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1. SPIS ZA CZNIKÓW

1. wiadczenie zgodnie z Ustaw  „Prawo Budowlane”
2. Kopia uprawnie  projektanta instalacji elektrycznych
3. Kopia za wiadczenia projektanta skiej Okr gowej Izby In ynierów

2. SPIS RYSUNKÓW ORAZ SCHEMATÓW ELEKTRYCZNYCH

Nazwa rysunku Nr
rysunku

Nr
arkusza Skala

RZUT PIWNIC 1 - 1:100

RZUT PARTERU 2 - 1:100

RZUT I PI TRA 3 - 1:100

RZUT II PI TRA 4 - 1:100

RZUT DACHU 5 - 1:100

SCHEMAT TABLICY TP-KL
tablica klimatyzacji / ETAP 1 oraz ETAP 2 6 - -

SCHEMAT TABLICY TP-1
zakres rozbudowy / ETAP 2 7 - -

SCHEMAT TABLICY TP-2
zakres rozbudowy / ETAP 2 8 - -

SCHEMAT TABLICY TP-3
zakres rozbudowy / ETAP 1 9 - -
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3. PRZEDMIOT, ZAKRES, PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ G ÓWNE WSKA -
NIKI ENERGETYCZNE

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla instalacji klimatyzacji w budynku Urz du Gmi-
ny w Che mie skim, przy ul. Konarskiego 2.

W zakres opracowania wchodzi:
o zasilanie tablicy klimatyzacji TP-KL,
o tablica klimatyzacji TP-KL
o tablice pi trowe – rozbudowa z zakresie opracowania,
o instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagaj cych indywidualnego zabezpieczenia,
o instalacja odgromowa – w zakresie opracowania.

3.2. Podstawa opracowania

Podstaw  do opracowania projektu jest:
- wizja lokalna,
- wytyczne bran owe,
- projekt instalacji klimatyzacji,
- obowi zuj ce normy i przepisy.

3.3. ówne wska niki energetyczne

Przed wykonaniem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji wymagane jest wyst pienie do Zak adu Energetycz-
nego o zwi kszenie mocy o nast puj ce warto ci z podzia em na etapy:

- dla etapu I: 16,5 kW
- dla etapu II: 30 kW

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zasilanie urz dze  klimatyzacyjnych

Zasilanie urz dze  klimatyzacyjnych zaprojektowano z nowej rozdzielni klimatyzacji TP-KL. Rozdzielnie nale y
umie ci  w pomieszczeniu z urz dzeniami klimatyzacyjnymi w piwnicy.

Zasilanie tablicy TP-KL zaprojektowano z istniej cej rozdzielni g ównej RG przewodem YLY o 5x70 mm2.
W RG nale y zabudowa  roz cznik izolacyjny NH00 z wk adk  bezpiecznikow  o warto ci 100 A.

W projektowanej TP-KL zasilane zostan  jednostki klimatyzacyjne zlokalizowane w piwnicy oraz na dachu
obiektu.

W pierwszym etapie nale y wykona  tablic  TP-KL jako kompletn , wykona  zasilanie urz dze  zlokalizowa-
nych na dachu obiektu oraz zasilanie klimakonwektorów na II pi trze.

Drugi etap b dzie wymaga  pod czenia zasilania dla urz dze  zlokalizowanych w pomieszczeniu w piwnicy
oraz klimakonwektorów zlokalizowanych na parterze oraz na I pi trze obiektu.

Przewody zasilaj ce przez pomieszczenia w piwnicy prowadzi  w korytach kablowych, wyprowadzenie prze-
wodów do urz dze  zlokalizowanych na dachu wykona  w dylatacji obiektu. Przewody prowadzi  w rurach ochron-
nych. Przej cia przewodów przez ciany zabezpieczy  przeciwwilgociowo.

