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4. Opis techniczny

Kopie pism i uzgodnień

➢ Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych.

➢ Zaświadczenie o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa z dnia 20.12.2007.

➢ Decyzja znak UAN-VIII/7342/85/94 o nadaniu uprawnień budowlanych.

➢ Zaświadczenie o przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa z dnia 06.12.2007.

➢ Warunki techniczne zasilania znak WR/413589/08 z dnia 21.03.2008r.

Podstawa opracowania

➢ zlecenie Inwestora

➢ załoŜenia przekazane przez Inwestora

➢ obowiązujące normy i przepisy

 Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi :

➢ budowa wewnętrznych linii zasilających,

➢ budowa tablic rozdzielczych, 

➢ budowa wewnętrznych instalacji gniazd wtykowych,

➢ budowa wewnętrznych instalacji oświetlenia roboczego,

➢ budowa wewnętrznych instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,

➢ budowa instalacji odgromowej.

Projektował: mgr inŜ. Tomasz Soluch. F. H. U. „WEGA” ul. StraŜacka 1; 42-125 Kamyk. tel. 602 245 052
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4.1 Wstęp

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę wnętrzowych instalacji gniazd wtykowych i oświetlenia
pomieszczeń budynku gminnego ośrodka zdrowia w miejscowości Wspólna ul. Zdrowa 3 gm. Starcza.

4.2 Zasilanie budynku ośrodka zdrowia.

Budynek zasilany jest napowietrznym przyłączem elektroenergetycznym z linii nN zabudowanej przy
ul.  Zdrowej. Na parterze przy schodach zabudowana jest tablica bezpiecznikowa z 3-fazowym układem pomiarowym
na potrzeby pomieszczeń przychodni. Na piętrze zainstalowany jest 1-fazowy licznik oraz zabezpieczenia topikowe
20A dla lokalu mieszkalnego, oraz 1-fazowy licznik, zabezpieczenia topikowe 16A i tablica rozdzielcza dla gabinetów
lekarskich oznaczona na potrzeby niniejszego opracowania jako TR3. 

W związku z rozbudową obiektu i zwiększeniem zapotrzebowania na moc elektryczną Enion S.A. wymieni
istniejące przyłącze napowietrzne na AsXSn 4*35; l=30m.
Na elewacji po prawej stronie schodów naleŜy zabudować szafkę pomiarową SP w obudowie Emiter OSZ 80*80
zgodnie z rys. 7. Istniejące układy pomiarowe naleŜy zdemontować i przenieść do szafki SP. Od klamry na elewacji
budynku naleŜy wykonać połączenie przyłącza i układów pomiarowych przewodem 4*LY35 w rurze ochronnej.
W  szafce pomiarowej zabudować rozłącznik bezpiecznikowy wielkości 00 i wyposaŜyć go w zwory noŜowe. Stanowił
on będzie główny wyłącznik zasilania obiektu. Szafka powinna być wyposaŜona w drzwiczki rewizyjne.
Na parterze we wnęce, pozostałej po zdemontowaniu 3-fazowego układu pomiarowego naleŜy zainstalować tablicę
rozdzielczą TR1. Z niej zasilane będą pomieszczenia ośrodka zdrowia. Na piętrze w miejscu liczników 1-fazowych
naleŜy zabudować tablicę TR2 i z niej wyprowadzić obwody elektryczne lokalu mieszkalnego po lewej stronie
schodów. Zasilane gabinetów lekarskich po prawej stronie schodów na piętrze realizowane będzie z istniejącej tablicy
TR3 znajdującej się w miejscu pokazanym na rys. 4. Tablica TR3 oraz instalacje elektryczne w obrębie gabinetów na
piętrze nie wymagają przebudowy. Przewody ułoŜone w piwnicy, na parterze i w części mieszkalnej piętra wykonane są
z aluminium i ich stan techniczny nie pozwala na ich dalsze wykorzystanie. Osprzęt łączeniowy, gniazda wtykowe
i  oprawy oświetleniowe równieŜ nie mogą być dłuŜej eksploatowane. Wobec powyŜszego obwody gniazd wtykowych
i oświetlenia piwnicy, parteru i części mieszkalnej piętra zaprojektowano jako nowe bez wykorzystania istniejących
elementów w/w instalacji.
Wewnętrzne linie zasilające od szafki pomiarowej do tablic TR naleŜy wprowadzić po elewacji pod dach i dalej
rozprowadzić je po trasie obecnych WLZ-ów. 
Z tablic TR1 i TR2 wyprowadzić obwody zasilania , gniazd wtykowych i oświetlenia zgodnie z rys. 1-5.
Poszczególne obwody zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowoprądowymi typu „S” o charakterystyce i wartości
znamionowej prądu wyłączenia podanej na schemacie ideowym zasilania (rys. 5). Jako ochronę przeciwporaŜeniową
zastosować samoczynne wyłączenie zasilania wysokoczułymi wyłącznikami róŜnicowoprądowymi o róŜnicowym
prądzie wyłączenia ∆Ιn=30mA. 

