TEMAT NUMERU

Praca wȅpobliƽu
czynnej linii elektroenergetycznej
W czasie prac przy odwodnieniu zbiornika
retencyjnego z użyciem igłoﬁltrów mężczyzna
został porażony prądem. Zmarł na miejscu.
Kierownik robót nie zgłosił kierownikowi
budowy, że prace są wykonywane w pobliżu
linii elektroenergetycznej.

R

oboty w obrÛbie linii elektroenergetycznych wiÇĽÇ siÛ z duĽymi zagroĽeniami i wchodzÇ w zakres prac szczególnie niebezpiecznych. Napowietrzne

linie elektroenergetyczne na placu budowy lub
w jego pobliĽu stwarzajÇ ryzyko poraĽenia prÇdem elektrycznym w przypadku: zerwania bÇdĻ
dotkniÛcia przewodów linii przez pracujÇce/przejeĽdĽajÇce w okolicy maszyny budowlane, przez
przedmioty trzymane przez ludzi i uszkodzenia
săupów; przeskoku napiÛcia na ludzi lub znajdujÇce
siÛ w pobliĽu przewodzÇce prÇd elementy maszyn
i przedmiotów bÇdĻ uszkodzenia izolacji linii. Dlatego uĽytkowanie energii elektrycznej wiÇĽe siÛ
z wystÛpowaniem dwóch wyzwaą i problemów
technicznych: bezpieczeąstwa pracy przy urzÇdzeniach i zapewnienia ciÇgăoĜci dostawy energii.

mgr Andrzej Dziedzic
ekspert ds. BHP certyࢉkowany przez CIOP-PIB,
wăaĜciciel Biura Doradczo-Usăugowego BHP w DÇbrowie Tarnowskiej,
wpisany na listÛ biegăych sÇdowych Prezesa SÇdu OkrÛgowego
w Tarnowie
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Prąd elektryczny
Praca przy obsăudze urzÇdzeą i instalacji elektrycznych wiÇĽe siÛ z naraĽeniem na róĽnego rodzaju
zagroĽenia. Oddziaăywanie prÇdu elektrycznego
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na organizm czăowieka moĽe byÉ bezpoĜrednie,
kiedy przez jego ciaăo przepăywa prÇd elektryczny,
lub poĜrednie, powodujÇce urazy termiczne, mechaniczne bÇdĻ inne, powstajÇce bez przepăywu
prÇdu przez organizm. ZagroĽenia sÇ zwiÇzane
z moĽliwoĜciÇ: poraĽenia prÇdem elektrycznym,
poĽaru, wybuchu, zatrucia w wyniku zastosowania
w instalacjach i urzÇdzeniach elektrycznych szkodliwych materiaăów, olĜnienia oczu wywoăanego
ăukiem powstajÇcym przy zwarciu elektrycznym itp.
NajpowaĽniejszym z zagroĽeą zwiÇzanych ze stosowaniem energii elektrycznej jest poraĽenie prÇdem
elektrycznym. Niebezpieczeąstwo poraĽenia prÇdem elektrycznym wystÛpuje we wszystkich urzÇ-

Podstawowym dokumentem
regulującym sprawy BHP
dla prac w pobliżu linii
elektroenergetycznych jest
Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

dzeniach elektrycznych, których napiÛcia robocze
przekraczajÇ wartoĜci napiÛÉ bezpiecznych. Termin
„napiÛcie bezpieczne” zostaă zastÇpiony terminem

elektrod, rodzaju i ciĜnienia gazu. Temperatura

„napiÛcie dotykowe dopuszczalne (dăugotrwaăe)”.

ta moĽe dojĜÉ nawet do 20 000°C. ZagroĽenia, jakie

PoraĽenie moĽe nastÇpiÉ w wyniku tzw. dotyku

niesie ze sobÇ ăuk elektryczny, to przede wszystkim

bezpoĜredniego, tzn. w sytuacji, gdy czăowiek do-

wysoka temperatura, która jest Ļródăem oparzeą

tyka czÛĜci czynnej, czyli przewodzÇcego elementu,

ciaăa, oraz promieniowanie optyczne – podczer-

który w normalnych warunkach pracy urzÇdzenia

wone i ultraࢉoletowe. Ciepăo ăuku elektrycznego

znajduje siÛ pod napiÛciem. InnÇ moĽliwÇ przyczy-

dziaăajÇce na ciaăo czăowieka moĽe spowodowaÉ

nÇ poraĽenia moĽe byÉ tzw. dotyk poĜredni, pole-

w nim zmiany patologiczne, nazywane oparzeniem

gajÇcy na dotkniÛciu przewodzÇcego elementu, np.

