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I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu
rozdzielni głównej w budynku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przy ul. Krakowskie
Przedmieście 21/23 w Warszawie .
Opracowanie obejmuje swoim zakresem :
- wymianę rozdzielnicy głównej budynku
- modernizację układu pomiarowego energii elektrycznej
- instalację ochrony od porażeń
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów:
- Umowa o wykonanie prac projektowych
- Wizji lokalnej na terenie obiektu oraz inwentaryzacji istniejącej rozdzielni
- Obowiązujących norm i przepisów
- Uzgodnień roboczych z Inwestorem
3 . DANE ELEKTROENERGETYCZNE
- napięcie zasilania : 230/400V , 50Hz
- moc szczytowa

PS = 78,0 kW

- dodatkowa ochrona od porażeń : Szybkie wyłączenie w układzie TN-C-S
4. ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Budynek Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zasilony jest w energię elektryczną
wewnętrzna linią zasilającą typu YKXS 4x50 mm 2 z rozdzielnicy n.n. stacji
transformatorowej nr 6083 RWE Stoen . Wewnętrzna linią zasilającą doprowadzona
jest do rozdzielnicy RG PISF i zakończona na listwie podziałowej . Z listwy podziałowej
wyprowadzone

są

linie

zasilające

do

dwóch

zabezpieczeń

przelicznikowych

trójfazowych selektywnych 63A , a następnie do dwóch liczników energii elektrycznej .
4. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
4.1. STAN ISTNIEJĄCY
Pomiar energii elektrycznej zużywanej przez PISF odbywa się dwoma układami
pomiarowymi bezpośrednimi . Jeden z układów pomiarowych przewidziany jest na
potrzeby pomieszczeń biurowych na poddaszu , a drugi na pozostałą część budynku
zajmowaną przez PISF . Pomiar energii zlokalizowany jest w rozdzielnicy RG PISF

4.1. UKŁAD PROJEKTOWANY
Projektuje się likwidację dwóch układów pomiarowych bezpośrednich i zastąpienie ich
układem pomiarowym półpośrednim

. Układ pomiarowy półpośredni zrealizowany

będzie poprzez zainstalowanie przekładników prądowych 150/5 kl.0,2 i mocy 2,5kVA ,
listwy SKA oraz licznika dwukwadrantowego A1350 . Schemat ideowy układu
pomiarowego przedstawiono na rys. 1.
5.ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG PISF
Istniejąca rozdzielnica przewidziana jest do demontażu . Przewiduje się zainstalowanie
nowej rozdzielnicy według rys. 2 . Projektowana rozdzielnica składa się z części
zasilającej oraz odbiorczej i wykonana jest jako zestaw obudów wnękowa zamykanych
drzwiami metalowymi

. Część zasilająca wyposażona jest na wejściu w rozłącznik

bezpiecznikowy 160A ze zworami przystosowany do plombowania , przekładniki
prądowe 150/5 . Za przekładnikami w części odbiorczej zaprojektowano wyłącznik
kompaktowy DPX 160 w wersji wtykowej z gniazdem wtykowym /dla uzyskania przerwy
izolacyjnej/ zgodnie z wymaganiami RWE Stoen . Wyzwalacz przeciążeniowy
wyłącznika

DPX160

nastawić

na

In

≤

125A

.

Dla

realizacji

głównego

przeciwpożarowego wyłącznika prądu wyłącznik DPX 160 należy wyposażyć w
wyzwalacz wzrostowy . Część odbiorcza wyposażona została w nową aparaturę
modułową na szynę TH-35 o analogicznych parametrach jak aparaty istniejące . W
rozdzielnicy należy przewidzieć pola rezerwowe umożliwiające montaż dodatkowej
aparatury modułowej .
6. INSTALACJA OCHRONY OD PORAŻEŃ
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń zastosowano "szybkie wyłączenie
zasilania " zrealizowane poprzez zainstalowanie wyłączników przeciwporażeniowych
różnicowoprądowych , wyłączników nadprądowych oraz bezpieczników topikowych w
układzie TN-S . Linie zasilające oraz instalacja odbiorcza podłączona do projektowanej
rozdzielnicy istniejąca . Przewód ochronny „PE” winien być oznaczony izolacją w
kolorze żółto-zielonym . Po wykonaniu instalacji należy wykonać powykonawcze
pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej .
7. UWAGI KOŃCOWE
1.Demontaż istniejącej rozdzielnicy oraz wszelkie przełączenia instalacji odbiorczej
wykonać po wyłączeniu napięcia z zachowaniem przepisów BHP.
2. Roboty wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Elektrycznych Tom. 5, Prawem Budowlanym i normami i przepisami.

