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1. Podstawa prawna opracowania 
 

- Zlecenie nr BK_02_09  
 

2. Podstawa techniczna opracowania 
 

- Wytyczne Inwestora i Zleceniodawcy; 

- Warunki przebudowy układów pomiarowych wydane przez ENION S.A. 

- Podkłady architektoniczne; 

- Uzgodnienia międzybranŜowe; 

- Obowiązujące przepisy i wiedza techniczna. 
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5. ZAŁOśENIA 
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1.   PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Projekt niniejszy w swym zakresie obejmuje przebudowę istniejących układów pomiarowych 

wewnętrznych remontowanego i adaptowanego budynku na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kłobucku tj.  

- budowa nowej linii kablowej zasilania ze słupa nN nr 6, 

- demontaŜ istniejących układów pomiarowych z przebudowywanej portierni przy wejściu głównym, 

- zabudowa zestawu Głównego Wyłącznika Prądu wraz z układami pomiarowymi Starostwa Powiatowego 

oraz dla istniejących w budynku lokali mieszkalnych, 

- zabudowa przycisku sterującego Głównym Wyłącznikiem Prądu, 

- ochronę przeciwporaŜeniową. 
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1.   OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  
 

Charakterystyka techniczna obiektu 
Napięcie zasilania    - Un=230/400V 
Moc zainstalowana obliczeniowa   - Pi=177kW 
Moc szczytowa obliczeniowa - projektowana - Ps=97,35kW 
Moc umowna przyłączeniowa w ENION S.A. - Pz=2x40kW=80kW – wynikająca z umów o 
dostawę energii - istniejąca 
Moc umowna przyłączeniowa w ENION S.A. - Pz=1x40kW+1x20kW=60kW – wynikająca z 
warunków modernizacji układów pomiarowych ZECz/RD5/RP/ZM/1597odp./2009 
Rodzaj zasilania - istniejąca linia kablowa YAKY 4x35mm2 z 

sieci rozdzielczej ENION S.A ze stacji S-345 do 
wymiany na proj. YAKY 4x120mm2 

System ochrony od poraŜeń    – uziemienie ochronne 
Układ sieci nn w obrębie instalacji wew.  – TN-S (3~50Hz 400/230V) 
System ochrony od poraŜeń    –  samoczynne wyłączenie zasilania 
Środki ochrony przeciwporaŜeniowej  – izolacja ochronna, samoczynne szybkie 
wyłączenie zasilania wyłącznikami róŜnicowoprądowymi oraz wyłącznikami instalacyjnymi o 
charakterystyce czasowo-prądowej typu B i C, połączenia wyrównawcze, II klasa izolacji 
Środki ochrony przeciwprzepięciowej  – ochronniki  kl. B  w złączu Wyłącznika 
Głównego Prądu oraz ochronniki kl.C w podrozdzielniach obiektu. 

W odniesieniu do całości instalacji elektrycznej naleŜy przestrzegać kaŜdorazowo obowiązujących 
przepisów, technicznych warunków przyłączenia oraz zaleceń niniejszego projektu. 
 
 
2.   INSTALACJE ZEWNĘTRZNE – ZASILANIE ZŁĄCZA GWP i ZZP 
 

Dla omawianego budynku, ze względu na przekroczenie kubatury 1 000 m3, naleŜy zastosować 

przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu. 

PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu odetnie dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów 

zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas poŜaru, jeśli nie 

posiadają własnych zespołów akumulatorowych. 

PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu będzie zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku  i odpowiednio 

oznakowany. Wraz z Wyłącznikiem Głównym Prądu zabudowane zostaną ochronniki przepięciowe kl. B oraz 

układy pomiarowe dla Starostwa Powiatowego oraz wydzielonych lokali mieszkalnych (poza zakresem 

opracowania) w remontowanym i adaptowanym  budynku byłego internatu na Starostwo Powiatowe. 

