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 mgr Andrzej Dziedzic 
ekspert ds. BHP certy  kowany przez CIOP-PIB, 
w a ciciel Biura Doradczo-Us ugowego BHP w D browie Tarnowskiej, 
wpisany na list  bieg ych s dowych Prezesa S du Okr gowego 
w Tarnowie

Roboty w obr bie linii elektroenerge-
tycznych wi  si  z du ymi zagro e-
niami i wchodz  w zakres prac szcze-
gólnie niebezpiecznych. Napowietrzne 

linie elektroenergetyczne na placu budowy lub 
w jego pobli u stwarzaj  ryzyko pora enia pr -
dem elektrycznym w przypadku: zerwania b d  
dotkni cia przewodów linii przez pracuj ce/prze-
je d aj ce w okolicy maszyny budowlane, przez 
przedmioty trzymane przez ludzi i uszkodzenia 
s upów; przeskoku napi cia na ludzi lub znajduj ce 
si  w pobli u przewodz ce pr d elementy maszyn 
i przedmiotów b d  uszkodzenia izolacji linii. Dla-
tego u ytkowanie energii elektrycznej wi e si  
z wyst powaniem dwóch wyzwa  i problemów 
technicznych: bezpiecze stwa pracy przy urz dze-
niach i zapewnienia ci g o ci dostawy energii.

Prąd elektryczny 
Praca przy obs udze urz dze  i instalacji elektrycz-
nych wi e si  z nara eniem na ró nego rodzaju 
zagro enia. Oddzia ywanie pr du elektrycznego 

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

TEMAT NUMERU
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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.

na organizm cz owieka mo e by  bezpo rednie, 
kiedy przez jego cia o przep ywa pr d elektryczny, 
lub po rednie, powoduj ce urazy termiczne, me-
chaniczne b d  inne, powstaj ce bez przep ywu 
pr du przez organizm. Zagro enia s  zwi zane 
z mo liwo ci : pora enia pr dem elektrycznym, 
po aru, wybuchu, zatrucia w wyniku zastosowania 
w instalacjach i urz dzeniach elektrycznych szko-
dliwych materia ów, ol nienia oczu wywo anego 
ukiem powstaj cym przy zwarciu elektrycznym itp. 
Najpowa niejszym z zagro e  zwi zanych ze stoso-
waniem energii elektrycznej jest pora enie pr dem 
elektrycznym. Niebezpiecze stwo pora enia pr -
dem elektrycznym wyst puje we wszystkich urz -
dzeniach elektrycznych, których napi cia robocze 
przekraczaj  warto ci napi  bezpiecznych. Termin 
„napi cie bezpieczne” zosta  zast piony terminem 
„napi cie dotykowe dopuszczalne (d ugotrwa e)”. 
Pora enie mo e nast pi  w wyniku tzw. dotyku 
bezpo redniego, tzn. w sytuacji, gdy cz owiek do-
tyka cz ci czynnej, czyli przewodz cego elementu, 
który w normalnych warunkach pracy urz dzenia 
znajduje si  pod napi ciem. Inn  mo liw  przyczy-
n  pora enia mo e by  tzw. dotyk po redni, pole-
gaj cy na dotkni ciu przewodz cego elementu, np. 
obudowy, niestanowi cego cz ci obwodu elek-
trycznego, na którym niespodziewanie pojawi o si  
napi cie dotykowe (powsta e np. wskutek uszko-
dzenia izolacji stanowi cej ochron  podstawow ). 
Stopie  i zakres pora enia pr dem zale  g ównie 
od: nat enia pr du, czasu i drogi przep ywu przez 
cz owieka oraz cz stotliwo ci pr du. Skutki pora-
enia s  z regu y ci kie dla organizmu ludzkiego 

(zaburzenia oddychania i pracy serca, poparzenia 
wewn trzne i zewn trzne, trwa a degeneracja tka-
nek) i mog  tak e prowadzi  do mierci.

