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I. Dokumenty formalne 

 
1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 
Gdańsk, 2012.12.20 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

„PRAWO BUDOWLANE” 

(tekst jednolity – Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006.r. z późniejszymi zmianami) 

 

oświadczamy, 

że, projekt budowlany  

 

„BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 
W ZESPOLE BUDYNKÓW PRZY UL. OŁOWIANKA 9-13 W GDAŃSKU” 

 
 
 

zlokalizowana w zespole budynków przy ul. Ołowianka 9-13 w Gdańsku 
 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej  

i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć.  

 
 
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Burzyński 

uprawnienia budowlane nr 4594/Gd/90 do projektowania w spe-
cjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych bez ograniczeń, członkostwo w PomOIIB nr 
POM/IE/0513/01 

 

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Arkadiusz Gdaniec  
uprawnienia budowlane nr POM/0014/POOE/11 do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, członkostwo 
w PomOIIB nr POM/IE/0238/11 
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POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

ZAŚWIADCZENIE 

pan(i) Marcin Burzyński 
80-237 Gdańsk ul.Uphagena 11/3A 

jest członkiem 
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

o numerze ewidencyjnym POM/IE/0513/01 
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
Niniejsze zaświadczenie jest ważne 
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31 

POMORSKA OKRĘGOWA 
Gdańsk 2012-12-14 r. IZBA IN1YNIBHÓW BUDOWNICTWA 

8Q..(ł.40 Gdatllk , . 1. SwiOfo!lI.ól k .. 043' .... 
U ) Te l. (0.58) 32 4-69-77 

Fax (O-58) 301 - 44 - 98 

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

, 
ZASWIADCZENIE 

Pan(i) Marcin Burzyński 
80-237 Gdańsk ul.Uphagena 11/3A 

jest członkiem 
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

o numerze ewidencyjnym POM/IE/0513/01 
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
Niniejsze zaświadczenie jest ważne 
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31 

Gdańsk 2013-12-12 r. POMORSKA OKRĘGOWA 
IZBA I.VŻYNlEHÓw P.CDOWN!C'l" \ 
80-8040 Gdait.k, ul. Swię1o.i łl.ólka <4 : ..... 
U) Te:I. (0-58) 3 2 4-89-77 

FO:t (O-58) 301-44- 9 8 

PR"WO~ "" 

Ryszard Kolasa 
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p o l ) K A 

z B A 

I N ŻYNIERÓW 

BU D OWN I ( TWA 

Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

POM-YVN-MW4-GOF * 

Pan Arkadiusz Dawid Gdaniec o numerze ewidencyjnym POM/IE!0238/11 

adres zamieszkania ul. Przytulna 30/21, 80-176 Gdańsk 

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2013-12-31. 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-05-17 roku przez: 

Ryszard Kolasa, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

(Zgodnie ario 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrześn i a 2001 r. o podpisie eleKtronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzorle be~piec~nym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomory wainego kwali fikowanego certyfikatu są 
równoważrle pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznym I. ) 

* Weryfi kację poprawnośc i danych w nirliejszym zaświadczen i u można sprawdzić za pomocą numeru weryfiKacyjnego zaświadczeni a na 
stron ie Polskiej Izby Intyn ierów Budownictwa www.piib.org.pl lub korltaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby I nżyn ierów 

8udownictwa. 
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Gdańsk, dnia 13 czen.vca 2011 r. 

syg. akt 15/POM/OKK/11 

DECYZJA 

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz. urbanistów lDz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze 
zm./, art. 12 ust. 3, art.U ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 !ip;:a 1994 r. Prawo 
budowlane /tekstjednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, pO:L. 1623/, § 6 pkt l i 2, § n ust.I pkt l, § 15, ~ 
24 ust l pkt l, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownichva z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budo-wnicnvie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ZA:. 

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego It.j. Dz.U. z 2000 r. Kr 98, poz.1071 ze 
zm./ 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynier6w Budownictwa 

st\vicrdza, żc: 

Pan ARKADIUSZ DAWID GDANIEC 
magister inżynier 

urodzony dnia 14.01.1982 r. w Starogardzie Gdańskim 

uzyskał 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
numer ewidencyjny: POM/0014/POOE/ll 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

UZASADNIENIE 

w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstępuje si~ 
od uzasadnienia decyzji. Szczegółov.'Yzakres prac projekto.vych objętych uprawnieniami 
budowlan)wi zoslał określony na drugiej stronic decyzji i stanowi jej integralnączęśó. 
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Pan Arkadiusz Dawid Gdani~ upoważniony jest do: 

l. Na podsta\\oi.e art. 12 ust. I pkt l, art. 13 ust. 4 uslawy Prawo budowlane, 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, bez ograniczeń do: 

a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budO\.vlanych 
i sprawowania nadzoru autorskiego, 

b) sprawowania kontroli technic:mej utrzymania obiektów budowlanych. 