Obecnie cały budynek zasilany jest przyłączem kablowym typu YAKY 4x35mm2. Na dzień dzisiejszy był to 

przekrój wystarczający, jednakŜe po dokonaniu całego remontu i adaptacji większości pomieszczeń na 

pomieszczenia biurowe – a co za tym idzie po zwiększeniu zapotrzebowania na dostawę energii istniejący 

kabel nie będzie w stanie przekazać konieczną moc – zostanie przekroczona długotrwała obciąŜalność 

prądowa kabla. Ze względu na stosunkowo niskie koszty wymiany istniejącego kabla na nowy o 

zwiększonym przekroju, w porównaniu z kosztami jakie naleŜało by ponieść po dokonaniu całego remontu 

wraz z zagospodarowaniem terenu – projektuje się od razu wymianę istniejącego kabla na nowy typu YAKY 

4x120mm2. Ze względu na istniejącą granicę własności i eksploatacji pomiędzy ENION S.A. i Starostwem 

Powiatowym występującą na zaciskach prądowych na słupie nN nr 6, wymiana kabla leŜy w gestii Inwestora. 

Trasa kabla ze słupa do granicy budynku pozostaje bez zmian – zmianie ulega jedynie miejsce wpięcia  - 

kabel naleŜy wprowadzić do Głównego Wyłącznika Prądu przy elewacji. Kabel naleŜy ułoŜyć po trasie 
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istniejącego kabla. Wejście projektowanego kabla na słup naleŜy zabezpieczyć rurą ochronną typu BE75 

prod. Arot. 

 
2.   UKŁAD POMIAROWY STAROSTWA POWIATOWEGO 

 

 
Obecnie siedziba Starostwa Powiatowego w budynku byłego internatu zasilona jest  ze złącza kablowego i 
opomiarowana dwoma układami pomiarowymi – liczniki i złącze w portierni. Ze względu na projektowaną 
modernizację i adaptację pomieszczeń internatu na pomieszczenia biurowe – w tym równieŜ likwidację 
pomieszczenia portierni istniejące układy pomiarowe naleŜy zdemontować a w ich miejsce zabudować 
rozdzielnię główną budynku. Ze względu na wykazane w pkt.1 przekroczenie zapotrzebowania na energię w 
stosunku do istniejącego (wg pisma znak: ZECz/RD5/RP/ZM/1597odp./2009) – razem na Starostwo 
Powiatowe przypada 60kW a konieczne jest 100kW – projektuje się zmianę i modernizację układów 
pomiarowych dla zwiększonego zapotrzebowania na dostawę energii. Projektuje się  zabudowę dwóch pól 
licznikowych (jedno dla licznika energii czynnej, drugie dla licznika energii biernej – lub dla licznika 
kontrolnego – powyŜsze naleŜy uzgodnić z Działem Pomiarów ENION S.A. – Rejon Kłobuck), zabudowę 
zabezpieczenia przedlicznikowe w postaci rozłącznika typu NH-1 (max. 250A) oraz zabudowę przekładników 
prądowych pomiarowe zgodnie ze schematem ideowym nr E-1.  
W związku z powyŜszym od Inwestora wymaga się wystąpienia do ENION S.A. z wnioskiem o zwiększenie 
przydziału mocy do 100kW i podpisaniu stosownych aktualizujących umów sprzedaŜy i dostawy energii 
elektrycznej. 
 

3.   INSTALACJE WEWNĘTRZNE – UKŁADY POMIAROWE TOWARZYSZĄCE 
 

Część instalacji adaptowanego budynku nie będzie podlegała zmianie – jest w obrębie pomieszczeń nie 

podlegających przebudowie i jest uŜytkowana przez najemców (lokale mieszkalne z odrębnymi układami 

pomiarowymi wewnątrz lokali). 

NaleŜy zwrócić szczególną uwagę aby podczas demontaŜu istniejących obwodów odbiorczych oświetlenia i 

gniazd zabezpieczyć i nie uszkodzić istniejących obwodów zasilających instalacje w pomieszczeniach i 

lokalach nie podlegających przebudowie. Instalacje te naleŜy „wychwycić” podczas demontaŜu starych 

instalacji z istniejących zabezpieczeń głównych w portierni oraz z adaptowanych pomieszczeń i zasilić z 

projektowanych podrozdzielni – dla lokali Starostwa Powiatowego oraz przedłuŜyć wlz-ty z lokali 

mieszkalnych do układów pomiarowych przy elewacji budynku, zabudowując w razie konieczności zasilające 

