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1. Wprowadzenie 

Instalacje elektryczne eksploatowane na placu budowy i rozbiórki pracują w trudnych 
warunkach środowiskowych. 
Jedną z ważniejszych kwestii jest w trakcie projektowania, wykonawstwa  a potem  
użytkowania, uwzględnienie dodatkowych wymagań wynikających z obowiązujących 
przepisów i norm, wymienionych w dalszej części opracowania. 
Podstawowym warunkiem realizacji zasilania placu budowy i rozbiórki w energię 
elektryczną  jest uzyskanie warunków zasilania z zakładu energetycznego.  
Na  czynnym zakładzie miejsce przyłączenia instalacji elektrycznej dla placu budowy 
wskazuje właściciel  instalacji. Każdorazowo wymaga  to stosownych wystąpień 
wyrażających się wypełnieniem wniosku o wydanie warunków przyłączenia lub wskazanie 
miejsca przyłączenia do korzystania z energii elektrycznej. 
Zasadniczą kwestią jest określenie przewidywanego zapotrzebowania mocy  oraz 
szacunkowego rocznego zużycia energii elektrycznej. Ponadto, istnieje jeszcze szereg 
formalnych wymogów określonych w przepisach [ 6,7,9]. 
Generalnie wymagane jest, aby instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy 
i rozbiórki były zarówno zaprojektowane, wykonane, utrzymane w sposób nie stwarzający 
zagrożenia pożarowego i wybuchowego. 
Ponadto, instalacje i urządzenia elektryczne powinny być wykonane i eksploatowane tak  
aby w szczególności nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, nie 
powodowały innych szkodliwych skutków. 
Przepisy wymagają aby wszystkie prace związane z podłączeniem, sprawdzaniem, 
konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych były wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia { 1,2,3,5} 
Przepisy prawa [4] nie dopuszczają usytuowania stanowisk pracy, a także składowania 
wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod 
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. 
Zarówno rodzaj zasilania, jak złożoność infrastruktury elektrycznej są uzależnione od 
wielkości budowy. W praktyce najczęściej budowy są zasilane linią niskiego napięcia 
230/400 V o mocy zapotrzebowanej do 50 kW. 
Większe place budów wymagają zasilania uwzględniającego wysokie napięcie.  
Przyjmuje się, że na budowach o zapotrzebowaniu mocy  od 50 do 500 kW jest potrzeba 
zastosowanie zasilania z przynajmniej jednej stacji transformatorowej zasilanej z sieci 
średniego napięcia. 
Decydując się na zasilanie placu budowy za pomocą agregatu prądotwórczego, należy 
wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów związanych z jego instalacją i użytkowaniem.. 
W szczególności brana pod uwagę musi być moc agregatu w nawiązaniu do 
zapotrzebowania a także sposób  zainstalowania, zapewniający właściwą eksploatację   
w aspektach bezpieczeństw a zwłaszcza ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
i spełnienia wymogów ochrony środowiska. 
Ważnym zagadnieniem jest  dopuszczenie instalacji do eksploatacji, a w trakcie budowy 
wykonywanie wymaganych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych  oraz wymaganych  
pomiarów i badań. 
 

 2. Podstawy formalno – prawne. 

 

Podstawowymi przepisami regulującymi zagadnienia związane z prowadzeniem robót 
elektrycznych na placu budowy są: 
 
I Ustawy 
 

1. – tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  
Nr 156, poz. 1118 ze zmianami.  



 
Normuje ona działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania 
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji 
publicznej w tych dziedzinach. 
 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne – tekst jednolity  
Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami.  
 
Określa ona zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki 
zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności 
przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach 
gospodarki paliwami i energią. 

 
3. – ostatnie zmiany Dz. U. z 2007r. 

Nr 64, poz. 426; Dz. U. Nr 89, poz.589. 
 