3. Po wykonaniu instalacji należy dokonać sprawdzających pomiarów instalacji
elektrycznej, wyniki należy zestawić w protokołach pomiarowych.
4. Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikat dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie wykazu wyrobów
podlegających obowiązkowemu zgłoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i
oznaczenia tym znakiem / M.P. Nr 39/94 poz. 335 / oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994 r w sprawie aprobat
i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych / Dz. U. Nr 10 poz. 48 z
dnia 08.02.1995 r / i Normami Polskimi lub w przypadku braku takich norm z aprobatami
technicznymi stosownie do ustaleń Ustawy z dnia 03.04.1993 r. o badaniach
i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250).

III. INFORMACJA O BEZPIECZEŃŚTWIE I OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PRACACH BUDOWLANO MONTAŻOWYCH
ZAKRES ROBÓT
Zakres robót obejmuje wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

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
obuwia roboczego

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie placu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a)
b)

zapewnienia łączności telefonicznej,
urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Prace na wysokości
Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych, upadek z wysokości jest bardzo częstą
przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Dlatego podczas różnego rodzaju robót
budowlanych, bardzo często wykonywanych na wysokości, muszą być zachowane wyjątkowe środki
ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników.
Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z
2003 r., nr 169, poz. 1650) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co
najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się
znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami
z oknami oszklonymi,
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem
z wysokości.
Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na
których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia,
powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości
co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą
i
krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być
wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób. Jeżeli ze względu na rodzaj
i warunki
wykonywania prac na wysokości zastosowanie tego typu balustrad jest niemożliwe, należy stosować inne
skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i
warunków wykonywania pracy.

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do
wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.
Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na
pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi nie wymagających od pracownika
wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała
grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:
1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane
obciążenie,
2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania:
a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi
i niezbędnych materiałów,
b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów
konstrukcyjnych pomostu,
c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje
o wielkości dopuszczalnego obciążenia.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu
podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:
1) zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy,
2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia,
3) przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie
określonym w odrębnych przepisach.
Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio
w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach.
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych
bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach
na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:
1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów
konstrukcji
lub
urządzeń
mających
służyć
do
mocowania
linek
bezpieczeństwa,
2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na słupach, masztach itp.),
zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.
Wymagania określone powyżej dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach
i innych podwyższeniach, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub
obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem
z wysokości.

ORGANIZACJA PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH
ENERGETYCZNYCH
Na podstawie:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
§ 64.
1. Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być wykonywane na polecenie
pisemne, ustne lub bez polecenia.
2. Polecenia, o których mowa w ust. 1, wydaje poleceniodawca.

3. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wykonywać na
podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zdrowie i
życie ludzkie.
4. Pracownicy nie będący pracownikami zakładu prowadzącego eksploatację danego urządzenia
i instalacji powinni wykonywać prace wyłącznie na podstawie polecenia pisemnego, z wyjątkiem prac,
dla których czynności związane z dopuszczeniem do pracy ustalono odrębnie na piśmie.
5. Bez poleceń, o których mowa w ust. 3, dozwolone jest wykonywanie:
1) czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego,
2) zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem,
3) przez uprawnione i upoważnione osoby prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach.
§ 65.
1. Wydawanie poleceń i dopuszczenie pracowników do wykonywania pracy należy do obowiązków
prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych.
2. W okresie wykonywania prac rozruchowych obowiązki określone w ust. 1 spoczywają na wykonawcy
rozruchu lub przyszłym użytkowniku, jeżeli została zawarta między nimi umowa na piśmie.
3. Na czas wykonywania prac remontowych lub modernizacyjnych przy nieczynnych urządzeniach
i instalacjach energetycznych obowiązki określone w ust. 1 mogą być przekazane wykonawcy tych prac,
o ile obowiązki te określono w zawartej z nim umowie na piśmie.
§ 66.
Prowadzący eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych jest obowiązany prowadzić wykazy
poleceniodawców, określające zakres udzielonego im upoważnienia.
§ 67.
Polecenie wykonania pracy powinno w szczególności określać:
1) zakres, rodzaj, miejsce i termin,
2) środki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
3) liczbę pracowników skierowanych do pracy,
4) pracowników odpowiedzialnych za organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcję:
a) koordynującego lub dopuszczającego, przez podanie stanowiska służbowego lub imiennie,
b) kierownika robót, nadzorującego lub kierującego zespołem pracowników - imiennie,
5) planowane przerwy w czasie pracy.
§ 68.
1. Koordynującym powinien być pracownik komórki organizacyjnej sprawującej dozór nad ruchem
urządzeń i instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana praca.
2. W przypadku gdy dozór nad ruchem urządzeń lub instalacji energetycznych, przy których będzie
wykonywana praca, jest prowadzony przez różne komórki organizacyjne zakładu, koordynującym
powinna być osoba z kierownictwa jednej z tych komórek.
3. Jeżeli dozór nad ruchem urządzeń lub instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana
praca, jest sprawowany przez poleceniodawcę, koordynującym powinien być sam poleceniodawca.
4. Do obowiązków koordynującego w szczególności należy:
1) koordynowanie wykonania prac, określonych w poleceniu, z ruchem urządzeń i instalacji
energetycznych,
2) określenie czynności łączeniowych związanych z przygotowaniem miejsca pracy,
3) wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie do pracy i likwidację miejsca
pracy,
4) podjęcie decyzji o uruchomieniu urządzeń i instalacji energetycznych, przy których była wykonywana
praca,
5) zapisanie w dokumentacji eksploatacji ustaleń wynikających z pkt 1-4.
§ 69.
1. Dopuszczający powinien być wyznaczony przez poleceniodawcę do każdej pracy wykonywanej na
polecenie.

2. Do obowiązków dopuszczającego należy:
1) przygotowanie miejsca pracy,
2) dopuszczenie do wykonania pracy,
3) sprawdzenie wykonania pracy,
4) zlikwidowanie miejsca pracy po jej zakończeniu.
§ 70.
1. Nadzorujący powinien być wyznaczony przez poleceniodawcę, jeżeli:
1) pracę wykonywać będzie zespół pracowników nie będący zespołem pracowników kwalifikowanych
lub kierujący zespołem nie posiada świadectwa kwalifikacyjnego,
2) poleceniodawca uzna to za konieczne ze względu na szczególny charakter i warunki wykonywania
pracy,
2. Nadzorujący nie powinien wykonywać innych prac poza czynnościami nadzoru.
3. Do obowiązków nadzorującego należy:
1) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przejęcie od dopuszczającego, jeżeli zostało
przygotowane właściwie,
2) zaznajomienie nadzorowanych pracowników z warunkami bezpiecznego wykonywania pracy,
3) sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali granicy wyznaczonego miejsca
pracy,
4) powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy.
§ 71.
1. Funkcję kierującego zespołem:
1) pracowników kwalifikowanych powinien pełnić pracownik posiadający ważne świadectwo
kwalifikacyjne, właściwe dla określonego w poleceniu zakresu pracy i rodzaju urządzeń i instalacji
energetycznych, przy których będzie wykonywana praca,
2) w przypadku zespołu, nie będącego zespołem pracowników kwalifikowanych - może pełnić osoba nie
posiadająca świadectwa kwalifikacyjnego, a posiadająca umiejętności zawodowe w zakresie
wykonywanej pracy, przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Do obowiązków kierującego zespołem pracowników kwalifikowanych w szczególności należy:
1) dobór pracowników o umiejętnościach zawodowych odpowiednich do wykonania poleconej pracy,
2) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przejęcie go od dopuszczającego, jeżeli zostało
przygotowane właściwie,
3) zaznajomienie podległych pracowników ze sposobem przygotowania miejsca pracy, występującymi
zagrożeniami w miejscu pracy i w bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego
wykonywania pracy,
4) zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny,
5) egzekwowanie od członków zespołu stosowania właściwych środków ochrony indywidualnej, odzieży
i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu,
6) nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy w czasie wykonywania pracy,
7) powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy.
3. Do obowiązków kierującego zespołem pracowników nie posiadających kwalifikacji należą czynności i
zadania określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 4 i 6.
§ 72.
1. W przypadku gdy na jednym obiekcie energetycznym wykonuje prace jednocześnie więcej niż jeden
zespół pracowników, należy wyznaczyć kierownika robót, jeżeli poleceniodawca uzna to za konieczne.
2. Do obowiązków kierownika robót należy koordynowanie pracy różnych zespołów pracowników,
w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie.
§ 73.
1. Polecenie pisemne wykonania pracy powinno być wystawione:
1) kierującemu zespołem lub nadzorującemu i przekazane dopuszczającemu,