puszki rozgałęźne celem odtworzenia ciągu zasilania w pomieszczeniach z poza zakresu. W puszkach 

przedłuŜane wlz-ty naleŜy trwale połączyć z istniejącymi wlz-tami, np. metodą zaprasowania z uŜyciem 

tulejek miedzianych. Tulejki dodatkowo odizolować za pomocą koszulek termokurczliwych. W przypadku 

wystąpienia montaŜu puszek ponad sufitem podwieszanym, puszki muszą być wyraźnie oznakowane 

umownym symbolem lokatora-najemcy, W innym wypadku przewód wlz-tu naleŜy po wyŜej wspomnianym 

połączeniu i przedłuŜeniu zabudować w puszce p/t a jej lokalizację zaznaczyć na dokumentacji 

powykonawczej. W trakcie realizacji zadania naleŜy ustalić z Inwestorem, którzy najemcy oprócz lokatorów 

lokali mieszkalnych mają być zasileni z projektowanych podliczników w RG, którzy natomiast będą zasilenie 

z projektowanych podrozdzielni piętrowych – obwody rezerwowe. 

W trakcie wykonywania inwentaryzacji obwodów wychodzących z zabezpieczeń w złączu głównym w 

portierni naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ilość wlz-tów dla lokali mieszkalnych. Podczas wizji lokalnej 

przeprowadzonej z pracownikami Starostwa Powiatowego stwierdzono rozbieŜność pomiędzy informacjami 

uzyskanymi z warunków przebudowy wydanymi przez ENION S.A. (pismo znak: 

ZECz/RD5/RP/ZM/1597odp./2009) a informacjami uzyskanymi podczas w/w wizji lokalnej w budynku. Z 
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warunków ENION S.A. wynika iŜ w budynku byłego Internatu zabudowanych jest 6 liczników energii 

elektrycznej na które są podpisane umowy o dostawy energii. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono 

obecność 4 takich liczników – 2 dla Starostwa Powiatowego na które Starostwo ma podpisane umowy 

przyłączeniowe oraz 2 dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku byłego internatu (wejście klatką 

schodową pomiędzy budynkiem internatu i szkoły). Brakujące dwa układy pomiarowe „znaleziono” w 

lokalach mieszkalnych sąsiedniego budynku (szkoły). Ze względu na brak istnienia jakiejkolwiek 

dokumentacji powykonawczej istniejących instalacji elektrycznych w budynku i braku moŜliwości 

stwierdzenia relacji w/w wlz-tów bez rozplombowania i rozpinania obwodów zasilających – naleŜy 

zabudować złącze pomiarowe z rezerwowymi polami dla w/w układów pomiarowych – w trakcie demontaŜu 

instalacji po wcześniejszym zgłoszeniu do właściwych słuŜb technicznych ENION S.A. – rozpinaniu 

zabezpieczeń w istniejącej portierni – naleŜy dokonać sprawdzenia ciągłości zasilania w lokalach 

mieszkalnych sąsiadującego budynku szkoły. 

Po przełoŜeniu odpowiednich układów pomiarowych do projektowanego złącza  - obwody po 

zdemontowanych licznikach w lokalach mieszkalnych naleŜy połączyć w celu zachowania ciągłości zasilania, 

zabezpieczając łączone przewody np. w puszkach  n/t o wym.. ok.150x200mm, zamontowanych w miejscu 

zdemontowanych liczników. Instalacje wewnątrz lokali mieszkalnych nie są tematem opracowania i nie 

podlegają przebudowie. 

 
4.   INSTALACJA STEROWANIA GŁÓWNYM WYŁĄCZNIKIEM PRĄDU 
 

Jak wcześniej wspomniano, dla omawianego budynku, ze względu na przekroczenie kubatury 1 000 m3, 

naleŜy zastosować przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu. 

PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu odetnie dopływ prądu do wszystkich obwodów w budynku. 