II. Na porutawie § 15 i 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budo\\o11ictwa z dnia 
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budm\illictwie !Dz. 
1J. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprav/lliąją do: 

1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalno,~ci 
niniejszych uprawnień, 

2) projektowania obiektu budowlanego zwi~ego z obiektem budowlanym, takim jak: 
sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, 
trolejbusowe i trru:n",,·ajowc sicci trakcyjne VIoTaz z urząd7.eniami do za"lilania 1 sterowania 
(§ 24 ust. 1). 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwaliflkacyjnej Polskiej Izby Inżynierów 
Rud(ll.l-niclwa w Warszawie, za pośrednict\vem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby 
lnżynierów lludovmicl:wa w terminie 14 dni od daty jej don;:cl.cnia. 

Otrzymują: 
l.Pun Arkadiusz Dawid Gdaniec 
g(}..176 Gdańsk, ul. Prrylu[na 30/21 
2.0kr~owa Rade Izby 
3.GłÓwny rn~pektnr Nadwru Budowlancgo 
4.a/a 

Sldad orzelmjący Olu-ęgowej Komisji Kwalifikac.yjnej: 

2 

PRZEWODNiCZĄCY 

n~fik!l{."yjm:.l 

dtinż. Leszek Niedostatkiewicz 

WICRPRZEWODNICZĄCY 

Okręgowej K~alifikaCyjnej 

mgr intA1igniew Drewnowski 
// 

dr illż. 
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II. Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania  

Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o: 
 zlecenie Inwestora; 
 wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem; 
 wizję lokalną w terenie; 
 obowiązujące normy i przepisy; 
 ustawę Prawo Budowlane. 

  

2. Zakres opracowania 

Projekt budowlany obejmuje: 
 główne wewnętrzne trasy kablowe dla sieci informatycznej; 
 instalację elektryczną do zasilania urządzeń informatycznych; 

3. Opis inwestycji  

 
Projekt " BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW PRZY UL. 
OŁOWIANKA 9-13 W GDAŃSKU ", na terenie działek 2, 3, 5 w obrębie ewidencyjnym 99 w jednostce 
ewidencyjnej: Gdańsk, które tworzą:  

 budynek użyteczności publicznej o funkcji administracyjno – technicznej muzeum – tzw. Małej i Du-
żej Dąbrowy, 

 budynki użyteczności publicznej o funkcji wystawienniczej i magazynowej muzeum – zabytkowe spi-
chlerze „Panna” „Miedź” „Oliwski”, w stosunku do których obowiązuje dodatkowy stan prawny wy-
nikający z wpisu budynków do rejestru zabytków w następujący sposób:  

a. Spichlerz „Panna” – wpisany do rejestru zabytków pod numerem 337 decyzją z dnia 
14.06.1968 roku – obecnie pod numerem 479,  

b. Spichlerz „Miedź” – wpisany do rejestru zabytków pod numerem 386 decyzją z dnia 
24.06.1971 roku – obecnie pod numerem 479,  

c. Zespół spichlerzy: „Oliwski”, „Panna”, „Miedź” – wpisany do rejestru zabytków pod nume-
rem 336 decyzją z dnia 14.06.1968 roku – obecnie pod numerem 479, 

 Projektowana sieć teleinformatyczna jest całkowicie nowa, obejmuje zakresem i zasięgiem 
wszystkie budynki składające się na zespół zabudowań przy ul. Ołowianka 9-13 w Gdańsku, ze 
względów bezpieczeństwa zaprojektowano dwie niezależne sieci: publiczną sieć AP - WI-FI oraz 
prywatną, chronioną sieć wewnętrzną, 

 lokalizacja i ilość switchy w budynkach: urządzenia rozmieszczono odpowiednio do stopnia za-
gęszczenia komputerowych stanowisk pracy, 

 instalację zaprojektowano jako instalację natynkową w oparciu o dwa rodzaje modułowych sys-
temów kanałów kablowych, część instalacji poprowadzono w przestrzeni nad sufitami podwie-
szanymi; rozmiary przekroju kanałów dobrano w zależności od ilości przewodów z zapasem 
umożliwiającym zwiększenie ilości o 20%. Instalację zaprojektowano z zachowaniem warunków 
odległości i długości odcinków zgodnie z obowiązującymi normami, 
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4. Zasilanie budynków w sygnał teleinformatyczny - internet 

W chwili obecnej zasilanie podstawowe sieci  realizowane jest z instalacji światłowodowej do-
starczanej przez dostawcę Limes s.c. W związku ze znaczną rozbudową sieci, sugeruje się zwiększe-
nie parametrów łącza. Dodatkowo należy doprowadzić sygnał internetu od niezależnego dostawcy 
celem zasilenia publicznej części projektowanej instalacji. 