Łuk elektryczny 
uk elektryczny powstaje najcz ciej na skutek 

zwar  w urz dzeniach elektrycznych, których 
przyczynami s  zarówno uszkodzenia, jak i b dne 
post powanie cz owieka. uk elektryczny (wy ado-
wanie ukowe) to ci g e wy adowanie elektryczne 
w gazie pod ci nieniem atmosferycznym lub wy -
szym. Cech  charakterystyczn  uku jest bardzo 
ma y wewn trzny opór elektryczny. Wy adowanie 
zachodzi zwykle pomi dzy dwiema elektrodami 
z materia u przewodz cego pr d lub mi dzy sty-
kami cznika elektrycznego w trakcie wy czania 
pr du elektrycznego. W obszarze uku elektryczne-
go gaz jest silnie zjonizowany i stanowi plazm . Jej 
temperatura zale y od: nat enia pr du, rodzaju 

elektrod, rodzaju i ci nienia gazu. Temperatura 
ta mo e doj  nawet do 20 000°C. Zagro enia, jakie 
niesie ze sob  uk elektryczny, to przede wszystkim 
wysoka temperatura, która jest ród em oparze  
cia a, oraz promieniowanie optyczne – podczer-
wone i ultra  oletowe. Ciep o uku elektrycznego 
dzia aj ce na cia o cz owieka mo e spowodowa  
w nim zmiany patologiczne, nazywane oparzeniem 
elektrycznym. Cz sto wyst puje tak e po ar ubra-
nia osoby poszkodowanej. Wypadkom poparzenia 
ukiem ulegaj  g ównie elektrycy podczas wykony-
wania napraw i przegl dów urz dze . Energia ter-
miczna uku elektrycznego uszkadza podczas wy-
padków najcz ciej ods oni te lub s abiej chronione 
przez odzie  cz ci cia a poszkodowanych. Zazwy-
czaj jest to skóra r k i twarz. Ra enia skojarzone 
zdarzaj  si  w stacjach elektroenergetycznych wy-
sokiego napi cia, gdy cz owiek zbli y si  do urz -
dzenia elektroenergetycznego na odleg o , przy 
której mo liwe jest przebicie warstwy izolacyjnej 
powietrza. Wtedy nast puje wy adowanie iskrowe, 
które inicjuje wyst pienie uku elektrycznego po-
mi dzy tym urz dzeniem i cz ci  cia a ludzkiego 
znajduj c  si  najbli ej urz dzenia. 

Opis wypadku 
W dniu wypadku (2016 r.) Jan Kowalski i Jan No-
wak wykonywali prace przy odwodnieniu zbiornika 
retencyjnego z u yciem ig o  ltrów na terenie bu-
dowy marketu HU. Zakres prac oraz miejsce wska-
za  kierownik robót A.A. W czasie wykonywanych 
prac by y m awka i du a wilgotno  powietrza. 
Jan Kowalski i Jan Nowak wykonywali prac  z wy-
korzystaniem swojego sprz tu do wp ukiwania 
ig o  ltrów. Przy wp ukiwaniu ig o  ltrów Jan Ko-
walski wykorzystywa  lanc  o d . 6 m wykonan  
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z rury ze stopu aluminium, a Jan Nowak w odle-
g o ci ok. 50 m sterowa  r cznie dop ywem wo-
dy z hydrantu do lancy. By o to ok. godz. 10:50. 
Oko o godziny 11:00 po uzyskaniu umówionego 
sygna u (podniesiona r ka przez Jana Kowalskie-
go), Jan Nowak dokona  operacji zakr cenia wody 
przy hydrancie. Jan Kowalski, stoj c przy wp u-
kiwanym ig o  ltrze w trakcie wyci gania lancy 
o d . 6 m z gruntu i unoszenia jej do góry, zbli y  
j  do przewodu linii napowietrznej redniego na-
pi cia 15 kV, która w tym miejscu jest zawieszona 
na wysoko ci ok. 7 m od poziomu terenu, i zosta  
pora ony pr dem: „[…] przyczyn  mierci Jana 
Kowalskiego by a ostra niewydolno  kr enia 
w przebiegu ostrej niewydolno ci serca w wyniku 
pora enia pr dem elektrycznym.”

Pytania zadane 
przez organ procesowy 
 1.  Jaki by  charakter stosunku cz cego osob  

odpowiedzialn  za BHP z pokrzywdzonym Ja-
nem Kowalskim?

 2.  Czy osoba ta nie dope ni a w tym zakresie obo-
wi zków, je eli tak, to których, jakie normy zo-
sta y naruszone?

 3.  Czy pokrzywdzony Jan Kowalski podczas wy-
konywania prac metalow  lanc  dotkn  linii 
redniego napi cia, czy te  dosz o do przeskoku 
uku elektrycznego?

