyjęto smax = 340,0 mm.  
Ze względu na zbrojenie  smax = 15 φ = 15×12,0 = 180,0 mm. 
Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 22,8 cm, dla których 
stopień zbrojenia na ścinanie wynosi: 
  ρw = Asw /(s bw sin α) = 0,57 / (22,8×34,0×1,000) = 0,00073 
    ρw = 0,00073 > 0,00072 = ρw min 

 

1.7.2.8 Ścinanie 
zadanie Słupek, pręt nr 1. 

Przyjęto podparcie lub obciążenie pośrednie. 

 

Odcinek nr 4 
Początek i koniec odcinka: xa = 175,7   xb = 234,3 cm 
Siły przekrojowe:  NSd = -4,473;  
    VSd max = 1,880 kN 
Rodzaj odcinka:  
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ρL =  = 

 
= 0,00219; ρL ≤ 0,01

 
Przyjęto ρL = 0,00219. 
 σcp = NSd / AC = 4,473 / 1186,16 ×10 = 0,04 MPa σcp ≤ 0,2 fcd 
Przyjęto σcp = 0,04 MPa. 
 VRd1 = [0,35 k fctd (1,2 + 40 ρL) + 0,15 σcp] bw d =  
  = [0,35×1,30×1,00×(1,2+40×0,00219) + 0,15×0,04]×34,0×30,4×10-1 = 61,136 
kN 
 VSd = 1,880 < 61,136 = VRd1 
Nośność odcinka I-go rodzaju:  
 VSd = 1,880 < 61,136 = VRd1 
 ν = 0,6 (1 - fck / 250) = 0,6×(1 - 20 / 250) = 0,552 
 VRd2 = 0,5 ν fcd bw z = 0,5×0,552×13,3×34,0×23,1×10-1 = 287,774 kN 
 αc = 1 + σcp/fcd = 1 + 0,04/$fcd$ = 1,003  
 VRd2,red = αc VRd2 =1,003×287,774 = 288,590 kN 
Przyjęto VRd2,red = 287,774 kN 
 VSd = 1,880 < 287,774 = VRd2,red 

1.7.2.9 Nośność zbrojenia podłużnego 
zadanie Słupek, pręt nr 1. 

Sprawdzenie siły przenoszonej przez zbrojenie rozciągane dla x = 0,000 m: 

ΔFtd = 0,5 |VSd| (cotθ - VRd32/ VRd3 cotα) = 0,5×1,880×(1,000) = 0,940 kN 
Sumaryczna siła w zbrojeniu rozciąganym: 
 Ftd = Ftd,m + ΔFtd = 9,250 + 0,940 = 10,190 kN;  

Ftd ≤ Ftd,max = 9,250 kN 
Przyjęto Ftd = 9,250 kN 
 Ftd = 9,250 < 95,002 = 2,26×420 ×10-1 = As fyd 

1.7.2.10 Zarysowanie 
zadanie Słupek, pręt nr 1, 

Położenie przekroju:    x = 0,000 m 
Siły przekrojowe:    MSd = -2,962 kNm  
      NSd = -8,878 kN e = 35,4 cm 
      VSd = 1,520 kN  
Wymiary przekroju:    bw  = 34,0 cm 
      d = h - a1 = 34,0 - 3,6 = 30,4 cm 
      Ac = 1156 cm2 
      Wc = 6551 cm3 

M i n i m a l n e  z b r o j e n i e :  

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla zginania, przy naprężeniach wywołanych 
przyczynami zewnętrznymi, wynosi: 
  As = kc k fct,eff Act / σs,lim =  
       = 0,4×1,0×2,2×578 / 280 = 1,82 cm2 

db
A

w

sL 2,26
34,0×30,4



  As1 = 2,26 > 1,82 = As 

Z a r y s o w a n i e :  

  Mcr = fctm Wc = 2,2×6551 ×10-3 = 14,411 kNm 

  
Ncr =  =  ×10-1 = -48,529 kN

 
  NSd = 8,878 < 48,529 = Ncr 
Przekrój niezarysowany. 

S z e r o k o ś ć  r o z w a r c i a  r y s y  u k o ś n e j :   

Rysy ukośne nie występują. 

1.7.2.11 Ugięcia 
zadanie Słupek, pręt nr 1 
Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych i krótkotrwałych. 
Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy φ(t,to) = 2,00. 

  
Ec,eff =  =  = 10000 MPa

 
Moment rysujący: 
  Mcr = fctm Wc = 2,2×6551 ×10-3 = 14,411 kNm 
Całkowity moment zginający MSd = -2,962 kN  nie powoduje zarysowania przekroju. 

S z t y w n o ś ć  d l a  k r ó t k o t r w a ł e g o  d z i a ł a n i a  w s z y s t k i c h  o b c i ą ż e ń :  

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = -2,962 kNm. 
Wielkości geometryczne przekroju:  xI = 17,0 cm II = 116777 cm4  
  B = Ec,eff II = 30000×116777 ×10-5 = 35033 kNm2 

S z t y w n o ś ć  d l a  k r ó t k o t r w a ł e g o  d z i a ł a n i a  o b c i ą ż e ń  d ł u g o t r w a ł y c h :  

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = -2,962 kNm. 
Wielkości geometryczne przekroju:  xI = 17,0 cm II = 116777 cm4 
  B = Ec,eff II = 30000×127608 ×10-5 = 35033 kNm2 

S z t y w n o ś ć  d l a  d ł u g o t r w a ł e g o  d z i a ł a n i a  o b c i ą ż e ń  d ł u g o t r w a ł y c h :  

Sztywność na zginanie wyznaczona dla  momentu MSd = -2,962 kNm. 
Wielkości geometryczne przekroju:  xI = 17,0 cm II = 127608 cm4 
  B = Ec,eff II = 10000×127608 ×10-5 = 12761 kNm2 
Ugięcie w punkcie o współrzędnej  x = 3,200 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji 
krzywizny osi pręta (1/ρ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi: 

 a = a0,k+d - a0,d + a∞,d = 0,2 - 0,2 + 0,6 = 0,6 mm 
 

1.7.3 Wyniki dla płyty fundamentowej pod pomnikiem A 
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Rys. 1. Wartości odporów gruntu pod fundamentem [kPa] 

 

Rys. 2. Wartości momentów zginających w płycie fundamentowej [kNm/m] 



1.8 Uwagi końcowe 
Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 

zasad sztuki budowlanej, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru, Polskimi Normami 
oraz przepisami BHP. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB 
dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem „B” 

Przed rozpoczęciem budowy, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 
wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 
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