 

5. Zasilanie urządzeń energią elektryczną 

Projektowane urządzenia teleinformatyczne będą zasilane z nowo budowanych wydzielonych in-
stalacji, oddzielnie w skrzydle A i w skrzydle B budynku.  

W skrzydle A budynku w pomieszczeniu A-0.11 należy zainstalować natynkową rozdzielnicę insta-
lacyjną R-LAN-A. Rozdzielnicę należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy UPS zlokalizowanej w tym samym 
pomieszczeniu. W rozdzielnicy UPS należy zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką topikową 
DO2, 35A. W bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnicy R-LAN-A i szafki rack GPD należy zainstalować na 
ścianie pomieszczenia trzy gniazda wtykowe 10/16A / 230V umożliwiające podłączenie przewodów zasi-
lających listwy dystrybucyjne zainstalowane w szafce rack GPD. Listwy dystrybucyjne, łącznie z przewo-
dem zasilającym wchodzą w zakres kompletnej dostawy szafy rack. Na kolejnych kondygnacjach budynku 
w bezpośrednim sąsiedztwie instalowanych urządzeń PPD należy zainstalować po jednym gnieździe wty-
kowym 10/16A / 230V. Wszystkie wymienione gniazda należy zasilić promieniowo przewodem YDY-750V 
3x2,5 mm2 z rozdzielnicy R-LAN-A. 

W skrzydle B budynku w pomieszczeniu B-2.25 należy zainstalować natynkową rozdzielnicę insta-
lacyjną R-LAN-B. Rozdzielnicę należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy RO 8 zlokalizowanej w korytarzu 
przylegającym do pomieszczenia B-2.25. W rozdzielnicy RO 8 należy zainstalować rozłącznik bezpieczni-
kowy z wkładką topikową DO2, 35A. W bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnicy R-LAN-B i urządzeń PPD 
należy zainstalować na ścianie pomieszczenia siedem gniazd wtykowych 10/16A / 230V umożliwiających 
podłączenie przewodów zasilających poszczególne urządzenia PPD. 

Wszystkie nowo instalowane gniazda wtykowe 10/16A / 230V wykonać jako natynkowe z zakry-
wającą klapką, do klapek należy przynitować grawerowane tabliczki w kolorze żółtym i z czarnymi napi-
sami. Napisy muszą zawierać symbol rozdzielnicy, numer obwodu oraz informację ZASILANIE INSTALACJI 
TELEINFORMATYCZNEJ. 

Analogicznie należy opisać i oznakować rozdzielnice R-LAN-A i R-LAN-B oraz dobudowane zabez-
pieczenia w rozdzielnicach UPS i RO 8. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać dokumentację powykonawczą oraz wymagane przepi-
sami pomiary i badania. Wykonanie tych pomiarów i badań należy udokumentować protokołami. 
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6. Uwagi końcowe 

 ilość obsługiwanych stanowisk pracy / użytkowników: 398 szt., (293 gniazd RJ45, zapas 59 gniazd 
RJ45, WI-FI AP - 46 sztuk 

 W spichlerzach "Panna", "Miedź" oraz "Oliwski" trasy kablowe poprowadzono wzdłuż istniejącej 
instalacji. Nową instalację należy poprowadzić w istniejących korytach kablowych, a w przypadku 
ich złego stanu technicznego wymienić je na nowe identyczne ze starymi. Gniazda natynkowe 
wzdłuż głównych linii zamontować bezpośrednio przy korytku kablowym tzn. pod sufitem.  

 parametry okablowania: UPT kategorii 5e drut wraz z modułowymi gniazdami natynkowymi ka-
tegorii 5e, uniwersalny kabel światłowodowy U-DQ(ZN)BH12J  

 sieć i jej zabezpieczenia spełniają wymagania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych celem ochrony danych osobowych, 

 projektowana sieć gwarantuje bezkonfliktową możliwość korzystania z urządzeń wielofunkcyj-
nych, 

 sieć została zabezpieczona i odseparowana od  zewnętrznej sieci teleinformatycznej za pomocą 
firewalla, 

 W projekcie zastosowano wyłącznie materiały posiadające aktualne atesty i certyfikaty. Dopusz-
cza się stosowanie zamienników materiałowych o równorzędnych parametrach technicznych 
lub wyższych posiadających aktualne atesty i certyfikaty. 
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TEMAT:   
 

„BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY INFOR-
MATYCZNEJ W ZESPOLE BUDYNKÓW PRZY 
UL. OŁOWIANKA 9-13 W GDAŃSKU” 
zlokalizowana w zespole budynków przy ul. Ołowianka 9-13           
w Gdańsku, na terenie działek 2, 3, 5 w obrębie ewidencyjnym 99 
w jednostce ewidencyjnej: Gdańsk. 
 