4.3       Instalacje gniazd wtykowych i zasilania.

Instalacje gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYŜo prowadzonymi pod tynkiem
w  karbowanych, giętkich rurkach instalacyjnych i nad płytami sufitu podwieszanego. Gniazda wtykowe 1-fazowe
naleŜy stosować w wersji podwójnej ze stykiem ochronnym. W  pomieszczeniach wyposaŜonych w instalacje wody
bieŜącej gniazda wtykowe hermetyczne zainstalować na  wysokości 1,2m. Pozostałe gniazda wtykowe zamontować na
wysokości 0,3m nad podłogą.

Do zasilania urządzeń elektronicznego przetwarzania danych zaprojektowano wydzielony obwód nr 1.g.1.
Gniazda wtykowe tego obwodu powinny róŜnić się kolorem i kształtem wtyczki od gniazd wtykowych ogólnego
przeznaczenia. Zaleca się stosowanie tzw. gniazd wtykowych z kluczem. Z obwodu nr 1.g.1 zasilić takŜe centrale
telefoniczne, alarmowe itp. 

W piwnicy zaprojektowano zestawy instalacyjne gniazd wtykowych 1- i 3-fazowego o stopniu szczelności
min. IP44.

Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazane jest na rys. 1, rys. 3 i rys. 4. Rodzaj, ilość i przekrój przewodów
poszczególnych obwodów pokazano na schemacie ideowym zasilania (rys.  5).
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej
wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne ośrednicy powyŜej 4 cm wścianach i stropach, dla których jest
wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej tych
elementów. 

4.4        Instalacje oświetlenia ogólnego.

Instalacje oświetlenia zaprojektowano przewodami YDYŜo prowadzonymi pod tynkiem w karbowanych,
giętkich rurkach instalacyjnych i nad płytami sufitu podwieszanego. 

Projektował: mgr inŜ. Tomasz Soluch. F. H. U. „WEGA” ul. StraŜacka 1; 42-125 Kamyk. tel. 602 245 052
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Na podstawie PN-EN-12464-1 w wyniku obliczeń dobrano oprawy oświetleniowe prod. 3F Filippi, Brilux i
TMTechnologie. Miejsca zamontowania i  typy opraw poszczególnych obwodów pokazane są na planie instalacji
oświetlenia (rys. 2, rys. 3 i rys. 4). 

Na zewnątrz nad głównymi drzwiami wejściowymi naleŜy zamontować oprawy Brilux załączane przez
programator astronomiczny. Pozostałe oprawy oświetlenia zewnętrznego załączane będą przez zintegrowany czujnik
ruchu o  regulowanym czasie załączenia i progu zadziałania zaleŜnym od poziomu natęŜenia światła dziennego. 

Rodzaj, ilość i przekrój przewodów poszczególnych obwodów pokazano na schemacie ideowym zasilania
(rys.  5).  

4.5       Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego.

Wybrane oprawy oświetleniowe oznaczone na planie instalacji oświetlenia (rys. 2, rys. 3 i rys. 4) wyposaŜone
w dodatkoweźródło zasilania o czasie podtrzymania 3 godziny będą pełniły rolę oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy
pracujące w  trybie awaryjno-sieciowym nie posiadające fabrycznie zainstalowanych modułów pracy awaryjnej naleŜy
wyposaŜyć w zestawy zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 godz. z funkcją autotestu i sygnalizacji stanu
oprawy. Do opraw ewakuacyjnych doprowadzić dodatkowy przewód DY 1,5mm2 sygnalizujący zanik zasilania
sieciowego. Nad drzwiami, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji itp. naleŜy umieścić oprawy ewakuacyjne
wyposaŜone w odpowiednie piktogramy informujące o  kierunku ewakuacji. W pobliŜu sprzętu ppoŜ. naleŜy
zainstalować dodatkowe oprawy oświetlenia awaryjnego. Oprawy instalowane przy urządzeniach ppoŜ. wewnątrz
budynku powinny pracować w trybie stałym, natomiast oprawy ewakuacyjne powinny pracować w trybie awaryjnym.
Oprawy ewakuacyjne instalowane nad drzwiami na zewnątrz budynku powinny pracować w trybie ciemnym a ich
moduły zasilania awaryjnego naleŜy zamontować wewnątrz budynku. 