 4.  Czy pokrzywdzony Jan Kowalski móg  wyko-
nywa  zlecon  prac  i czy zosta  prawid owo 
przeszkolony do wykonywanych prac przez oso-

b  odpowiedzialn  za niego, czy wykonywa  
swoje prace zgodnie ze sztuk  i przestrzega  
zasad BHP?

Ad 1.
Charakter stosunku cz cy pokrzywdzonego Ja-
na Kowalskiego na terenie budowy przy robotach 
sieci sanitarnych zewn trznych przy budynku 
HU z kierownikiem robót AA wynika z § 5 Rozporz -
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, 
poz. 401), który stanowi, e: „Bezpo redni nadzór 
nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stano-
wiskach pracy sprawuj  odpowiednio kierownik 
robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowi zków” i dotyczy nadzoru z jego strony nad 
robotami wykonywanymi na terenie budowy przez 
pokrzywdzonego. 

Ad 2.
Roboty w obr bie linii elektroenergetycznych wi -

 si  z du ymi zagro eniami dla bezpiecze stwa 
wykonywanych prac i nale y je zaliczy  do prac 
szczególnie niebezpiecznych. Napowietrzne linie 
elektroenergetyczne na placu budowy lub w jego 
pobli u stwarzaj  ryzyko pora enia pr dem elek-
trycznym w przypadku:
• zerwania lub dotkni cia przewodów linii przez 

pracuj ce czy przeje d aj ce w pobli u maszy-
ny budowlane, lub przez przedmioty trzymane 
przez ludzi;

Warunki rodowiskowe Pr d przemienny [V] Pr d sta y [V]

Normalne 50 120

Szczególne 25 60

Napi cie znamionowe urz dzenia
lub instalacji elektrycznej

Minimalny odst p w powietrzu,
wyznaczaj cy zewn trzn  granic  strefy 

prac pod napi ciem

15 kV 160 mm = 0,16 m

Napi cie znamionowe urz dzenia
lub instalacji elektrycznej

Minimalny odst p w powietrzu,
wyznaczaj cy zewn trzn  granic  strefy 

prac w pobli u napi cia

15 kV 1160 mm = 1,16 m

Tab. 2. Wykaz minimalnych odst pów w powietrzu od nieos oni tych urz dze  i instalacji elektrycznych

Tab. 1. Napi cia dotykowe dopuszczalne
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• zerwania przewodów linii na skutek warunków 
atmosferycznych (wiatr, sad  katastrofalna) oraz 
uszkodzenia s upów;

• przeskoku napi cia na ludzi lub na znajduj ce si  
w pobli u przewodz ce pr d elementy maszyn 
i przedmiotów;

• uszkodzenia izolacji linii.
Podstawowym dokumentem reguluj cym sprawy 
BHP dla prac w pobli u linii elektroenergetycznych 
jest Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Zgodnie z § 55 ust. 1 wspomnianego rozporz dze-
nia wskazano, e nie jest dopuszczalne sytuowanie 
stanowisk pracy, sk adowisk wyrobów i materia ów 
lub maszyn oraz urz dze  budowlanych bezpo-
rednio pod napowietrznymi liniami elektroener-

getycznymi lub w odleg o ci liczonej w poziomie 
od skrajnych przewodów, mniejszej ni :
• 3 m – dla linii o napi ciu znam ionowym nieprze-

kraczaj cym 1 kV;
• 5 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 

1 kV, lecz nieprzekraczaj cym 15 kV;
• 10 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 

15 kV, lecz nieprzekraczaj cym 30 kV;
• 15 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 

30 kV, lecz nieprzekraczaj cym 110 kV;
• 30 m – dla linii o napi ciu znamionowym powy ej 

110 kV.
Wy ej wypisane parametry zosta y wskazane w Pla-
nie Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia sporz dzonym 
przez kierownika budowy K.K. Z kolei w § 55 ust. 3 
cyt. rozporz dzenia ustawodawca doda  zapis, 
e przy wykonywaniu robót budowlanych przy 