Warto ci zabezpiecze  poszczególnych urz dze  klimatyzacyjnych sprawdzi  z dokumentacj  techniczn  za-
stosowanych urz dze  oraz wytycznymi producenta. Sterowanie urz dzeniami oraz pomp  obiegow  zgodnie
z technologi  zastosowanych urz dze  oraz dostawcy klimatyzacji.
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4.2. Zasilanie klimakonwektorów

Zasilanie klimakonwektorów zaprojektowano z istniej cych tablic pi trowych. Obecnie tablice zasilane s  prze-
lotowo. Odej cia do wy czników g ównych w tablicach wykonane s  z szyn zaciskowych. Istniej ce odej cia nale y
zdemontowa  i wykona  nowe na bazie przewodu YLY o 5x35 mm2.

W tablicach nale y zabudowa  projektowane zabezpieczenia klimakonwektorów. Zasilanie zaprojektowano
przewodami YDY o 3x1,5 mm2. Przewody w korytarzach prowadzi  w przestrzeni mi dzystropowej w korytkach
metalowych lub na drabinkach. W pomieszczeniach przewody prowadzi  pod tynkiem w rurkach ochronnych lub
w przestrzeni mi dzystropowej.

4.3. Tablice rozdzielcze

Rozdzielni  klimatyzacji TP-KL zaprojektowano jako natynkow  o II klasie ochronno ci oraz IP 43, zamykan
na klucz. W rozdzielni nale y przewidzie  minimum 30 % rezerwy.

4.4. Instalacja uziemiaj ca

W pomieszczeniu klimatyzatorów nale y wykona  miejscowe po czenia wyrównawcze, a lokaln  szyn  wy-
równania potencja ów zlokalizowa  w dogodnym do eksploatacji miejscu, ustalonym z Inwestorem podczas prac
instalacyjnych. Szyn  t  nale y po czy  przewodem LgY o 10 mm2 z GSWP. Wszystkie po czenia wyrównawcze
nale y wykona  zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

4.5. Dobór baterii kondensatorów

Po rozruchu obiektu nale y wykona  pomiar poboru energii biernej do czynnej w tablicy TP-KL. W razie
przekroczenia warto ci 0,4tg  w strefie ca odobowej, nale y przy TP-KL zainstalowa  lokalne baterie kondensa-
torów do kompensacji mocy biernej.

Moc urz dze  do kompensacji mocy biernej wyznaczy  z zale no ci:

z

z

22

S
P

cos

iiz QPS

21 tgtgPQk

gdzie:

kQ - wymagana moc urz dzenia kompensacyjnego,
1tg - wspó czynnik przed kompensacj ,
2tg - wspó czynnik wymagany po kompensacji,

Nale y dobra  automatyczne baterie kondensatorów. Baterie s  urz dzeniami w pe ni zautomatyzowanymi,
samodzielnymi, zapewniaj cymi utrzymanie wspó czynnika mocy na danym poziomie. Wyposa one s  w indywi-
dualne zabezpieczenia i styczniki. Sterowane automatycznym, mikroprocesorowym regulatorem mocy biernej.

Dok adne warto ci mocy baterii nale y dobra  po wykonaniu pomiarów rzeczywistego poboru mocy czynnej
oraz biernej.

Zabezpieczenie oraz kabel zasilaj cy bateri  dobra  wg wytycznych dostawcy urz dzenia a tak e zgodnie
z obwi zuj cymi normami i przepisami.
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4.6. Ochrona odgromowa

Jednostki klimatyzacyjne na dachu obiektu nale y wyposa  w maszty odgromowe stalowe ocynkowane
o wysoko ci h=3 m i pod czy  do istniej cej instalacji odgromowej

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodz ce, znajduj ce si  nad powierzchni  dachu nale y wyposa
w zwody i po czy  z siatk  zwodów poziomych. Wszystkie metalowe cz ci budynku, znajduj ce si  nad po-
wierzchni  dachu (kominy, wyci gi, bariery itp.) nale y po czy  z najbli szym zwodem lub przewodem odprowadza-

cym.
Przewody odprowadzaj ce wykona  drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8 mm. Wszystkie po czenia

nale y zabezpieczy  przed korozj .
Nale y wykona  pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy  10 .
Do monta u instalacji odgromowej nale y stosowa  osprz t posiadaj cy atest i dopuszczony do stosowania

w budownictwie. Monta  oraz sprawdzenia powykonawcze nale y wykona  zgodnie z zaleceniami PN-IEC 61024-1-
2 oraz do czonym do niej przewodnikiem B.