PrzeciwpoŜarowy wyłącznik prądu będzie zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku  i odpowiednio 

oznakowany. W holu głównym – przy drzwiach wejściowych do budynku – projektuje się zabudowę 

przycisku sterującego Głównym Wyłącznikiem Prądu. Jako wyłącznik główny projektuje się zabudowę w 

zestawie WGP+ZZP rozłącznika mocy typu DPX 250A z wbudowaną cewką  

 

5. UWAGI KOŃCOWE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO 

 
Uczula się Inwestora i firmę wykonującą projektowaną modernizację iŜ wszelkie prace wymagające 

ingerencji w istniejące układy pomiarowo-rozliczeniowe, wlz-ty oraz zabezpieczenia przedlicznikowe 

– a w szczególności wymagające naruszania plomb dostawcy energii (ENION S.A.) mogę być podjęte 

jedynie w porozumieniu z właściwymi słuŜbami technicznymi – Rejon Dystrybucji Kłobuck – Dział 

Pomiarów – w formie pisemnej a wykonanie zaprojektowanych prac wiąŜe się z koniecznością 

aktualizacji umów sprzedaŜy energii elektrycznej. 

 
- Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP 

- Wykonawcą prac moŜe być przedsiębiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac 

- Po wykonaniu prac montaŜowych wykonać stosowne pomiary kontrolne. 
 

Kompletność oraz jakość dostaw i robót. 

1.  Roboty określone w dokumentacji naleŜy wykonać kompletnie, 
2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala się, Ŝe obowiązują przepisy techniczno-budowlane, na które składa się co 

następuje: 
a)   warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, 
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b)   Polskie Normy, 
c)  instrukcje, wytyczne, świadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami 

oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wydane przez jednostki upowaŜnione (a r t7+10 Prawa Budowlanego) lub jednostki 
posiadające zawodowe uznanie, 

d)   warunki techniczne dostawców materiałów, wyrobów i urządzeń, 
e)   przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego, instytucje określone w Decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako właściwe do uzgodnień, opinii i udziału w odbiorach robót. 
 3.  Kompletność wykonania robót wg projektu i powyŜszych przepisów jest rozumiana w ten sposób, Ŝe obejmuje wykonanie robót 

podstawowych wg projektu i wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących, obejmując min. wszelkie połączenia, uszczelnienia, 
izolacje, wykończenia powierzchni, krawędzi, wykonanie niezbędnych a niezaznaczonych w projekcie otworów <φ100mm oraz 
wykonanie wymaganych prób i uruchomień, tak aby po ich wykonaniu moŜliwa była normalna eksploatacja obiektu przez 
uŜytkownika. 

 4.  Jakość techniczna oferowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, powinna być udokumentowana przez Wykonawcę świadectwami 
technicznymi. Wykonawca dostarczy kompletne informacje techniczne o oferowanych materiałach, wyrobach i urządzeniach, w 
świetle wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przed rozpoczęciem robót i uzyska akceptację Inwestora dla swych ofert 
technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spełniać cechy dobrej jakości w świetle wymagań przepisów techniczno-
budowlanych 

 
Po wykonaniu projektowanych instalacji naleŜy 

wykonać pomiary sprawdzające  skuteczność ochrony 
przeciwporaŜeniowej i sporządzić protokoły pomiarowe 
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6. OPIS TECHNICZNY 
Nr proj. PW/E-1 

 

 

WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 

 

 
Lp 

Nazwa Ilość Producent - 
Dostawca 

1 Kabel YAKY 4x120mm2 30 m Telefonika 

2 Kabel YKY 4x120mm2 5 m Telefonika 

3 Kabel YKY 3x4mm2 10 m Telefonika 

4 Kabel YKY 3x6mm2 30 m Telefonika 

5 Kabel niepalny HDGs 2x2,5mm2 6 m Telefonika 

6 Zestaw Głównego Wyłącznika Prądu 

(GWP) oraz Zestaw Złączowo-

Pomiarowy (ZZP) z wyposaŜeniem wg 

schematu nr E-1 D.T. 