u yciu maszyn lub innych urz dze  technicznych 
bezpo rednio pod lini  wysokiego napi cia nale y 
uzgodni  bezpieczne warunki pracy z jej u ytkowni-
kiem. U ytkownikami linii elektroenergetycznych, 
w zale no ci od ich napi cia, mog  by  albo lokalne 
spó ki dystrybucyjne (linie 0,4 do 110 kV), albo te  
operator systemu przesy owego dla linii o napi ciu 
220 lub 400 kV. 
Uzgodnienie bezpiecznych warunków pracy pole-
ga na opracowaniu szczegó owej Instrukcji Bez-
piecznego Wykonywania Robót (IBWR) w pobli u 
i pod liniami elektroenergetycznymi oraz ustale-
nia jej z odpowiednimi s u bami u ytkowników 
sieci elektroenergetycznej. Instrukcja ta powinna 
by  za cznikiem do Planu Bezpiecze stwa Ochrony 
Zdrowia, do którego opracowania zobowi zany 
jest zgodnie z Prawem budowlanym kierownik bu-
dowy. W aktach sprawy przekazanych bieg emu 
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nie ma takiej instrukcji. W przypadku gdy prace 
maj  by  prowadzone w odleg o ciach mniejszych 
ni  podane we wspomnianym wy ej rozporz dze-
niu Ministra Infrastruktury, nale y posi kowa  si  
Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 mar-
ca 2013 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
przy urz dzeniach energetycznych, w którym w § 25 
ust. 2 s  przedstawione minimalne odst py w po-
wietrzu od nieos oni tych urz dze  i instalacji 
elektrycznych lub ich cz ci znajduj cych si  pod 
napi ciem, wyznaczaj ce zewn trzne granice strefy 
prac. 

Instrukcja BHP przy urz dzeniach 
i instalacjach elektroenergetycznych
W przypadku prac wykonywanych sprz tem zme-
chanizowanym przy urz dzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych eksploatowanych przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.), 
wymagania dotycz ce zachowania odpowied-
nich odleg o ci oraz organizacji prac okre lone 
s  w Instrukcji bezpiecze stwa i higieny pracy przy 
urz dzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 
z wrze nia 2013 r. wydanej przez PSE S.A. Wed ug 
wspomnianej wy ej instrukcji BHP dopuszczalne 
odleg o ci w przestrzeni pomi dzy najbli szym/
skrajnym nieuziemionym elementem urz dze-
nia elektroenergetycznego a stref  dzia ania 
sprz tu zmechanizowanego wymagaj  wykonywa-
nia prac pod nadzorem. Podobne instrukcje opra-
cowa y te  wszystkie lokalne spó ki dystrybucyjne 
i tam s  one dost pne. W pobli u linii elektro-
energetycznych dopuszcza si  prac  urz dze  
d wigowych i prze adunkowych, transportowo-
-prze adunkowych o sta ym miejscu lokalizacji, 
jak równie  maszyn i urz dze  przeznaczonych 
do robót ziemnych, maszyn i urz dze  do eks-
ploatacji oraz prze adunku kopalin itp. Dla takich 
urz dze  s  wyznaczane strefy dzia ania adunku, 
w których mo e porusza  si  maszyna lub urz -

dzenie. Strefa dzia ania urz dzenia to przestrze  
wyznaczona skrajnymi po o eniami elementów 
urz dzenia, cznie z przemieszczanym adunkiem, 
z uwzgl dnieniem mo liwo ci rozko ysania. 
Kierownik robót A.A. nie zg osi  kierownikowi bu-
dowy K.K. faktu wykonywania pracy w pobli u linii 
elektroenergetycznej, dalej – dopu ci  i pó niej nie 
wstrzyma  Jana Kowalskiego od pracy pod czynn  
napowietrzn  lini  elektroenergetyczn  redniego 
napi cia 15 kV i to on nie dope ni  ci cych na nim 
obowi zków zapewnienia bezpiecznych i higie-
nicznych warunków pracy osób tam pracuj cych: 
„[...] Do mnie nikt nie zg asza  pro by o wy cze-
nie pr du. Nie by oby z tym adnego problemu. 
Zg osiliby my do RE i pr d zosta by wy czony. 
Prace pod sieci  mog y by  wykonywane np. przy 
u yciu krótszych lanc lub dwudzielnych za zgod  
zak adu energetycznego. Tak wi c same prace 
mog y by  wykonywane np. pod napi ciem, ale 
mimo to fakt wykonywania takich prac powinien 
by  do mnie zg oszony. Ja na pewno poradzi bym 
si  pracowników Rejonu Energetycznego i uzyska  
pozwolenie. Na pewno jednak najbezpieczniej by o 
wy czy  zasilanie energetyczne”. Gdyby kierownik 
robót A.A. zg osi  fakt pracy w pobli u czynnej linii 
elektroenergetycznej kierownikowi budowy K.K., 
a ten nie zareagowa by na takie zg oszenie, to wte-
dy K.K. by by odpowiedzialny za dopuszczenie Jana 
Kowalskiego do pracy pod czynn  napowietrzna li-
ni  elektroenergetyczn  redniego napi cia 15 kV. 