elektrycznym. CzÛsto wystÛpuje takĽe poĽar ubra-

obudowy, niestanowiÇcego czÛĜci obwodu elek-

nia osoby poszkodowanej. Wypadkom poparzenia

trycznego, na którym niespodziewanie pojawiăo siÛ

ăukiem ulegajÇ găównie elektrycy podczas wykony-

napiÛcie dotykowe (powstaăe np. wskutek uszko-

wania napraw i przeglÇdów urzÇdzeą. Energia ter-

dzenia izolacji stanowiÇcej ochronÛ podstawowÇ).

miczna ăuku elektrycznego uszkadza podczas wy-

Stopieą i zakres poraĽenia prÇdem zaleĽÇ găównie

padków najczÛĜciej odsăoniÛte lub săabiej chronione

od: natÛĽenia prÇdu, czasu i drogi przepăywu przez

przez odzieĽ czÛĜci ciaăa poszkodowanych. Zazwy-

czăowieka oraz czÛstotliwoĜci prÇdu. Skutki pora-

czaj jest to skóra rÇk i twarz. RaĽenia skojarzone

Ľenia sÇ z reguăy ciÛĽkie dla organizmu ludzkiego

zdarzajÇ siÛ w stacjach elektroenergetycznych wy-

(zaburzenia oddychania i pracy serca, poparzenia

sokiego napiÛcia, gdy czăowiek zbliĽy siÛ do urzÇ-

wewnÛtrzne i zewnÛtrzne, trwaăa degeneracja tka-

dzenia elektroenergetycznego na odlegăoĜÉ, przy

nek) i mogÇ takĽe prowadziÉ do Ĝmierci.

której moĽliwe jest przebicie warstwy izolacyjnej
powietrza. Wtedy nastÛpuje wyăadowanie iskrowe,

Łuk elektryczny

które inicjuje wystÇpienie ăuku elektrycznego po-

Ăuk elektryczny powstaje najczÛĜciej na skutek

miÛdzy tym urzÇdzeniem i czÛĜciÇ ciaăa ludzkiego

zwarÉ w urzÇdzeniach elektrycznych, których

znajdujÇcÇ siÛ najbliĽej urzÇdzenia.

przyczynami sÇ zarówno uszkodzenia, jak i băÛdne
postÛpowanie czăowieka. Ăuk elektryczny (wyăado-

Opis wypadku

wanie ăukowe) to ciÇgăe wyăadowanie elektryczne

W dniu wypadku (2016 r.) Jan Kowalski i Jan No-

w gazie pod ciĜnieniem atmosferycznym lub wyĽ-

wak wykonywali prace przy odwodnieniu zbiornika

szym. CechÇ charakterystycznÇ ăuku jest bardzo

retencyjnego z uĽyciem igăoࢉltrów na terenie bu-

maăy wewnÛtrzny opór elektryczny. Wyăadowanie

dowy marketu HU. Zakres prac oraz miejsce wska-

zachodzi zwykle pomiÛdzy dwiema elektrodami

zaă kierownik robót A.A. W czasie wykonywanych

z materiaău przewodzÇcego prÇd lub miÛdzy sty-

prac byăy mĽawka i duĽa wilgotnoĜÉ powietrza.

kami ăÇcznika elektrycznego w trakcie wyăÇczania

Jan Kowalski i Jan Nowak wykonywali pracÛ z wy-

prÇdu elektrycznego. W obszarze ăuku elektryczne-

korzystaniem swojego sprzÛtu do wpăukiwania

go gaz jest silnie zjonizowany i stanowi plazmÛ. Jej

igăoࢉltrów. Przy wpăukiwaniu igăoࢉltrów Jan Ko-

temperatura zaleĽy od: natÛĽenia prÇdu, rodzaju

walski wykorzystywaă lancÛ o dă. 6 m wykonanÇ

www.promotor.elamed.pl
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z rury ze stopu aluminium, a Jan Nowak w odle-

bÛ odpowiedzialnÇ za niego, czy wykonywaă

găoĜci ok. 50 m sterowaă rÛcznie dopăywem wo-

swoje prace zgodnie ze sztukÇ i przestrzegaă

dy z hydrantu do lancy. Byăo to ok. godz. 10:50.

zasad BHP?