1 kpl AGG, EMITER, 

INCOBEX, 

SYPNIEWSKI 

7 Przycisk sterujący GWP – czerwony z 

szybką do zbicia 

1 kpl PCE 

8 Rurka ochronna typu peschla, 

niepalna, wzmacniana 

6 m POLAM SUWAŁKI 

9 Rura ochronna BE 75 3 m AROT 

10 Folia kablowa niebieska 20 m AROT 

11 Uchwyty, zaciski prądowe, obejmy 1 kpl wg potrzeb 

 

  
UWAGA:  

Przewidziane do zabudowy materiały zostały wyszczególnione w szczegółowym 
przedmiarze robót oraz kosztorysie inwestorskim.
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7. OBLICZENIA 
Nr proj. PW/E-1 

 

 

 
7.1   WARTOŚCI PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZEDLICZNIKOWYCH ORAZ 

WYLICZENIE SPADKÓW NAPIĘCIA 

 

a) spadek napięcia wybranego wlz-tu przy załoŜeniu linii kablowej YAKY 4x120mm2 ze słupa nN nr 

6 do złącza Wyłącznika Głównego Prądu 

 

 

%57,0
400*120*34

100*30*125000

**

%100**
22

===∆
N

S

wlz US

LP
U

γ
  [moc 125,0kW – przybliŜona moc 

szczytowa dla Starostwa Powiatowego oraz lokali mieszkalnych] 

 

0,57%(pomiędzy WG.P.POś. a słupem nN nr 6) < 2% 

 

b) sprawdzenie dobranego kabla przyłączeniowego na przeciąŜalność i obciąŜenie długotrwałe: 

UWAGA! Do obliczeń prądu znamionowego obciąŜenia została przyjęta moc zainstalowana oraz załoŜony 

został cosφ=0,96, ze względu na mało istotne dla obliczeń obciąŜenie reaktancyjne.  

Znamionowy prąd obciąŜenia: 

A
U

P
I

N

S
B 16,188

96,0*400*73,1

125000

cos**3
===

ϕ
 

 

Wymagana minimalna dopuszczalna obciąŜalność kabla Iz 

 

A
A

IZ 68,220
45,1

][200*6,1
=≥  

 

Pozwala to na przyjęcie kabla YAKY 4x120mm2, dla którego wg PN-IEC 60364-5-523 oraz katalogu 

Telefonika Kable - obciąŜalność długotrwała kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 3, 4 i 5-Ŝyłowych 

ułoŜonych pojedynczo w ziemi, przeznaczonych do eksploatacji w obwodach trójfazowych przy obciąŜeniu 

symetrycznym: Id=242A. 
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7. OBLICZENIA 
Nr proj. PW/E-1 

 

 

7.2   DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 
  

Odbiór nr 1:  PO = 100 kW     

 
Przekładniki po stronie niskiego napięcia: 
 
 

A
Un

Po
Ip 2,155

93,04003

100

cos3
=

⋅⋅
=

⋅⋅
=

ϕ
  

 

(zabezpieczenie przedlicznikowe 160A) 

 

załoŜenie do obliczeń: przekładniki prądowe typu 150/5A legalizowane, kl. 0,5 / FS5 

 
Analiza obciąŜeń uzwojeń przekładników prądowych: 

 

Wytrzymałość zwarciowa cieplna 1s przekładników: 

 

Ith1=100*I1n   �  100*150=15kA 

 

Wytrzymałość zwarciowa dynamiczna: 

 

Idyn=2,5*Ith1  �  2,5*20kA=50kA 

 

Impedancja przewodów zasilających liczniki energii elektrycznej: 

 

Ω=
⋅

=
⋅

= 014,0
5,256

2

CuS

lp
Rp

γ
 

  

 Zp – pomijalna 

 

 Zp = Rp=0,014Ω 
 

Moc z jaką przewody obciąŜają przekładnik prądowy: 

 

 SP=I22N * Zp = 0,35VA 

 
Moc jaką licznik ZMD 405 CT44 0257 3x230/400V obciąŜa przekładnik prądowy: 
  

 SZMD=0,5VA 
 
Moc jaką licznik kontrolny 6C8ad obciąŜa przekładnik prądowy: 
 

 SC52=1,45VA 
 
Moc jaką zestyki obciąŜają przekładnik prądowy: 
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7. OBLICZENIA 
Nr proj. PW/E-1 

 

 

 SZ=1,25VA 
 
ObciąŜenie uzwojeń wtórnych przekładnika prądowego wg powyŜszego wynosi: 
 