Ad 3.
Zgodnie z polsk  norm  PN-E-05100-1 najmniej-
sza odleg o  pionowa od powierzchni ziemi prze-
wodu przy najwi kszym zwisie normalnym dla 
15 kV elektroenergetycznych linii napowietrznych 
powinna wynosi  co najmniej 5,10 m. Jan Kowalski 
wykonywa  osuszenie terenu poprzez wbijanie 
ig o  ltrów. Pos ugiwa  si  w tym celu lanc  alu-
miniow  o d . 6 m. Ko o godz. 11:00, stoj c przy 
zap ukiwanym ig o  ltrze, uniós  lanc , trzyma-
j c j  pionowo za jeden koniec w gór  i zbli y  
j  do napowietrznej linii elektroenergetycznej 
redniego napi cia 15 kV, tym samym nie zosta-
a przez niego zachowana bezpieczna odleg o  

od linii elektroenergetycznej redniego napi cia 
15 kV. Praca pod napowietrznymi liniami energe-
tycznymi stanowi potencjalne zagro enie wypad-
kowe, a w szczególno ci zagro enie pora eniem 
pr dem elektrycznym. Wynika to w g ównej mie-
rze z limitowanej odleg o ci, jak  nale y zachowa  
od przewodów b d cych pod napi ciem, a w tym 

Plan BIOZ ma na celu 
zidentyfikowanie zagrożeń dla 

bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz 
wdrożenie rozwiązań służących ich 

zapobieganiu na etapie realizacji 
inwestycji.
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przypadku taka nie zosta a zachowana. Bior c pod 
uwag  zeznania cyt. na wst pie tej odpowiedzi, 
to zdaniem bieg ego dosz o do wy adowania u-
kowego, tj. przeskoku uku elektrycznego wywo-
anego poprzez zbli enie lancy aluminiowej o d . 

6 m do linii energetycznej 15 kV, czego skutkiem 
by  zgon Jana Kowalskiego.

Ad 4.
„[...] Wed ug osoby wiadcz cej us ugi i przedsta-
wionych dokumentów z wykonywania podobnych 
prac przez poszkodowanego i w podobnych wa-
runkach mo na stwierdzi , e poszkodowany mia  
do czynienia ju  z takimi pracami. By  przeszko-
lony typowo do wykonywania prac zap ukiwania, 
bo wykonywa  te prace wielokrotnie. Wszystkie 
wymagane przeszkolenia BHP mia  zrobione, 
jednak na ka dej budowie jest inna specy  ka 
pracy. [...]”.

Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia
Ka da budowa ma inny charakter pracy i zagro e-
nia oraz mo liwo  ich wyst pienia s  ró ne pomi-
mo pozornego podobie stwa. Dlatego tak wa nym 
elementem na ka dej budowie jest zapoznanie 
nowych pracowników (i nie tylko pracowników, 
ale równie  podwykonawców) z Planem Bezpie-
cze stwa i Ochrony Zdrowia, który jest tworzo-
ny dla jednej konkretnej budowy. Sporz dzenie 
lub zapewnienie jego sporz dzenia jeszcze przed 
rozpocz ciem budowy nale y do obowi zków kie-
rownika budowy. Plan BIOZ ma na celu zidenty-
 kowanie zagro e  dla bezpiecze stwa w miej-

scu pracy oraz wdro enie rozwi za  s u cych 
ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji. 
Dokument ten sprawia, e zarz dzanie ryzykiem 
zawodowym stanowi kluczowy element decydu-
j cy o wi kszej skuteczno ci dzia a  w zakresie 
bezpiecze stwa robót budowlanych. Na podstawie 
tego planu powinny by  opracowane inne wa -
ne dokumenty robocze, jak: ocena ryzyka zawo-
dowego dla konkretnych zada , Instrukcje Bez-
piecznego Wykonywania Robót (IBWR) wynikaj ce 
z § 2 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), które stanowi e „Wyko-
nawca przed przyst pieniem do wykonywania 
robót budowlanych jest obowi zany opraco-
wa  instrukcj  bezpiecznego ich wykonywania 
i zaznajomi  z ni  pracowników w zakresie wyko-
nywanych przez nich robót”.