INWESTOR :               

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 

 
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku,              
ul. Ołowianka 9-13; 80-751 Gdańsk 

 
 
 
FAZA :   

 
 
PROJEKT   WYKONAWCZY 

 
 
 
 
JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

 
 
 
MICRO-ECO PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE 
80-288 GDAŃSK, ul. Piecewska 30a/24 

  

  

BRANŻA: TELETECHNICZNA 
  
  
  
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Burzyński 

uprawnienia budowlane nr 4594/Gd/90 do projektowania w spe-
cjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych bez ograniczeń, członkostwo w PomOIIB nr 
POM/IE/0513/01 

 

  

  

 
 
 

GDAŃSK - GRUDZIEŃ - 2013 
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III. BIOZ - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 
Informację niniejszą sporządzono 

zgodnie z 
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) 

nazwa opracowania 

„BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 
W ZESPOLE BUDYNKÓW PRZY UL. OŁOWIANKA 9-13 W GDAŃSKU” 

 
     
adres obiektu 

ul. Ołowianka 9-13; 80-751 Gdańsk 
 
numery ewidencyjne działek 

na terenie działek 2, 3, 5 w obrębie ewidencyjnym 99 w jednostce ewidencyjnej: Gdańsk, 
 
inwestor 

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku,   
 ul. Ołowianka 9-13; 80-751 Gdańsk 
 
 
opracował 

mgr inż.  mgr inż. Marcin Burzyński 
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1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 

Lp Zakres robót 

Instalacje elektryczne  

1 Wykonanie instalacji teletechnicznych  wewnętrznych 

2 Wykonanie pomiarów i testów odbiorczych 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Lp obiekt 

1 
budynek użyteczności publicznej o funkcji administracyjno – technicznej muzeum – tzw. 
Małej i Dużej Dąbrowy 

2 zespół spichlerzy: „Oliwski”, „Panna”, „Miedź” 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie 

 

Lp element zagospodarowania 

1 drogi, ulice i ruch kołowy związany z obsługą istniejącej infrastruktury 

2 park maszynowy związany z prowadzonymi pracami 

3 czynne rozdzielnice, złącza kablowe i związane z nimi sieci nN-0,4kV 
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4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 
 

rodzaj zagrożenia 
stopień za-

grożenia 

występowanie 

miejsce czas 

zagrożenia przy pracach branży elektrycznej i teletechnicznej 

zasłabnięcie w czasie robót w wykopach kablowych 1 
teren wyko-

pów 
w trakcie 
wykopów 

przysypanie ziemią usuwaną z wykopów kablowych 1 
teren wyko-

pów 
w trakcie 
wykopów 

zranienie podczas prac demontażowych osprzętu elektrycznego 2 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

zagrożenia wynikające z uszkodzenia istniejącej instalacji wod.-kan. 2 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

zagrożenia wynikające z uszkodzenia istniejącej instalacji gazowej 3 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

naświetlenie oczu podczas spawania elementów metalowych 3 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

poparzenia gorącymi elementami np. w czasie wykonywania muf  4 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

upadek z wysokości różnych przedmiotów i elektronarzędzi 4 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

poparzenia od palących się urządzeń elektrycznych 5 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

porażenie prądem elektrycznym 5 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

zagrożenia przy pozostałych pracach 

nieodpowiednie składowanie materiałów 1 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na drogach i ścieżkach 1 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników 2 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych 2 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu 3 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

zastawione drogi ewakuacyjne  3 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt 4 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały 4 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

wybuch gazów, pyłów i innych drobnych materiałów budowlanych 5 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

upadek z wysokości 5 
teren  

budowy 
w trakcie  
prac bud. 