4.6       Instalacje teletechniczne.

Do pomieszczenia rejestracji naleŜy doprowadzić okablowanie instalacji telefonicznej. Do realizowania
połączeń z numerów wewnętrznych naleŜy zastosować odpowiednią centralkę i z niej wyprowadzić Ŝądaną ilość linii
przewodem YTKSY 2*2*0,5. 

Okablowanie strukturalne sieci LAN naleŜy wykonać zgodnie z wymaganiami NFZ.

4.7 Ochrona odgromowa

Na podstawie PN-IEC-61024-1-1 w wyniku obliczeń dobrano III stopień ochrony odgromowej. Na dachu
naleŜy ułoŜyć siatkę zwodów poziomych niskich na przeznaczonych do tego celu uchwytach. Przewody
odprowadzające naleŜy prowadzić w ścianie w rurkach osłonowych o grubości ścianki 5mm i za pośrednictwem
zacisków kontrolnych naleŜy je podłączyć do uziomu fundamentowego, którego rezystancja nie moŜe przekraczać
wartości 10Ω.

4.8     Ochrona przeciwprzepięciowa.

Jako ochronę przeciwprzepięciową naleŜy zastosować zintegrowany hybrydowy ogranicznik przepięć klasy B
+C DEHNventil TT zainstalowany w tablicy TR1. Przed urządzeniami szczególnie naraŜonymi na oddziaływanie
przepięć zaleca się miejscowe stosowanie ograniczników klasy D (zwłaszcza obwód 1.g.1).

4.9       Ochrona przeciwporaŜeniowa.

Ochrona przeciwporaŜeniowa realizowana jest przez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania wysokoczułymi
wyłącznikami róŜnicowo-prądowymi o róŜnicowym prądzie znamionowym ∆In=30mA w układzie sieci TT. 

Zaciski ochronne szafki pomiarowej SP i tablic TR1, TR2, TR3naleŜy uziemić poprzez połączenie ich z
wypustami uziomu fundamentowego Uf. W kotłowni wykonać główna szynę wyrównawczą z bednarki FeZn 30*4 o
długości 1m i  podłączyć do niej metalowe rury, obudowy kotłów itp. Główną szynę wyrównawczą połączyć z
wypustem uziomu fundamentowego. W pomieszczeniach wyposaŜonych w instalacje wody bieŜącej naleŜy wykonać
połączenia wyrównawcze miejscowe, do których naleŜy podłączyć wszelkie metalowe części armatury sanitarnej, rury
wodociągowe itp. 

Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami.
Zaciski ochronne urządzeń i aparatów wykonanych w I klasie ochronności naleŜy bezwzględnie połączyć

z  przewodem ochronnym PE.
Przewody ochronne PE, uziemiające oraz wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, barwą zieloną i

Ŝółtą, przy zachowaniu następujących postanowień:
- barwa naprzemiennie zielona iŜółta moŜe słuŜyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających udział

w ochronie przeciwporaŜeniowej,
- zaleca się aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie na całej

długości z tym, Ŝe powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych miejscach.

Projektował: mgr inŜ. Tomasz Soluch. F. H. U. „WEGA” ul. StraŜacka 1; 42-125 Kamyk. tel. 602 245 052
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5. Obliczenia

Obliczenia dla instalacji odgromowej

Nc = 0,001 Ae = 3800 m2 Nd = 0,008474

E=88,2%  =>  III stopień ochrony odgromowej

gdzie:
Nc – akceptowana częstość wyładowań piorunowych
Ae – równowaŜna powierzchnia zbierania wyładowań przez obiekt
Nd – spodziewana częstość bezpośrednich wyładowań piorunowych
E – skuteczność urządzenia piorunochronnego

Obliczenia dla proj. TR1
moc zainstalowana w proj. TR1 Pi = 52,4 kW 
dobrano współczynnik jednoczesności kj = 0,7
moc szczytowa dla proj. TR1: Ps = 36,7 kW ⇒  Io = 57 A
kabel zasilający TR1 z SP YLYŜo 5*35mm2

⇒ Id =  83A
zabezpieczenie WLZ w SP S313 B63

Obliczenia dla proj. TR2
moc zainstalowana w proj. TR2 Pi = 8,4kW 
dobrano współczynnik jednoczesności kj = 0,6
moc szczytowa dla proj. TR2: Ps = 5 kW ⇒  Io = 23,5 A
kabel zasilający TR2 z SP YDYŜo 3*10mm2

⇒ Id =  42A
zabezpieczenie WLZ w SP S311 B25

6. Uwagi końcowe 
1. Całość prac winna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

2. Wykonawcą prac moŜe być jedynie osoba lub przedsiębiorstwo posiadające wymagane uprawnienie
do   wykonywania tego rodzaju prac.