2) na prace wykonywane przez jeden zespół pracowników w jednym miejscu pracy.
2. Dozwolone jest przekazywanie polecenia pisemnego środkami łączności.
3. Dozwolone jest wystawienie jednego polecenia pisemnego na takie same prace wykonywane przez
jeden zespół pracowników kolejno w innych miejscach pracy, gdy zespół pracuje w tym samym czasie
tylko w jednym miejscu, a warunki bezpiecznego wykonania pracy są takie same we wszystkich
miejscach.
4. Miejsce pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinno być ograniczone do jednego
pomieszczenia lub strefy wyznaczonej w poleceniu. Poleceniodawca może dopuścić wykonywanie prac
przez jednego lub kilku pracowników zespołu w różnych pomieszczeniach, dokonując odpowiedniego
zapisu w poleceniu. Wykonujący prace w różnych pomieszczeniach powinni posiadać ważne świadectwo
kwalifikacyjne.
§ 74.
1. Polecenie wykonania pracy jest ważne na czas określony przez poleceniodawcę.
2. W razie potrzeby poleceniodawca może w poleceniu dokonać zmiany uprzednio podanych terminów
wykonania pracy oraz zmiany liczby pracowników w składzie zespołu.
3. W poleceniu pisemnym wykonania pracy zmiany terminów i liczby pracowników, o których mowa w
ust. 2, powinny być odnotowane w odpowiedniej rubryce.
§ 75.
1. Polecenia wykonania pracy powinny być rejestrowane przez poleceniodawcę w rejestrze poleceń, przy
czym w przypadku polecenia ustnego powinna być odnotowana jego treść. Formę ewidencji poleceń
ustala pracodawca.
2. Polecenia pisemne wykonania prac należy przechowywać przez okres 30 dni od daty zakończenia
pracy.
§ 76.
Przygotowania miejsca pracy i dopuszczenia do pracy dokonuje osoba pełniąca funkcję dopuszczającego.
Przygotowanie miejsca pracy, o którym mowa w § 69 ust. 2 pkt 1, polega na:
1) uzyskaniu zezwolenia na rozpoczęcie przygotowania miejsca pracy od koordynującego, jeżeli został on
wyznaczony,
2) uzyskaniu od koordynującego potwierdzenia o wykonaniu niezbędnych przełączeń oraz zezwolenia na
dokonanie przełączeń i założenia odpowiednich urządzeń zabezpieczających, przewidzianych do
wykonania przez dopuszczającego,
3) wyłączeniu urządzeń z ruchu w zakresie określonym w poleceniu i uzgodnionym z koordynującym,
4) zablokowaniu napędów łączników, zaworów, zasuw w sposób uniemożliwiający przypadkowe
uruchomienie wyłączonych urządzeń lub doprowadzenie czynnika,
5) sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wyłączonych urządzeniach zostało usunięte zagrożenie - napięcie,
ciśnienie, temperatura, woda, gaz,
6) zastosowaniu wymaganych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach - zaślepki, uziemienia,
7) założeniu ogrodzeń i osłon w miejscu pracy stosownie do występujących potrzeb,
8) oznaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych - w tym również w miejscach zdalnego
sterowania napędami wyłączonych urządzeń.
§ 77.
Przy wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy może brać udział, pod
nadzorem dopuszczającego, członek zespołu, który będzie wykonywał pracę, jeżeli jest pracownikiem
uprawnionym.
§ 78.
1. Rozpoczęcie pracy jest dozwolone po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy oraz dopuszczeniu do
pracy, polegającym na:
1) sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczającego i kierującego zespołem
pracowników lub nadzorującego,
2) wskazaniu zespołowi pracowników miejsca pracy,