Okoăo godziny 11:00 po uzyskaniu umówionego
sygnaău (podniesiona rÛka przez Jana Kowalskie-

Ad 1.

go), Jan Nowak dokonaă operacji zakrÛcenia wody

Charakter stosunku ăÇczÇcy pokrzywdzonego Ja-

przy hydrancie. Jan Kowalski, stojÇc przy wpău-

na Kowalskiego na terenie budowy przy robotach

kiwanym igăoࢉltrze w trakcie wyciÇgania lancy

sieci sanitarnych zewnÛtrznych przy budynku

o dă. 6 m z gruntu i unoszenia jej do góry, zbliĽyă

HU z kierownikiem robót AA wynika z § 5bRozporzÇ-

jÇ do przewodu linii napowietrznej Ĝredniego na-

dzenia Ministra Infrastruktury zbdnia 6blutego 2003 r.b

piÛcia 15 kV, która w tym miejscu jest zawieszona

wbsprawie bezpieczeąstwa ibhigieny pracy podczas wy-

na wysokoĜci ok. 7 m od poziomu terenu, i zostaă

konywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47,

poraĽony prÇdem: „[…] przyczynÇ Ĝmierci Jana

poz. 401), który stanowi, Ľe: „BezpoĜredni nadzór

Kowalskiego byăa ostra niewydolnoĜÉ krÇĽenia

nad bezpieczeąstwem i higienÇ pracy na stano-

w przebiegu ostrej niewydolnoĜci serca w wyniku

wiskach pracy sprawujÇ odpowiednio kierownik

poraĽenia prÇdem elektrycznym.”

robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiÇzków” i dotyczy nadzoru z jego strony nad

Pytania zadane
przez organ procesowy

robotami wykonywanymi na terenie budowy przez
pokrzywdzonego.

1. Jaki byă charakter stosunku ăÇczÇcego osobÛ
odpowiedzialnÇ za BHP z pokrzywdzonym Ja-

Ad 2.

nem Kowalskim?

Roboty w obrÛbie linii elektroenergetycznych wiÇ-

2. Czy osoba ta nie dopeăniăa w tym zakresie obo-

ĽÇ siÛ z duĽymi zagroĽeniami dla bezpieczeąstwa

wiÇzków, jeĽeli tak, to których, jakie normy zo-

wykonywanych prac i naleĽy je zaliczyÉ do prac

staăy naruszone?

szczególnie niebezpiecznych. Napowietrzne linie

3. Czy pokrzywdzony Jan Kowalski podczas wy-

elektroenergetyczne na placu budowy lub w jego

konywania prac metalowÇ lancÇ dotknÇă linii

pobliĽu stwarzajÇ ryzyko poraĽenia prÇdem elek-

Ĝredniego napiÛcia, czy teĽ doszăo do przeskoku

trycznym w przypadku:

ăuku elektrycznego?

• zerwania lub dotkniÛcia przewodów linii przez

4. Czy pokrzywdzony Jan Kowalski mógă wyko-

pracujÇce czy przejeĽdĽajÇce w pobliĽu maszy-

nywaÉ zleconÇ pracÛ i czy zostaă prawidăowo

ny budowlane, lub przez przedmioty trzymane

przeszkolony do wykonywanych prac przez oso-

przez ludzi;

Warunki Ĝrodowiskowe

PrÇd przemienny [V]

PrÇd staăy [V]

Normalne

50

120

Szczególne

25

60

Tab. 1. NapiÛcia dotykowe dopuszczalne

NapiÛcie znamionowe urzÇdzenia
lub instalacji elektrycznej

Minimalny odstÛp w powietrzu,
wyznaczajÇcy zewnÛtrznÇ granicÛ strefy
prac pod napiÛciem

15 kV

160 mm = 0,16 m

NapiÛcie znamionowe urzÇdzenia
lub instalacji elektrycznej

Minimalny odstÛp w powietrzu,
wyznaczajÇcy zewnÛtrznÇ granicÛ strefy
prac w pobliĽu napiÛcia