 S=SP + SZMD + SC52 + SZ = (0,35+0,5+1,45+ 1,25)=3,55 
 
Warunek optymalnego doboru przekładników:  
 

25%S2N<S<75%S2N 
 

 1,25VA<3,55VA<3,75VA 
 
Dobrano przekładniki 150/5 kl.0,5 5VA FS=5 
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8. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 
Nr proj. PW/E-1 

 

 

 
 

 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia 

 
 

 

 

Opracował: 

     mgr inŜ. Zbigniew Szecówka 

      

      
 
 
 

Projektowała: 

       mgr inŜ. ElŜbieta Perzyńska 

     upr. proj. nr 332/74/KI 
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8. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 
Nr proj. PW/E-1 

 

 

 

1. Zakres robót 

Firma, która przy wykonywaniu instalacji elektrycznych remontowanych pomieszczeń Starostwa 

Powiatowego w Kłobucku  - podczas realizacji zadania związanego z modernizacją układów pomiarowych i 

zasilania obiektu - wystąpi jako wykonawca instalacji elektrycznych będzie wykonywać następujące roboty: 

 

- demontaŜ istniejącej linii kablowe ze słupa nr 6; 

- układanie nowych linii zasilających – wlz-tów; 

- montaŜ tablic pomiarowych oraz zestawu Głównego Wyłącznika Prądu; 

 

2. Elementy mogące stwarzać zagroŜenia 

· prace montaŜowe przy dokonywaniu odłączeń do linii nN; 

· prace montaŜowe przy uŜyciu sprzętu elektroinstalacyjnego; 

. prace z wykorzystaniem podnośnika noŜycowego i/lub rusztowań. 

 

3. Przewidywane zagroŜenia 

Przy podłączaniu kabli nN do złącza moŜe wystąpić zagroŜenie poraŜenia prądem elektrycznym za skutkiem 

śmiertelnym. Podczas prowadzenia prac związanych z rozłączaniem i ponownym podłączaniem instalacji do 

sieci elektroenergetycznej moŜe dojść do sytuacji stwarzającej ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. 

 

4. Sposób prowadzenia instruktaŜu 

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliŜu urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne 

polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń 

energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić 

zagroŜenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić 

instruktaŜ na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. 

 

5. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom 

· wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne, 

· wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”, 

· egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – odzieŜy i obuwia 

roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu, 

· opracować organizacje ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez drogę, 

· ściśle stosować się do uzgodnień branŜowych, 

 

6. ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU. 

 W razie wystąpienia wypadku naleŜy niezwłocznie zawiadomić  odpowiednie słuŜby medyczne. 

 W miarę moŜliwości naleŜy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami postępowania 

w takich wypadkach. 

 NaleŜy równieŜ zawiadomić jak najszybciej osobę odpowiedzialną za BHP. Osobą odpowiedzialną jest 

kierownik budowy który musi mieć niezbędne uprawnienia budowlane i przeszkolenie BHP odpowiedniego 

stopnia pozwalające prowadzić mu budowę  

 

 WaŜniejsze telefony  

Pogotowie ratunkowe  - 999 

Policja    - 997 
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8. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 
Nr proj. PW/E-1 

 

 

StraŜ poŜarna   - 998 

Pogotowie gazowe  - 992 

Pogotowie wod-kan  - 994 

Ogólny numer ratunkowy - 112 

 

Tablica z wykazem waŜnych  telefonów powinna być umieszczona w widocznym miejscu na budowie.  

 

7.KARTA WYPADKU 

 W przypadku wystąpienia wypadku lekkiego naleŜy sporządzić notatkę, która powinna zawierać: 

 

* datę i godzinę wypadku, 

* imię i nazwisko poszkodowanego, 

* krótki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy, 

* imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę 

    

 W przypadku wystąpienia wypadku powaŜnego naleŜy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie  słuŜby BHP 

w przedsiębiorstwie. 

 

8. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO – SOCJALNE NA BUDOWIE 

 Na budowie naleŜy zapewnić pomieszczenia higieniczno-socjalne dla pracowników wykonujących prace 

budowlane. 