3) pouczeniu zespołu pracowników o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrożeń występujących
w sąsiedztwie miejsca pracy,
4) udowodnieniu, że w miejscu pracy zagrożenie nie występuje,
5) potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach dwóch egzemplarzy
polecenia pisemnego lub w przypadku polecenia ustnego - w dzienniku operacyjnym prowadzonym przez
dopuszczającego.
2. Po dopuszczeniu do pracy oryginał polecenia pisemnego powinien być przekazany kierownikowi robót
lub kierującemu zespołem pracowników, lub nadzorującemu, a kopia polecenia powinna pozostać u
dopuszczającego.
§ 79.
Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu
sprawdzonych metod i technologii. Dopuszcza się wykonywanie prac przy zastosowaniu nowych metod i
technologii, pod warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o opracowane specjalnie dla nich
instrukcje.
§ 80.
1. Przy wykonywaniu prac na polecenie jest zabronione:
1) rozszerzanie pracy poza zakres i miejsce określone w poleceniu,
2) dokonywanie zmian położenia napędów, aparatury i armatury odcinającej, użytej do przygotowania
miejsca pracy, usuwanie ogrodzeń, osłon, barier, zaślepek i tablic ostrzegawczych oraz zdejmowanie
uziemiaczy, jeżeli ich zdjęcie nie zostało przewidziane w poleceniu,
2. Jeżeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonania nie pozwalają kierującemu zespołem
pracowników na bezpośredni udział w pracy z jednoczesnym pełnieniem funkcji nadzoru i kontroli, nie
powinien on bezpośrednio wykonywać tej pracy, a wykonywać tylko czynności nadzorowania zespołu
pracowników.
§ 81.
W razie konieczności opuszczenia miejsca pracy przez kierującego zespołem pracowników lub
nadzorującego, dalsze wykonywanie pracy powinno być przerwane, zespół pracowników wyprowadzony
z miejsca pracy, a miejsce pracy odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.
§ 82.
1. Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie jej wznowienie może nastąpić po ponownym
dopuszczeniu do pracy. Nie wymaga się ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jeżeli w czasie
trwania przerwy zespół pracowników nie opuścił miejsca pracy lub miejsce pracy na czas opuszczenia go
przez zespół pracowników zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,
2. Kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący, przed wznowieniem pracy po przerwie nie
wymagającej ponownego dopuszczenia, jest obowiązany dokonać dokładnego sprawdzenia
zabezpieczenia miejsca pracy.
3. Jeżeli podczas sprawdzania, o którym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzona zmiana tego
zabezpieczenia, wznowienie pracy jest niedozwolone.
4. O decyzji wstrzymania pracy kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący powinien
niezwłocznie powiadomić dopuszczającego lub koordynującego oraz odnotować przerwę w poleceniu
pisemnym wykonania pracy.
§ 83.
1. O przerwie w pracy wymagającej ponownego dopuszczenia do pracy przed jej wznowieniem kierujący
zespołem pracowników lub nadzorujący obowiązany jest powiadomić dopuszczającego lub
koordynującego, a w razie wykonywania pracy na polecenie pisemne przekazać to polecenie
dopuszczającemu lub koordynującemu po uprzednim podpisaniu.
2. Jeżeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja miejsca pracy, kierujący
zespołem pracowników obowiązany jest przed jego opuszczeniem przez zespół pracowników usunąć z
niego materiały, narzędzia i sprzęt oraz powiadomić o tym dopuszczającego lub koordynującego.