15 kV

1160 mm = 1,16 m

Tab. 2. Wykaz minimalnych odstÛpów w powietrzu od nieosăoniÛtych urzÇdzeą i instalacji elektrycznych
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• zerwania przewodów linii na skutek warunków

reklama
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atmosferycznych (wiatr, sadĻ katastrofalna) oraz
uszkodzenia săupów;
• przeskoku napiÛcia na ludzi lub na znajdujÇce siÛ
w pobliĽu przewodzÇce prÇd elementy maszyn
i przedmiotów;
• uszkodzenia izolacji linii.
Podstawowym dokumentem regulujÇcym sprawy
BHP dla prac w pobliĽu linii elektroenergetycznych
jest RozporzÇdzenie Ministra Infrastruktury zbdnia
6blutego 2003 r.bwbsprawie bezpieczeąstwa ibhigieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Zgodnie z § 55 ust. 1 wspomnianego rozporzÇdzenia wskazano, Ľe nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, skăadowisk wyrobów i materiaăów
lub maszyn oraz urzÇdzeą budowlanych bezpoĜrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegăoĜci liczonej w poziomie
od skrajnych przewodów, mniejszej niĽ:
• 3 m – dla linii o napiÛciu znamionowym nieprzekraczajÇcym 1 kV;
• 5 m – dla linii o napiÛciu znamionowym powyĽej
1 kV, lecz nieprzekraczajÇcym 15 kV;
• 10 m – dla linii o napiÛciu znamionowym powyĽej
15 kV, lecz nieprzekraczajÇcym 30 kV;
• 15 m – dla linii o napiÛciu znamionowym powyĽej
30 kV, lecz nieprzekraczajÇcym 110 kV;
• 30 m – dla linii o napiÛciu znamionowym powyĽej
110 kV.
WyĽej wypisane parametry zostaăy wskazane w Planie Bezpieczeąstwa ibOchrony Zdrowia sporzÇdzonym
przez kierownika budowy K.K. Z kolei w § 55 ust. 3
cyt. rozporzÇdzenia ustawodawca dodaă zapis,
Ľe przy wykonywaniu robót budowlanych przy
uĽyciu maszyn lub innych urzÇdzeą technicznych
bezpoĜrednio pod liniÇ wysokiego napiÛcia naleĽy
uzgodniÉ bezpieczne warunki pracy z jej uĽytkownikiem. UĽytkownikami linii elektroenergetycznych,
w zaleĽnoĜci od ich napiÛcia, mogÇ byÉ albo lokalne
spóăki dystrybucyjne (linie 0,4 do 110 kV), albo teĽ
operator systemu przesyăowego dla linii o napiÛciu
220 lub 400 kV.
Uzgodnienie bezpiecznych warunków pracy polega na opracowaniu szczegóăowej Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) w pobliĽu
i pod liniami elektroenergetycznymi oraz ustalenia jej z odpowiednimi săuĽbami uĽytkowników
sieci elektroenergetycznej. Instrukcja ta powinna
byÉ zaăÇcznikiem dobPlanu Bezpieczeąstwa Ochrony
Zdrowia, do którego opracowania zobowiÇzany
jest zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy. W aktach sprawy przekazanych biegăemu

www.promotor.elamed.pl
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nie ma takiej instrukcji. W przypadku gdy prace

dzenie. Strefa dziaăania urzÇdzenia to przestrzeą

majÇ byÉ prowadzone w odlegăoĜciach mniejszych

wyznaczona skrajnymi poăoĽeniami elementów

niĽ podane we wspomnianym wyĽej rozporzÇdze-

urzÇdzenia, ăÇcznie z przemieszczanym ăadunkiem,

niu Ministra Infrastruktury, naleĽy posiăkowaÉ siÛ

z uwzglÛdnieniem moĽliwoĜci rozkoăysania.

RozporzÇdzeniem Ministra Gospodarki zbdnia 28bmar-

Kierownik robót A.A. nie zgăosiă kierownikowi bu-

ca 2013 r.bwbsprawie bezpieczeąstwa ibhigieny pracy

dowy K.K. faktu wykonywania pracy w pobliĽu linii

przy urzÇdzeniach energetycznych, w którym w § 25

elektroenergetycznej, dalej – dopuĜciă i póĻniej nie

ust. 2 sÇ przedstawione minimalne odstÛpy w po-

wstrzymaă Jana Kowalskiego od pracy pod czynnÇ

wietrzu od nieosăoniÛtych urzÇdzeą i instalacji

napowietrznÇ liniÇ elektroenergetycznÇ Ĝredniego

elektrycznych lub ich czÛĜci znajdujÇcych siÛ pod

napiÛcia 15 kV i to on nie dopeăniă ciÇĽÇcych na nim

napiÛciem, wyznaczajÇce zewnÛtrzne granice strefy

obowiÇzków zapewnienia bezpiecznych i higie-

prac.