4.7. Ochrona przeciwpora eniowa

Jako system ochrony przed pora eniem pr dem elektrycznym zastosowano samoczynne wy czenie reali-
zowane przez wk adk  topikow  i wy czniki nadpr dowe realizowane w uk adzie sieciowym TN-S.

Zastosowano wy czniki ró nicowopr dowe z pr dem wyzwalaj cym 30 mA. Zaprojektowano instalacje 3– i
5–cio przewodowe.

Wszystkie cz ci przewodz ce dost pne nale y czy  do wspólnego przewodu ochronnego. Wykona
szyn  wyrównawcz . Do szyny wyrównawczej pod czy  nale y:

- przewody ochronne PE,
- metalowe ruroci gi wody,
- metalowe ruroci gi CO,
- uziom instalacji odgromowej,
- metalowe konstrukcje budynku.
Na wodomierzu wykona  boczniki.

W pomieszczeniach technicznych wykona  miejscowe po czenia wyrównawcze mi dzy wszystkimi cz -
ciami przewodz cymi jednocze nie dost pnymi oraz cz ciami przewodz cymi obcymi. Wszystkie po czenia wy-

równawcze nale y wykona  zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.
Po wykonaniu robót nale y przeprowadzi  nast puj ce pomiary i próby techniczne:
- sprawdzenie ci ci obwodów instalacji elektrycznej,
- pomiar ci ci przewodów ochronnych w tym g ównych i dodatkowych (miejscowych) po cze  wyrów-

nawczych przez pomiar rezystancji przewodów ochronnych,
- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów instalacji, który nale y wykona  dla ka dego obwodu

oddzielnie od strony zasilania,
- sprawdzenie warto ci rezystancji p tli zwarcia jednofazowego,
- pomiar rezystancji uziemienia,
- sprawdzi  dzia anie wy czników ró nicowopr dowych.
Z prób monta owych nale y sporz dzi  protokó  oraz opracowa  dokumentacj  powykonawcz , która winna

zawiera  w szczególno ci:
- zaktualizowany projekt techniczny,
- protoko y prób monta owych.

Protoko y pomiarowe stanowi  integraln  cz  powykonawczego projektu technicznego.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACJI

5.1. Zasilanie rozdzielni TP-KL

Moc zainstalowana w rozdzielni TP-KL wynosi:
Pi =44,2 kW
Moc szczytowa:

1,0kdla
kW44,20,12,44kPP iS

Wielko  pr du w kablu zasilaj cym rozdzielni  TP-KL wynosi:

A1,98
65,04,073,1

2,44
cos3 U

P
I S
B

dobrano:
- zabezpieczenie w RG  roz cznik izolacyjny z bezpiecznikami NH00 100 A,
- kabel zasilaj cy w relacji RG  TP-KL  YLY o 5x70 mm2 o Iz=184 A,
- roz cznik w TP-PL  roz cznik izolacyjny 49 250A
Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie kabla od przeci enia:

1841001,98
ZNB III

Warunek spe niony.

267160
18445,11006,1

45,12 ZII

Warunek spe niony.

Sprawdzenie warunku na minimalny przekrój kabla zasilaj cego:

2
2

3

2
%

min mm5,2
400562

10102,44100100

NUU
lP

S

Warunek spe niony.