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót 
(IBWR)
IBWR to dokument, który wykonawca okre lo-
nych robót musi opracowa  przed przyst pieniem 
do pracy. IBWR wymusza bowiem analiz  zadania 
i zwi zanego z nim ryzyka. Wynikiem tego ma by  
okre lenie rozwi za , jakie mo na zastosowa , 
by wyeliminowa  zagro enia. Ide  IBWR jest wcze-
niejsza analiza zada  pod k tem bezpiecze stwa 

pracy, jako ci czy logistyki. Wczesna identy  ka-
cja zagro e  to skuteczniejsze zapobieganie i kon-
trola nad tymi obszarami. Instrukcje nie mog  mie  
charakteru dokumentu „uniwersalnego” (tworzo-
nego np. metod  „kopiuj – wklej”). Wykonawca 
powinien dostosowa  j  do zada  wykonywanych 
na konkretnym placu budowy (w zwi zku z obowi -

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 
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.)

 4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
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)

 6.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych (Dz.U. 2013, poz. 492)
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zuj cym planem BIOZ). Instrukcja powinna zawie-
ra  mi dzy innymi poni sze informacje:
 1.  Strona tytu owa powinna zawiera  nast puj ce 

dane:
• informacje na temat inwestycji i planowa-

nych prac: rodzaj robót, których instruk-
cja dotyczy; nazw  i adres inwestycji; nazw  
i adres wykonawcy prac oraz generalnego 
wykonawcy inwestycji;

• informacje na temat osób odpowiedzialnych 
za prace ze strony wykonawcy wraz z pod-
pisami osób odpowiedzialnych za przygoto-
wanie i przestrzeganie IBWR: imi  i nazwisko 
oraz stanowisko osoby opracowuj cej IBWR; 
imi  i nazwisko osoby pe ni cej bezpo redni 
nadzór nad wykonywanymi pracami, które 
zosta y uj te w IBWR; imi  i nazwisko osoby 
akceptuj cej dokument oraz sposób wyko-
nania prac;

• imi  i nazwisko osoby ze strony generalnego 
wykonawcy, z któr  dokument zosta  uzgod-
niony;

• dat  przekazania dokumentu kierownikowi 
budowy wraz z potwierdzeniem jego przyj cia;

• dat  opracowania IBWR.
 2.  Cz  dotycz ca robót powinna zawiera  na-

st puj ce informacje:
• planowany termin wykonania robót wraz 

z uwzgl dnieniem przerw i prac wykonywa-
nych w nocy;

• wskazane dok adne miejsce wykonywanych 
prac wraz z okre leniem sposobu dotarcia 
do tego miejsca i zasad ewakuacji w sytuacji 
awaryjnej;

• okre lone szczególne warunki i czynniki 
zewn trzne oraz ich warto ci graniczne, je-
li wyst puj , a które maj  wp yw na bezpie-

cze stwo planowanych prac;
• informacje na temat wp ywu wykonywanych 

prac na otoczenie i s siednie stanowiska;
• zakres i kolejno  etapów wykonania prac;
• opis zidenty  kowanych i potencjalnych za-

gro e  zwi zanych z wykonywaniem ka de-
go etapu prac;

• opis przyj tego bezpiecznego sposobu wy-
konywania poszczególnych prac;

• wykaz wymaganych rodków ochrony przy 
poszczególnych czynno ciach.

 3.  Cz  dotycz ca zasobów powinna zawiera  
nast puj ce informacje:
• okre lenie zasobów ludzkich niezb dnych 

do wykonania robót wraz z informacj  na te-
mat zakresu obowi zków, odpowiedzialno-
ci i uprawnie , je eli takie s  wymagane;

• okre lenie zasobów sprz towych niezb d-
nych do wykonania robót wraz z ich prze-
znaczeniem i wymogami, które powinny 
spe nia , np.: atesty, decyzje UDT etc.

 4.  Cz  dotycz ca materia ów i substancji nie-
bezpiecznych powinna zawiera  nast puj ce 
dane:
• wykaz substancji niebezpiecznych wykorzy-

stywanych przy robotach wraz ze wskazaniem 
numeru za cznika stanowi cego Kart  cha-
rakterystyki substancji niebezpiecznych;

• informacj  o sposobie zagospodarowania 
odpadów powsta ych podczas wykorzystania 
substancji niebezpiecznych.