nicznych warunków pracy osób tam pracujÇcych:
„[...] Do mnie nikt nie zgăaszaă proĜby o wyăÇcze-

Instrukcja BHP przy urzÇdzeniach

nie prÇdu. Nie byăoby z tym Ľadnego problemu.

i instalacjach elektroenergetycznych

ZgăosilibyĜmy do RE i prÇd zostaăby wyăÇczony.

W przypadku prac wykonywanych sprzÛtem zme-

Prace pod sieciÇ mogăy byÉ wykonywane np. przy

chanizowanym przy urzÇdzeniach i instalacjach

uĽyciu krótszych lanc lub dwudzielnych za zgodÇ

elektroenergetycznych eksploatowanych przez

zakăadu energetycznego. Tak wiÛc same prace

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.),

mogăy byÉ wykonywane np. pod napiÛciem, ale

wymagania dotyczÇce zachowania odpowied-

mimo to fakt wykonywania takich prac powinien

nich odlegăoĜci oraz organizacji prac okreĜlone

byÉ do mnie zgăoszony. Ja na pewno poradziăbym

sÇ w Instrukcji bezpieczeąstwa ibhigieny pracy przy

siÛ pracowników Rejonu Energetycznego i uzyskaă

urzÇdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

pozwolenie. Na pewno jednak najbezpieczniej byăo

z wrzeĜnia 2013 r. wydanej przez PSE S.A. Wedăug

wyăÇczyÉ zasilanie energetyczne”. Gdyby kierownik

wspomnianej wyĽej instrukcji BHP dopuszczalne

robót A.A. zgăosiă fakt pracy w pobliĽu czynnej linii

odlegăoĜci w przestrzeni pomiÛdzy najbliĽszym/

elektroenergetycznej kierownikowi budowy K.K.,

skrajnym nieuziemionym elementem urzÇdze-

a ten nie zareagowaăby na takie zgăoszenie, to wte-

nia elektroenergetycznego a strefÇ dziaăania

dy K.K. byăby odpowiedzialny za dopuszczenie Jana

sprzÛtu zmechanizowanego wymagajÇ wykonywa-

Kowalskiego do pracy pod czynnÇ napowietrzna li-

nia prac pod nadzorem. Podobne instrukcje opra-

niÇ elektroenergetycznÇ Ĝredniego napiÛcia 15 kV.

cowaăy teĽ wszystkie lokalne spóăki dystrybucyjne
i tam sÇ one dostÛpne. W pobliĽu linii elektro-

Ad 3.

energetycznych dopuszcza siÛ pracÛ urzÇdzeą

Zgodnie z polskÇ normÇ PN-E-05100-1 najmniej-

dĻwigowych i przeăadunkowych, transportowo-

sza odlegăoĜÉ pionowa od powierzchni ziemi prze-

-przeăadunkowych o staăym miejscu lokalizacji,

wodu przy najwiÛkszym zwisie normalnym dla

jak równieĽ maszyn i urzÇdzeą przeznaczonych

15 kV elektroenergetycznych linii napowietrznych

do robót ziemnych, maszyn i urzÇdzeą do eks-

powinna wynosiÉ co najmniej 5,10 m. Jan Kowalski

ploatacji oraz przeăadunku kopalin itp. Dla takich

wykonywaă osuszenie terenu poprzez wbijanie

urzÇdzeą sÇ wyznaczane strefy dziaăania ăadunku,

igăoࢉltrów. Posăugiwaă siÛ w tym celu lancÇ alu-

w których moĽe poruszaÉ siÛ maszyna lub urzÇ-

miniowÇ o dă. 6 m. Koăo godz. 11:00, stojÇc przy
zapăukiwanym igăoࢉltrze, uniósă lancÛ, trzymajÇc jÇ pionowo za jeden koniec w górÛ i zbliĽyă

Plan BIOZ ma na celu
zidentyfikowanie zagrożeń dla
bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz
wdrożenie rozwiązań służących ich
zapobieganiu na etapie realizacji
inwestycji.