6. UWAGI KO COWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowi zuj ce przepisy.
Jako dodatkow  ochron  od pora  zastosowano samoczynne wy czenie w uk adzie TN-S, uzupe nione

wy cznikami ró nicowopr dowymi.
Instalacj  wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta o-

wych. Tom V. Instalacje elektryczne”, oraz obowi zuj  norm .
W pomieszczeniu klimatyzatorów nale y wykona  miejscowe po czenia wyrównawcze, a lokaln  szyn  wy-

równania potencja ów zlokalizowa  w dogodnym do eksploatacji miejscu, ustalonym z Inwestorem podczas prac
instalacyjnych. Szyn  t  nale y po czy  przewodem LgY o 10 mm2 z GSWP. Wszystkie po czenia wyrównawcze
nale y wykona  zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.
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Zaprojektowano ochron  przepi ciow : klasy C zainstalowany w tablicy TP-KL
Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nale y przeprowadzi  procedury odbiorcze zgodnie z PN-IEC

60364.
W pomieszczeniach technicznych nale y wykona  instalacj  z wykorzystaniem osprz tu szczelnego.
W celu zapewnienia prawid owej ochrony instalacje elektryczne powinny by  poddawane badaniom kontrol-

nym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowa  badanie instalacji elektrycznej i odgromowej
w zakresie poprawno ci po cze , osprz tu, zabezpiecze  i rodków ochrony przeciwpora eniowej, rezystancji izo-
lacji przewodów oraz rezystancji uziemie  instalacji i aparatów.

W projekcie zaproponowano rozwi zania wzorcowe. Dopuszcza si  zastosowanie zamienników, pod warun-
kiem, e zaproponowane elementy zamienne b  o parametrach i charakterystykach równowa nych jak zaprojek-
towane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.

Wykonawc  realizuj cego budow  wed ug niniejszego projektu obowi zuje w jego zakresie przestrzeganie
przepisów BHP w odniesieniu do szczegó ów, które nie zosta y w projekcie omówione.



 Biuro autorskie: elPROJECT Instalacje Elektryczne Tomasz Bienek
44 - 200 Rybnik, ul. Kasprowicza 22

9

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI
W BUDYNKU URZ DU GMINY

W CHE MIE SKIM

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA
I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: URZ D GMINY CHE M SKI
ul. Konarskiego 2
41-403 Che m ski

Adres inwestycji: URZ D GMINY CHE M SKI
ul. Konarskiego 2
41-403 Che m ski

Biuro autorskie: elPROJECT Instalacje Elektryczne
Tomasz Bienek
ul. Kasprowicza 22
44 - 200 Rybnik
tel.: (0) 605 838 250
e-mail: tbienek@poczta.onet.pl

Opracowa : mgr in . Tomasz Bienek
Upr. bud. nr  SLK/0996/PWOE/05
Nr izby: SLK/IE/3861/06

mailto:tbienek@poczta.onet.pl


 Biuro autorskie: elPROJECT Instalacje Elektryczne Tomasz Bienek
44 - 200 Rybnik, ul. Kasprowicza 22

10

7. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

7.1. Podstawa opracowania

Informacj  sporz dzono zgodnie z wymaganiami rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwo uj cego si  do art. 21a ust p 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Bu-
dowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zmianami).

7.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla instalacji klimatyzacji w budynku Urz du Gmi-
ny w Che mie skim, przy ul. Konarskiego 2.

W zakres opracowania wchodzi:
o zasilanie tablicy klimatyzacji TP-KL,
o tablica klimatyzacji TP-KL
o tablice pi trowe – rozbudowa z zakresie opracowania,
o instalacje dla odbiorników energii elektrycznej wymagaj cych indywidualnego zabezpieczenia,
o instalacja odgromowa – w zakresie opracowania.

7.3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych

Przedmiotem opracowania jest budynek, który stanowi siedzib  Urz du Gminy w Che mie skim.

7.4. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa
i zdrowia ludzi

Na terenie wykonywanych prac nie wyst puj  elementy mog ce stwarza  zagro enie zdrowia i ycia ludzi.
Wymagany zakres prac nie stwarza zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi zwi zanych z dzia aniem promienio-
wania jonizuj cego, substancji chemicznych i biologicznych oraz u yciem materia ów wybuchowych.

Na terenie budowy nie b  sk adowane materia y niebezpieczne dla ycia i zdrowia ludzi.