 

9. MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI BUDOWY 

 

Mieszarka do zapraw, spręŜarka z młotami do kucia, wyciąg do transportu pionowego materiałów, 

elektronarzędzia, samochody samowyładowcze do przywozu piasku, samochody skrzyniowe, pompa do 

betonu typu Stetter, dźwig, koparka.  

Dostawcy wszystkich maszyn i urządzeń na budowie zobligowani są do przeprowadzania kontroli i 

przeglądów stanu technicznego, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, okazując 

stosowne dokumenty na Ŝądanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zewnętrznych organów kontroli. 

Operatorzy maszyn i urządzeń zatrudnionych na budowie zobowiązani są do przestrzegania wprowadzonej 

na budowie organizacji robót oraz posiadać stosowne uprawnienia. 

 

10. SPRZĘT POMOCNICZY 

Wszelki sprzęt pomocniczy i narzędzia stosowane na budowie powinny być sprawne, bezpieczne i posiadać 

odpowiednie, przewidziane normą atesty dopuszczające do stosowania na terenie Polski. 

 

11. NADZÓR TECHNICZNY  

Budowa musi być prowadzona przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia 

budowlane w branŜy konstrukcyjnej. 
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Nr proj. PW/E-1 

 

 

12. ZALECENIA PODSTAWOWE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANO MONTAśOWYCH 

Rozpoczęcie jakichkolwiek prac moŜe nastąpić po przejęciu placu budowy przez Wykonawcę od Inwestora, 

co naleŜy odnotować wpisem do dziennika budowy.  

Na budowie powinien znajdować się Projekt Organizacji Robót, określający sposób wykonawstwa 

pozostałych robót i Plan Organizacji Budowy, określający drogi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, place 

składowe materiałów budowlanych, punkty czerpania wody i energii elektrycznej.  

Wszelkie roboty budowlano - montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z Projektem Organizacji Robót i 

Projektem Organizacji MontaŜu określającym zarówno warunki techniczne jak równieŜ ścisłe wytyczne BHP 

dotyczące poszczególnych asortymentów robót. Wszyscy pracownicy łącznie z operatorami sprzętu powinni 

być zapoznani z całą dokumentacją określającą organizację i sposób prowadzenia robót.  

Plac budowy powinien być ogrodzony. Wys. ogrodzenia – min 150 cm. Wszyscy pracownicy biorący udział w 

realizacji budowy muszą mieć aktualne badania lekarskie, stwierdzające moŜliwość ich zatrudnienia, 

posiadać odpowiednie przeszkolenie BHP, potwierdzone wpisem do dziennika BHP i być bezwzględnie 

wyposaŜeni w środki ochrony osobistej: okulary ochronne, pasy bezpieczeństwa, kaski i odpowiednie 

ubranie. W/w  środki muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty.  

Dziennik BHP powinien znajdować się na budowie. 

Bezwzględnie zabrania się  wykonywania jakichkolwiek robót, przez pracowników będących pod wpływem 

alkoholu. 

 W zakresie robót budowlano - montaŜowych zastosowanie mają przepisy BHP, które reguluje 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku – W sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr. 13, poz 93. 

   

13. ORGANIZACJA WJAZDU NA BUDOWĘ 

Sposób wykonania wjazdu i wyjazdu powinien być uzgodniony z właścicielem drogi. Ze względu na  ruch 

pieszych na chodniku i ruch samochodów odbywający się na drodze głównej naleŜy starannie oznakować 

wyjazd z budowy.  Na terenie budowy obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 
 
Rys E-1.  Schemat ideowy Głównego Wyłącznika Prądu (GWP) oraz Zestawu Złączowo-Pomiarowego (ZZP); 

Rys E-2.  Widok elementów Głównego Wyłącznika Prądu (GWP) oraz Zestawu Złączowo-Pomiarowego (ZZP); 

Rys E-3.  Widok elewacji Głównego Wyłącznika Prądu (GWP) oraz Zestawu Złączowo-Pomiarowego (ZZP); 

Rys E-4.  Trasa kabla zasilającego Główny Wyłącznik Prądu (GWP) oraz Zestaw Złączowo-Pomiarowy (ZZP); 

 

 

 