jÇ do napowietrznej linii elektroenergetycznej
Ĝredniego napiÛcia 15 kV, tym samym nie zostaăa przez niego zachowana bezpieczna odlegăoĜÉ
od linii elektroenergetycznej Ĝredniego napiÛcia
15 kV. Praca pod napowietrznymi liniami energetycznymi stanowi potencjalne zagroĽenie wypadkowe, a w szczególnoĜci zagroĽenie poraĽeniem
prÇdem elektrycznym. Wynika to w găównej mierze z limitowanej odlegăoĜci, jakÇ naleĽy zachowaÉ
od przewodów bÛdÇcych pod napiÛciem, a w tym
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przypadku taka nie zostaăa zachowana. BiorÇc pod

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

uwagÛ zeznania cyt. na wstÛpie tej odpowiedzi,

(IBWR)

to zdaniem biegăego doszăo do wyăadowania ău-

IBWR to dokument, który wykonawca okreĜlo-

kowego, tj. przeskoku ăuku elektrycznego wywo-

nych robót musi opracowaÉ przed przystÇpieniem

ăanego poprzez zbliĽenie lancy aluminiowej o dă.

do pracy. IBWR wymusza bowiem analizÛ zadania

6 m do linii energetycznej 15 kV, czego skutkiem

i zwiÇzanego z nim ryzyka. Wynikiem tego ma byÉ

byă zgon Jana Kowalskiego.

okreĜlenie rozwiÇzaą, jakie moĽna zastosowaÉ,
by wyeliminowaÉ zagroĽenia. IdeÇ IBWR jest wcze-

Ad 4.

Ĝniejsza analiza zadaą pod kÇtem bezpieczeąstwa

„[...] Wedăug osoby ĜwiadczÇcej usăugi i przedsta-

pracy, jakoĜci czy logistyki. Wczesna identyࢉka-

wionych dokumentów z wykonywania podobnych

cja zagroĽeą to skuteczniejsze zapobieganie i kon-

prac przez poszkodowanego i w podobnych wa-

trola nad tymi obszarami. Instrukcje nie mogÇ mieÉ

runkach moĽna stwierdziÉ, Ľe poszkodowany miaă

charakteru dokumentu „uniwersalnego” (tworzo-

do czynienia juĽ z takimi pracami. Byă przeszko-

nego np. metodÇ „kopiuj – wklej”). Wykonawca

lony typowo do wykonywania prac zapăukiwania,

powinien dostosowaÉ jÇ do zadaą wykonywanych

bo wykonywaă te prace wielokrotnie. Wszystkie

na konkretnym placu budowy (w zwiÇzku z obowiÇ-

wymagane przeszkolenia BHP miaă zrobione,
jednak na kaĽdej budowie jest inna specyࢉka
pracy. [...]”.
Plan Bezpieczeąstwa i Ochrony Zdrowia
KaĽda budowa ma inny charakter pracy i zagroĽenia oraz moĽliwoĜÉ ich wystÇpienia sÇ róĽne pomimo pozornego podobieąstwa. Dlatego tak waĽnym
elementem na kaĽdej budowie jest zapoznanie
nowych pracowników (i nie tylko pracowników,
ale równieĽ podwykonawców) z Planem Bezpieczeąstwa i Ochrony Zdrowia, który jest tworzony dla jednej konkretnej budowy. SporzÇdzenie
lub zapewnienie jego sporzÇdzenia jeszcze przed
rozpoczÛciem budowy naleĽy do obowiÇzków kierownika budowy. Plan BIOZ ma na celu zidenty-

WAŻNE
PODSTAWY PRAWNE,
KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE
W OMAWIANEJ SPRAWIE:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Dokument ten sprawia, Ľe zarzÇdzanie ryzykiem

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (t.j.: Dz.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650
z późn. zm.)

zawodowym stanowi kluczowy element decydu-

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

ࢉkowanie zagroĽeą dla bezpieczeąstwa w miejscu pracy oraz wdroĽenie rozwiÇzaą săuĽÇcych
ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji.

jÇcy o wiÛkszej skutecznoĜci dziaăaą w zakresie
bezpieczeąstwa robót budowlanych. Na podstawie
tego planu powinny byÉ opracowane inne waĽne dokumenty robocze, jak: ocena ryzyka zawodowego dla konkretnych zadaą, Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) wynikajÇce
z § 2 RozporzÇdzenia Ministra Infrastruktury zbdnia
6blutego 2003 r.bwbsprawie bezpieczeąstwa ibhigieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), które stanowi Ľe „Wyko-