TEMAT NUMERU
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reklama

 5.  Cz  stanowi ca wykaz osób dopuszczonych 
do pracy po wcze niejszym zapoznaniu si  
z IBWR i zapisami Kart charakterystyki sub-
stancji niebezpiecznych powinna zawiera  
dat  zapoznania si  z dokumentem i podpis 
pracownika.

 6.   Za czniki:
• Karty charakterystyki substancji niebezpiecz-

nych.
Bior c pod uwag  powy sze oraz fakt, e doko-
nano fa szerstwa podpisu Jana Kowalskiego do-
tycz cego zapoznania si  z Planem Bezpiecze -
stwa i Ochrony Zdrowia na terenie budowy HU, 
mo na stwierdzi , e pokrzywdzony Jan Kowalski 
nie zosta  odpowiednio przeszkolony na terenie 
tej budowy przez dopuszczaj cego go do pracy 
kierownika robót A.A. Dodajmy, e nawet gdyby 
Jan Kowalski zosta  odpowiednio przeszkolony 
(a stwierdzi  nale y, e Jan Kowalski mia  wiedz  
dotycz c  zagro enia prac pod czynn  lini  elek-
troenergetyczna redniego napi cia 15 KV, gdy  
zwróci  si  do kierownika robót A.A. o wyznaczenie 
innego miejsca prac), to i tak do wypadku dosz oby, 
poniewa  kierownik robót A.A. nakaza  wykonanie 
pracy bezpo rednio pod czynn  lini  elektroener-
getyczn . W zwi zku z tym to, czy Jan Kowalski 
mia by odpowiednie przeszkolenie, czy te  nie – nie 
robi o adnej ró nicy, poniewa  g ówn  przyczy-
n  zdarzenia z dnia wypadku by o dopuszczenie 
go i zezwolenie na prac  pod czynn  lini  elektro-
energetyczn  redniego napi cia 15 kV.

Podsumowanie 
Roboty w obr bie linii elektroenergetycznych 
wi  si  z du ymi zagro eniami. Oczywi cie 
najlepiej by oby je wykonywa , wy czaj c linie 
spod napi cia. Nie zawsze jest to jednak mo liwe. 
W tym przypadku nale y bezwzgl dnie skontak-
towa  si  z operatorem danej linii oraz uzgodni  
z nim instrukcj  bezpiecznego wykonywania prac 
w pobli u eksploatowanej przez danego operato-
ra linii. Nale y pami ta , e prace w s siedztwie 
linii elektroenergetycznych mog  by  prowadzo-
ne na podstawie polecenia ustnego, pisemnego, 
a w szczególnych sytuacjach (ratowanie zdrowia 
i ycia ludzkiego) – bez polecenia. Je eli z w a cicie-
lem linii elektroenergetycznej i jej u ytkownikiem 
uzgodniono mo liwo  jej okresowego wy czania, 
do kontaktu z tymi osobami nale y wyznaczy  sta-
ego pracownika nadzoru ze strony wykonawcy. 

Pracownik ten powinien utrzymywa  codzienny 
kontakt z wy czaj cym lini , aby odnotowywa : 

godziny wy czenia linii, imi  i nazwisko osoby 
zg aszaj cej wy czenie oraz planowany czas wy-

czenia. W przypadku telefonicznego zg osze-
nia pracownik powinien da  od wy czaj cego 
potwierdzenia w formie elektronicznej lub faksu 
na ten temat. Przed przyst pieniem do prac nale y 
sprawdzi  wy czenie. Sprawdzenia mo e dokona  
pracownik posiadaj cy udokumentowane kwa-
li  kacje w tym zakresie. Najlepszym sposobem 
bezpiecznego prowadzenia procesu budowla-
nego jest zarz dzanie bezpiecze stwem pracy, 
czyli uwzgl dnianie takich aspektów zwi zanych 
z prac  jak: 
• ustalanie zagro e  i mo liwo ci ich zlikwido-

wania;
• zastosowanie odpowiednich rodków w celu 

ochrony; 
• kontrolowanie istniej cego stanu BHP oraz in-

struowanie pracowników w tym zakresie.
W tym przypadku tego zabrak o. Tolerowanie 
odst pstw od przepisów i zasad BHP oraz stoso-
wanie niew a ciwej technologii nale y przypisa  
do organizacyjnych wad nadzoru sprawowanego 
przez kierownika robót A.A. oraz kierownika bu-
dowy K.K.