 
Stopień zagrożenia:    

1 mały (nieznaczny) 

2 umiarkowany 

3 znaczny 

4 duży 

5 bardzo duży 



5. Sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BiHP, muszą po-
siadać świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego. 
Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy zawie-
rający: 

 omówienie zakresu prac na dzień roboczy, 
 wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania, 
 wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w 

wypadku konieczności opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzi-
stę; 

Pracownicy wykonujący prace przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych (mon-
tażowe i przełączenia)  muszą posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne. Prace 
obowiązuje procedura „poleceń pisemnych na pracę” i  powinny być wykonywane przez 
co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym należy szczegółowo określić miejsce 
pracy, zakres robót i konieczne środki ochrony. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegających niebezpieczeństwom 

Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracowników, zgodnie z obowiązującymi  
przepisami, z: 

 ryzykiem zawodowym i zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników, które 
występują na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi środkami likwi-
dującymi lub ograniczającymi to ryzyko i zagrożenia, 

 szczegółowymi instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy doty-
czącymi wykonywanych przez nich prac. 

Pracownicy zatrudnieni przy pracach  na czynnych urządzeniach i instalacjach ener-
getycznych wini posiadać świadectwo kwalifikacyjne - należy przez to rozumieć świadec-
two stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych 
do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: ob-
sługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu dla określonych rodzajów 
urządzeń i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach określonych w 
Prawie Energetycznym. 
Osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne powinny wykazać się między innymi wie-
dzą z zakresu:  

 na stanowiskach eksploatacji - zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i 
ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,  

 na stanowiskach dozoru - przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierw-
szej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska. 

Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być wykonywa-
ne na polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia. 
Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego należy wyko-
nywać na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających zdrowie i życie ludzkie.  
Pracownicy nie będący pracownikami zakładu prowadzącego eksploatację danego urzą-
dzenia i instalacji powinni wykonywać prace wyłącznie na podstawie polecenia pisemne-
go. 

 
Bez poleceń dozwolone jest wykonywanie: 

 czynności związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego, 
 zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem, 
 przez uprawnione i upoważnione osoby do prac eksploatacyjnych określo-

nych w instrukcjach. 
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Wydawanie poleceń i dopuszczenie pracowników do wykonywania pracy należy do obo-
wiązków prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych. 

 
Polecenie wykonania pracy powinno w szczególności określać: 

 zakres, rodzaj, miejsce i termin, 
 środki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy, 
 liczbę pracowników skierowanych do pracy, 
 pracowników odpowiedzialnych za organizację i wykonanie pracy, pełniących 

funkcję: 
- koordynującego lub dopuszczającego, przez podanie stanowiska służbo-

wego lub imiennie, 
- kierownika robót, nadzorującego lub kierującego zespołem pracowników 

- imiennie, 
 planowane przerwy w czasie pracy. 

 

Prace w pobliżu napięcia powinny być wykonywane przy użyciu środków ochronnych od-
powiednich do występujących warunków pracy. 
Prace pod napięciem należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy i przy 
zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochronnych, określonych w instrukcji wy-
konywania tych prac. 
Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być do-
konane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządze-
nia i instalacje. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroener-
getycznych wyłączonych spod napięcia należy: 

 zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem 
napięcia, 

 wywiesić tablicę ostrzegawczą w miejscu wyłączenia obwodu o treści: "Nie 
załączać", 

 sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie, 
 uziemić wyłączone urządzenia, 
 zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami 

ostrzegawczymi. 

Uziemienia należy wykonać tak, aby miejsce pracy znajdowało się w strefie ograniczonej 
uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca pracy. 
W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny być wykonane od każdej strony 
zasilania. 

Pracownicy winni być wyposażeni w narzędzie pracy i sprzęt ochronny, które należy: 
 przechowywać w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniających 

utrzymanie ich w pełnej sprawności. 
 poddawać okresowym próbom w zakresie ustalonym w Polskich Normach                        

lub w dokumentacji producenta. 
 

Sprzęt ochronny, powinien być oznakowany w sposób trwały przez podanie numeru 
ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione 
jest używanie narzędzi i sprzętu, które nie są oznakowane. 
Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzać stan techniczny, stosowanie, przechowy-
wanie i ewidencję sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. Stan tech-
niczny narzędzi pracy i sprzętu ochronnego należy sprawdzać bezpośrednio przed jego 
użyciem. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny, niesprawne lub które utraciły ważność próby 
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okresowej, powinny być niezwłocznie wycofane z użycia. Zabrania się używania uszko-
dzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochronnego. 

  
 

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wyko-
nywanych prac:  

 kaski ochronne, 
 rękawice ochronne, 
 obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej, 
 pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku  pożaru, 
 na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. 

Pracownicy powinni znać telefony alarmowe:   
 pogotowia ratunkowego, 
 straży pożarnej, 
 policji. 

 
 

IV. Część rysunkowa 
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