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

nawca przed przystÇpieniem do wykonywania

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia

robót budowlanych jest obowiÇzany opraco-

28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych (Dz.U. 2013, poz. 492)

waÉ instrukcjÛ bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomiÉ z niÇ pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót”.

www.promotor.elamed.pl
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zujÇcym planem BIOZ). Instrukcja powinna zawie-

zewnÛtrzne oraz ich wartoĜci graniczne, je-

1. Strona tytuăowa powinna zawieraÉ nastÛpujÇce

Ĝli wystÛpujÇ, a które majÇ wpăyw na bezpie-

dane:
• informacje na temat inwestycji i planowanych prac: rodzaj robót, których instruk-

czeąstwo planowanych prac;
• informacje na temat wpăywu wykonywanych
prac na otoczenie i sÇsiednie stanowiska;

cja dotyczy; nazwÛ i adres inwestycji; nazwÛ

• zakres i kolejnoĜÉ etapów wykonania prac;

i adres wykonawcy prac oraz generalnego

• opis zidentyࢉkowanych i potencjalnych za-

wykonawcy inwestycji;
• informacje na temat osób odpowiedzialnych
za prace ze strony wykonawcy wraz z podpisami osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przestrzeganie IBWR: imiÛ i nazwisko
oraz stanowisko osoby opracowujÇcej IBWR;
imiÛ i nazwisko osoby peăniÇcej bezpoĜredni

groĽeą zwiÇzanych z wykonywaniem kaĽdego etapu prac;
• opis przyjÛtego bezpiecznego sposobu wykonywania poszczególnych prac;
• wykaz wymaganych Ĝrodków ochrony przy
poszczególnych czynnoĜciach.
3. CzÛĜÉ dotyczÇca zasobów powinna zawieraÉ

nadzór nad wykonywanymi pracami, które

nastÛpujÇce informacje:

zostaăy ujÛte w IBWR; imiÛ i nazwisko osoby

• okreĜlenie zasobów ludzkich niezbÛdnych

akceptujÇcej dokument oraz sposób wyko-

do wykonania robót wraz z informacjÇ na te-

nania prac;

mat zakresu obowiÇzków, odpowiedzialno-

• imiÛ i nazwisko osoby ze strony generalnego
wykonawcy, z którÇ dokument zostaă uzgodniony;
• datÛ przekazania dokumentu kierownikowi
budowy wraz z potwierdzeniem jego przyjÛcia;
• datÛ opracowania IBWR.
2. CzÛĜÉ dotyczÇca robót powinna zawieraÉ na-

Ĝci i uprawnieą, jeĽeli takie sÇ wymagane;
• okreĜlenie zasobów sprzÛtowych niezbÛdnych do wykonania robót wraz z ich przeznaczeniem i wymogami, które powinny
speăniaÉ, np.: atesty, decyzje UDT etc.
4. CzÛĜÉ dotyczÇca materiaăów i substancji niebezpiecznych powinna zawieraÉ nastÛpujÇce

stÛpujÇce informacje:

dane:

• planowany termin wykonania robót wraz

• wykaz substancji niebezpiecznych wykorzy-

z uwzglÛdnieniem przerw i prac wykonywa-

stywanych przy robotach wraz ze wskazaniem

nych w nocy;

numeru zaăÇcznika stanowiÇcego KartÛ cha-

• wskazane dokăadne miejsce wykonywanych

22

• okreĜlone szczególne warunki i czynniki

raÉ miÛdzy innymi poniĽsze informacje:

rakterystyki substancji niebezpiecznych;

prac wraz z okreĜleniem sposobu dotarcia

• informacjÛ o sposobie zagospodarowania

do tego miejsca i zasad ewakuacji w sytuacji

odpadów powstaăych podczas wykorzystania

awaryjnej;

substancji niebezpiecznych.
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5. CzÛĜÉ stanowiÇca wykaz osób dopuszczonych

godziny wyăÇczenia linii, imiÛ i nazwisko osoby

do pracy po wczeĜniejszym zapoznaniu siÛ

zgăaszajÇcej wyăÇczenie oraz planowany czas wy-

z IBWR i zapisami Kart charakterystyki sub-

ăÇczenia. W przypadku telefonicznego zgăosze-

stancji niebezpiecznych powinna zawieraÉ

nia pracownik powinien ĽÇdaÉ od wyăÇczajÇcego

datÛ zapoznania siÛ z dokumentem i podpis

potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu

pracownika.