7.5. Przewidywane zagro enia

Na terenie budowy mog  pojawi  si  czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uci liwe dla zdrowia pracowni-
ków:

- podczas prac na wysoko ciach (na drabinach, rusztowaniach, dachach).

7.5.1. Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót na wysoko ci

Zagro enia wyst puj ce przy wykonywaniu robót na wysoko ci
- upadek pracownika z wysoko ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwo-

rów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadz cych na p yty
balkonowe),

Roboty monta owe na wysoko ci mog  by  wykonywane na podstawie projektu oraz planu „BIOZ” przez
pracowników zapoznanych z instrukcj  organizacji prac oraz rodzajem u ywanych maszyn i innych urz dze  techno-
logicznych.

Prowadzenie prac na wysoko ci jest zabronione:
- przy pr dko ci wiatru powy ej 10 m/s,
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- przy z ej widoczno ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, je eli stanowiska pracy nie maj
wymaganego przepisami odr bnego o wietlenia.

Odleg  pomi dzy skrajni  podwozia lub platformy obrotowej urawia a zewn trznymi cz ciami kon-
strukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi  co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczególno ci:
- przechodzenie osób w czasie pracy urawia pomi dzy obiektami budowlanymi a podwoziem ura-

wia lub wychylania si  przez otwory w obiekcie budowlanym.
- sk adowanie materia ów i wyrobów pomi dzy skrajnia urawia budowlanego lub pomi dzy torowi-

skiem urawia a konstrukcj  obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty wietlne przy stanowiskach monta owych powinny by  tak rozmieszczone, aby zapewnia y równo-

mierne o wietlenie, bez ostrych cieni i ol nie  osób.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materia ów lub wyro-

bów jest zabronione.
Osoby przebywaj ce ba stanowiskach pracy, znajduj ce si  na wysoko ci co najmniej 1,0 m od poziomu

pod ogi lub ziemi powinny by  zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysoko ci.
Otwory w stropach, na których prowadzone s  prace lub do których mo liwy jest dost p ludzi, nale y za-

bezpieczy  przed mo liwo ci  wpadni cia lub ogrodzi  balustrad .
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie  zapewnione mocowanie ko cówki linki bez-

piecze stwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko ci oko o 1,5 m
wzd  zewn trznej strony kraw dzi przej cia. Wytrzyma  i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzgl d-
nia  obci enie dynamiczne spadaj cej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno  przemieszczania stanowiska pracy w pionie, lina bezpiecze stwa
szelek bezpiecze stwa powinna by  zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoc  urz dzenia samohamuj ce-
go. D ugo  linki bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa nie powinna by  wi ksza ni  1,5 m.

Ponadto, nale y ustali  rodzaje prac, które powinny by  wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia szczególnego zagro enia dla zdrowia lub ycia ludz-
kiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko ci powy ej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zasto-
sowanie rodków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko ci.

7.6. Sposoby prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szcze-
gólnie niebezpiecznych

W czasie wykonywania i monta u projektowanych elementów instalacji elektrycznych nale y bezwzgl dnie
przestrzega  obowi zuj cych przepisów BHP, ze szczególnych uwzgl dnieniem pracy na wysoko ci oraz w wyko-
pach.

Szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza si  jako:

- szkolenie wst pne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia nale y przeprowadza  w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkole .
Szkolenia wst pne ogólne („instrukta  ogólny”) przechodz  wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed do-

puszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie Pracy, w uk adach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowi zuj cymi
z danym zak adzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wst pne na stanowisku pracy („Instrukta  stanowiskowy”) powinien zapozna  pracowników z zagro-
eniami wyst puj cymi na okre lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagro eniami oraz metodami