§ 84.
1. Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespół pracowników kolejno w kilku miejscach pracy
dopuszczenie w nowym miejscu pracy może nastąpić po zakończeniu pracy w poprzednim miejscu.
2. Samowolna zmiana miejsca pracy jest niedozwolona.
§ 85.
1. Zakończenie pracy na polecenie następuje, jeżeli cały zakres prac przewidziany poleceniem został w
pełni wykonany.
2. Po zakończeniu pracy:
1) kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący jest obowiązany:
a) zapewnić usunięcie materiałów, narzędzi oraz sprzętu,
b) wyprowadzić zespół pracowników z miejsca pracy,
c) powiadomić dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy,
2) dopuszczający do pracy jest obowiązany:
a) sprawdzić i potwierdzić zakończenie pracy,
b) zlikwidować miejsce pracy przez usunięcie technicznych środków zabezpieczających użytych do jego
przygotowania,
c) przygotować urządzenia do ruchu i powiadomić o tym koordynującego.
3. W czynnościach związanych z likwidacją miejsca pracy mogą brać udział, pod nadzorem
dopuszczającego, kierujący zespołem pracowników i członkowie tego zespołu.
§ 86.
1. Koordynujący zezwala na uruchomienie urządzenia lub instalacji energetycznej, przy których była
wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od dopuszczającego o gotowości urządzenia do ruchu.
2. Jeśli praca była wykonywana przez kilka zespołów pracowników, decyzję o uruchomieniu urządzenia
lub instalacji energetycznej koordynujący może podjąć po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1,
od wszystkich dopuszczających.

NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.
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 jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Podstawy prawne opracowania dokumentacji
-

PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60050-826:2000
PN-EN 60529:2003
N SEP-E-004

-

PN-84/E-02033
PN/E-05003

-

PN-IEC 61024-1:2001
Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-1:2001
Ap1:2002
N SEP-E-002

-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych:
Arkusz 01:2003Wymagania ogólne 1986 r.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.
Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania.

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360;
Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718; Dz. U. nr 130 z 2003r., poz. 1188; Dz. U. nr 170 z 2003r., poz. 1652; Dz.
U. nr 229 z 2003r., poz. 2275; Dz. U. nr 70 z 2004r., poz. 631; Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881; Dz. U. nr
93 z 2004r., poz. 896 i 899; Dz. U. nr 96 z 2004r., poz. 959).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr 154
z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360;
Dz. U. nr 170 z 2003r., poz. 1652; Dz. U. nr 49 z 2004r., poz. 465; Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 896).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207 z 2003r., poz. 2016; Dz.
U. nr 6 z 2004r., poz. 41; Dz. U. nr 92 z 2004r., poz. 881; Dz. U. nr 93 z 2004r., poz. 888;
Dz.
U. nr 96 z 2004r., poz. 959).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. nr 153 z 2003r., poz.
1504; Dz. U. nr 203 z 2003r., poz. 1966; Dz. U. nr 29 z 2004r., poz. 257; Dz. U. nr 34 z 2004r., poz.293;
Dz. U. nr 91 z 2004r., poz. 875; Dz. U. nr 96 z 2004r., poz. 959).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r., w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r., w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r., poz. 836).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000r., w sprawie szczegółowych warunków
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców
(Dz. U. nr 85 z 2000r., poz. 957).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.,
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z 2003r., poz. 828; Dz. U. nr 129 z 2003r., poz.
1184).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r., w sprawie
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 49 z 2003r., poz. 414).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. nr 121 z 2003 r., poz. 1138).