na ten temat. Przed przystÇpieniem do prac naleĽy

6. ZaăÇczniki:
• Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

sprawdziÉ wyăÇczenie. Sprawdzenia moĽe dokonaÉ
pracownik posiadajÇcy udokumentowane kwaliࢉkacje w tym zakresie. Najlepszym sposobem

BiorÇc pod uwagÛ powyĽsze oraz fakt, Ľe doko-

bezpiecznego prowadzenia procesu budowla-

nano faăszerstwa podpisu Jana Kowalskiego do-

nego jest zarzÇdzanie bezpieczeąstwem pracy,

tyczÇcego zapoznania siÛ z Planem Bezpieczeą-

czyli uwzglÛdnianie takich aspektów zwiÇzanych

stwa i Ochrony Zdrowia na terenie budowy HU,

z pracÇ jak:

moĽna stwierdziÉ, Ľe pokrzywdzony Jan Kowalski

• ustalanie zagroĽeą i moĽliwoĜci ich zlikwido-

nie zostaă odpowiednio przeszkolony na terenie
tej budowy przez dopuszczajÇcego go do pracy
kierownika robót A.A. Dodajmy, Ľe nawet gdyby
Jan Kowalski zostaă odpowiednio przeszkolony
(a stwierdziÉ naleĽy, Ľe Jan Kowalski miaă wiedzÛ

wania;
• zastosowanie odpowiednich Ĝrodków w celu
ochrony;
• kontrolowanie istniejÇcego stanu BHP oraz instruowanie pracowników w tym zakresie.

dotyczÇcÇ zagroĽenia prac pod czynnÇ liniÇ elek-

W tym przypadku tego zabrakăo. Tolerowanie

troenergetyczna Ĝredniego napiÛcia 15 KV, gdyĽ

odstÛpstw od przepisów i zasad BHP oraz stoso-

zwróciă siÛ do kierownika robót A.A. o wyznaczenie

wanie niewăaĜciwej technologii naleĽy przypisaÉ

innego miejsca prac), to i tak do wypadku doszăoby,

do organizacyjnych wad nadzoru sprawowanego

poniewaĽ kierownik robót A.A. nakazaă wykonanie

przez kierownika robót A.A. oraz kierownika bu-

pracy bezpoĜrednio pod czynnÇ liniÇ elektroener-

dowy K.K.

getycznÇ. W zwiÇzku z tym to, czy Jan Kowalski
miaăby odpowiednie przeszkolenie, czy teĽ nie – nie


reklama

robiăo Ľadnej róĽnicy, poniewaĽ găównÇ przyczynÇ zdarzenia z dnia wypadku byăo dopuszczenie
go i zezwolenie na pracÛ pod czynnÇ liniÇ elektroenergetycznÇ Ĝredniego napiÛcia 15 kV.

Podsumowanie
Roboty w obrÛbie linii elektroenergetycznych
wiÇĽÇ siÛ z duĽymi zagroĽeniami. OczywiĜcie
najlepiej byăoby je wykonywaÉ, wyăÇczajÇc linie
spod napiÛcia. Nie zawsze jest to jednak moĽliwe.
W tym przypadku naleĽy bezwzglÛdnie skontaktowaÉ siÛ z operatorem danej linii oraz uzgodniÉ
z nim instrukcjÛ bezpiecznego wykonywania prac
w pobliĽu eksploatowanej przez danego operatora linii. NaleĽy pamiÛtaÉ, Ľe prace w sÇsiedztwie
linii elektroenergetycznych mogÇ byÉ prowadzone na podstawie polecenia ustnego, pisemnego,
a w szczególnych sytuacjach (ratowanie zdrowia
i Ľycia ludzkiego) – bez polecenia. JeĽeli z wăaĜcicielem linii elektroenergetycznej i jej uĽytkownikiem
uzgodniono moĽliwoĜÉ jej okresowego wyăÇczania,
do kontaktu z tymi osobami naleĽy wyznaczyÉ staăego pracownika nadzoru ze strony wykonawcy.
Pracownik ten powinien utrzymywaÉ codzienny
kontakt z wyăÇczajÇcym liniÛ, aby odnotowywaÉ:

www.promotor.elamed.pl
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