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przyst pieniem do pracy powinni by  zapoznani z ryzykiem zawodowym zwi zanym z prac

na danym stanowisku.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wst pnego ogólnego, szkolenia wst pnego na stanowisku pracy oraz

zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by  potwierdzony przez pracownika na pi mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.
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Szkolenia wst pne podstawowe w zakresie BHP powinny by  przeprowadzone w okresie nie d szym ni
6 miesi cy od rozpocz cia pracy na okre lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny
by  przeprowadzane w formie instrukta u nie rzadziej ni  raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których wyst -
puj  szczególne zagro enia dla zdrowia lub ycia oraz zagro enie wypadkowe – nie rzadziej ni  raz do roku. Instruk-
ta  BHP nale y przeprowadzi  ka dorazowo przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac zwi zanych z budow  lub przebudow  instalacji elektrycznej i elektroenergetycznych
oraz obs udze linii i urz dze  elektrycznych i elektroenergetycznych mog  by  zatrudnieni pracownicy spe niaj cy
nast puj ce wymagania:

- posiada  udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpiecze stwa i higieny pracy na danym
stanowisku,

- posiada  odpowiedni  sprawno  fizyczn  i umys ow  oraz warunki zdrowotne niezb dne do wy-
konywania robót potwierdzone w orzeczeniu lekarskim,

- w przypadku wykonywania robót na wysoko ci – badania uprawniaj ce do pracy na wysoko ci.
Pracownicy wykonuj cy roboty budowlane musz  by  wyposa eni w odzie  ochronn  spe niaj  wymagania

z zakresu BHP.
Na placu budowy powinny by  udost pnione pracownikom do sta ego korzystania aktualne instrukcje bezpie-

cze stwa i higieny pracy dotycz ce:
- wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi lub zagro eniami zdrowia pracowni-

ków,
- obs ugi maszyn i innych urz dze  technicznych,
- post powania z materia ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre la  czynno ci do wykonywania przed rozpocz ciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno ci do wykonywania po jej zako czeniu oraz zasady po-
st powania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj cych zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników.

7.7. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

 Nale y wygrodzi  teren obejmuj cy roboty na wysoko ci. Wydzielona strefa dla prac na wysoko ci b dzie
wynosi a nie mniej ni  1/10 wysoko ci, z której mog  spada  materia y lub przedmioty, jednak nie mniej ni   m.

Nale y wygrodzi  i oznakowa  strefy gromadzenia i usuwania odpadów.

7.8. rodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom i zagro eniom zdrowia

Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj  odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi zków. Nieprzestrzeganie
przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpo rednich zagro  dla ycia lub zdrowia pracowni-
ków.

P r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :
o nieprawid owa ogólna organizacja pracy

nieprawid owy podzia  pracy lub rozplanowanie zada ,
niew ciwe polecenia prze onych,
brak nadzoru,
brak instrukcji pos ugiwania si  czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bezpiecze stwa pracy,
brak lub niew ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze stwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez bada  lekarskich.

o Niew ciwa organizacja stanowiska pracy:
niew ciwe usytuowanie urz dze  na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przej cia i doj cia,
brak rodków ochrony indywidualnej lub niew ciwy ich dobór
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P r z y c z y n y  t e c h n i c z n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :
o Niew ciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego b ce ród em zagro enia,
niew ciwa stateczno  czynnika materialnego,
brak lub niew ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce,
brak rodków ochrony zbiorowej lub ich niew ciwy dobór,
brak lub niew ciwa sygnalizacja zagro ,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

o Niew ciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materia ów zast pczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych,

o Wady materia owe czynnika materialnego:
ukryte wady materia owe czynnika materialnego,

o Niew ciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niew ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana:
- organizowa  stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy,
- dba  o sprawno rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowa , przygotowywa  i prowadzi  prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie pracowników

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi zanymi z warunkami
rodowiska pracy,