3. Dopuszcza się stosowanie innego niŜ wymieniony w projekcie osprzętu o co najmniej równowaŜnych parametrach
technicznych.

Projektował: mgr inŜ. Tomasz Soluch. F. H. U. „WEGA” ul. StraŜacka 1; 42-125 Kamyk. tel. 602 245 052
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Inwestor: Urząd Gminy Starcza
ul. Gminna 4
42-261 Starcza

Obiekt: Ośrodek zdrowia

Adres: ul. Zdrowa 3, dz. nr ewid 19/4
Wspólna gm. Starcza

Projektant sporządzający informację :
mgr inŜ. Tomasz Soluch 
upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05

Projektował: mgr inŜ. Tomasz Soluch. F. H. U. „WEGA” ul. StraŜacka 1; 42-125 Kamyk. tel. 602 245 052
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Zakres robót
Zakres robót obejmuje budowę wewnętrznych instalacji gniazd wtykowych, siły i oświetlenia.

Istniejące obiekty budowlane 
Na placu budowy znajdują się: elektroenergetyczna linia nN, przedmiotowy budynek.

Kolejność wykonywanych robót
1. Zagospodarowanie placu budowy
2. Roboty budowlano-montaŜowe
3. Maszyny i urządzenia techniczne uŜytkowane na placu budowy

Ad. 1. Zagospodarowanie placu budowy
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia poŜarowego lub wybuchowego
i  chroniły pracowników przed poraŜeniem 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 elektroenergetycznymilub w odległości liczonej
w  poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ:
• 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,
• 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyŜej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,

Koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliŜyć się na niebezpieczną odległość do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposaŜone w sygnalizatory
napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy naleŜy zabezpieczyć
przed dostępem osób nieupowaŜnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niŜ
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:
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,
- przed uruchomieniem urządzenia, jeŜeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w w/w instalacjach, naleŜy
sprawdzać ich działanie kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy
urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w ksiąŜce konserwacji urządzeń.

Ad. 2. Roboty budowlano-montaŜowe
ZagroŜenia występujące podczas robót budowlano-mantaŜowych:
• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub

w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
• poraŜenie prądem elektrycznym (otwarte rozdzielnie elektryczne, „watowane” wkładki topikowe

bezpieczników, prace łączeniowe pod włączonym napięciem).
Roboty budowlano-montaŜowe instalacji elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia. Prace łączeniowe naleŜy wykonywać na obwodach elektrycznych
odłączonych od napięcia. Szafy i rozdzielnice naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością otwarcia ich pod
napięciem przez osoby nieupowaŜnione. Niedozwolone jest uŜywanie maszyn i urządzeń elektrycznych
zawilgoconych, bądź zasilanych przez przewody leŜące w wodzie.
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:

1. krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,
2. pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których moŜliwy jest dostęp ludzi, naleŜy
zabezpieczyć przed moŜliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Projektował: mgr inŜ. Tomasz Soluch. F. H. U. „WEGA” ul. StraŜacka 1; 42-125 Kamyk. tel. 602 245 052
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Ad. 3. Maszyny i urządzenia techniczne uŜytkowane na placu budowy
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i urządzeń technicznych:

1. potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

2. poraŜenie 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 uŜywane na terenie
budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.
Zasilanie urządzeń elektrycznych realizować za pomocą obwodów wyposaŜonych w przewód ochronny PE
połączony do uziemienia. Obudowy i osłony maszyn i narządzi zmechanizowanych powinny być kompletne,
a  izolacja przewodów zasilających powinna być nienaruszona. Maszyny i narzędzia elektryczne powinny być
wyposaŜone w łatwo dostępny wyłącznik odcinający zasilane. 

InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Szkolenie pracowników w zakresie bhp

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 („instruktaŜ 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 („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników
z  zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami, 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 dłuŜszym niŜ
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 instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których
występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lubŜycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz
w  roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorówŜurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymijednofazowymi 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 zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami 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 zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników.
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejętności, a takŜe 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.

Projektował: mgr inŜ. Tomasz Soluch. F. H. U. „WEGA” ul. StraŜacka 1; 42-125 Kamyk. tel. 602 245 052
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z        wykonywania robót budowlanych.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:
1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami
środowiska pracy,

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a takŜe
o  sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
1. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
2. wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
3. określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
5. wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed

zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych,
2. zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia iŜycia pracowników głównie przez stosowanie technologii,

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagroŜeń.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba kierująca,
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego
zagroŜenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ
i  obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziałuśrodków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia
roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i  bezpieczeństwa uŜytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed
występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
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