- dba  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze  pracy i wyposa enia technicznego, a tak e
o sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wyst puj cego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- okre lenia podstawowych wymaga  BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podj  stosowne rodki profilaktyczne maj ce na celu:
- zapewni  organizacj  pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed za-

gro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników szkodliwych i uci liwych,
- zapewni  likwidacj  zagro  dla zdrowia i ycia pracowników g ownie przez zastosowanie tech-

nologii, materia ów i substancji niepowoduj cych takich zagro .
W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników osoba kieruj ca pra-

cownikami obowi zana jest do niezw ocznego wstrzymania prac i podj cia dzia  w celu usuni cia tego zagro enia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by  wyposa eni w rodki ochrony indywidualnej (r kawice,

szelki ochronne, pasy bezpiecze stwa, kaski itp.) oraz odzie  i obuwie robocze, zgodnie z tabel  norm przydzia u
rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowan  przez pracodawc . rodki ochrony

indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników tych rodków powinny zapewnia  wystar-
czaj  ochron  przed wyst puj cymi zagro eniami (np. upadek z wysoko ci, uszkodzenie g owy, twarzy, wzroku,

uchu).
Kierownik budowy obowi zany jest informowa  pracowników o sposobach pos ugiwania si  tymi rodkami.
Wszystkie narz dzia i urz dzenia wykorzystywane w czasie robót budowlanych musz  posiada  atesty oraz

instrukcje okre laj ce sposób ich u ytkowania, konserwacji i przechowywania.
Sprz t i narz dzia u ywane do prac szczególnie niebezpiecznych powinny by  ka dorazowo sprawdzone

przez u yciem i posiada  w ciwe dokumenty potwierdzaj ce ich sprawno .
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Na terenie robót budowlanych musi znajdowa  si  przeno na apteczka pierwszej pomocy. W razie wypadku
kierownictwo budowy zapewni dost p do rodka lokomocji i zapewni transport do punktu pierwszej pomocy.

Roboty budowlane zwi zane z pod czeniem i sprawdzaniem instalacji i urz dze  elektrycznych mog  by
wykonywane wy cznie przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia.

Stacjonarne urz dzenia elektryczne nale y, co najmniej jeden raz w miesi cu podda  okresowej kontroli
pod wzgl dem bezpiecze stwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nale y podda  kontroli stan i oporno  izo-
lacji tych urz dze .

Roboty budowlane powinny by  prowadzone zgodnie z zasadami BHP uj tymi w Rozporz dzeniu Ministra
Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-
nych oraz Rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowi zku stosowa-
nia niektórych Norm Polskich dotycz cych Bezpiecze stwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).

 Przed przyst pieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy zobowi zany jest do sporz dzenia Planu
Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia.

7.9. Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z pó n. zm.),
- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pó n. zm.),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), ze zmianami opubliko-

wanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy

planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwa-
rzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256),

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bez-
piecze stwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860),

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymaga-
cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287),

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które
powinny by  wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288),

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnie  rzeczoznaw-
ców do spraw bezpiecze stwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewi-
duje si  pomieszczenia pracy oraz trybu powo ywania cz onków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny kandyda-
tów na Rzeczoznawców (Dz. U. nr 62 poz. 290),

- Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi ków i napojów
(Dz. U. nr 60 poz. 278),

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U.07.49.330)

- Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 roku w sprawie bezpiecze stwa i higieny pra-
cy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263),

- Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz dze  technicznych podlega-
cych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021),

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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8. ZA CZNIKI
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WIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016

z pó niejszymi zmianami) o wiadczam, e dokumentacja techniczna:
PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI
W BUDYNKU URZ DU GMINY W CHE MIE SKIM
........................................................................................................................................................................................................
nazwa inwestycji

URZ D GMINY CHE M SKI
ul. Konarskiego 2
41-403 Che m ski
........................................................................................................................................................................................................
adres budowy

wykonany dla:
URZ D GMINY CHE M SKI
........................................................................................................................................................................................................
nazwa inwestora

ul. Konarskiego 2
41-403 Che m ski
........................................................................................................................................................................................................
adres inwestora

zosta a sporz dzona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zosta a sprawdzona i uznana za sporz dzon  prawid owo, zgodnie z umow  i jest wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma s  i mo e by  wykorzystana tj. skierowana do
realizacji.

................................................. .................................................
podpis projektanta podpis sprawdzaj cego
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