 
II Rozporządzenia 
 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

       (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 
 

Jest to podstawowy akt prawny przy projektowaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu 
robót elektrycznych na placu budowy. Winno się go bezwzględnie przestrzegać.  
W rozporządzeniu tym prace elektryczne są definiowane na etapie 
zagospodarowania placu budowy. Cały „Rozdział 6” rozporządzenia 
na wprost traktuje o instalacjach i urządzeniach elektrycznych, a „Rozdział 7” o 
maszynach i urządzeniach technicznych dla których w większości przypadków 
energia elektryczna stanowi źródło napędu.  
 

 
5. Rozporządzenie Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 

2003 r. w sprawie zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci         

       (Dz. U. nr 89  z 2003 r., poz. 828 ,Dz. U. nr 129 z 2003 r.,poz.1184,Dz. U. nr 141 
 z 2005 r., poz.1189). 

 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z późniejszymi zmianami. (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 
270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008r., poz. 1238; Dz. U. nr 
228 z 2008r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009r., poz. 461 Dz. U.  nr 239 z 2010 poz. 
1597).    
        
 § 9. pkt. 4.   Wykaz Polskich Norm przywołanych w  rozporządzeniu  określa 

załącznik nr 1  do rozporządzenia. 
Aktualny jest ogłoszony w Dz. U. nr 239 z 2010r., poz.1597.    

 
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach  i instalacjach energetycznych 
( Dz. U. nr 80 z 1999 r., poz.912 ). 

 



8. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie  rodzaju 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,  
( Dz. U. nr 80 z 1996 r. poz. 288). NIEAKTUALNE. 

 
9. Rozporządzenie  Ministra Gospodarki  z 4 maja  2007 r w sprawie szczegółowych  

warunków funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego Dz. U. Nr 93, poz. 623 

z późniejszymi zmianami. 

 
Uwzględnić należy również zapisy: 
 

10. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.  
w  sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Dz. U. Nr 62, poz. 287). 

 
11. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz.1263). 

 
12. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej  

i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30). 
 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26. Czerwca 2002 r.  w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 108, poz.953). 

 
14. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. z  2003r.  
Nr 169, poz.1650 ze zmianami. 

 
 
IV NIEKTÓRE NORMY 
 

15. PN-EN 61140 –2004: Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym.  
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 
 

16. PN-IEC 60364:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 

17. PN-HD 60364:  Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  
 Część 4-41:Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.  
 Ochrona przed  porażeniem elektrycznym. 
 

18. PN-HD 60364:  Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  
 Część 6: Sprawdzanie. 

 
19. PN –HD 60364 -7 704.  Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 

 
20. PN-IEC 60050-195-2001: Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa. 
 



21. PN-E –04700/AZ1: Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań 
odbiorczych. 

 
22. PN-IEC 60050-826-2000: Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 

23. PN- EN 60445 :2002: Zasady podstawowe bezpieczeństwa przy  współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczenie i identyfikacja,      

            – Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów  
           oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
 

24. .PN- EN 60446 :2002: Zasady podstawowe bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczenie i identyfikacja.       

           – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
 

25. PN- HD 308 S2:2002 ( U): Identyfikacja  żył w kablach i sznurach połączeniowych. 
 

26. PN- EN 60529 :2003: Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP). 

 
27. N SEP-E-001: Sieci  Elektroenergetyczne  niskiego napięcia. 

           Ochrona przeciwporażeniowa. 
 

28. N SEP-E-003: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie                   
     i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi  oraz   
     z przewodami  niepełnoizolowanymi. 

 
29. N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa. ( Czasowo wyłączenie do czasu wydania normy znowelizowanej. 
Komunikat  w  INPE nr 122-123 2009 r str.74). 

 
 
3. Ogólne zasady sporządzania instrukcji bezpiecznego prowadzenia robót      
    i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  „planu bioz”, oraz prowadzenia   
    prac przed przystąpieniem do robót 
 
 
Przed przystąpieniem do prowadzenia robót dla placu budowy powinno się opracować 
„plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – plan bioz, którego zapisy winne bezwzględnie 
uwzględniać treść wcześniej opracowanej „Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót” 
Prace te wykonuje się przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. 
 
Wykonanie obowiązków kierownika budowy i kierowników robót powierzyć można 
wyłącznie osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualną 
przynależność do organu samorządu zawodowego. 
Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
potwierdza imienne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, 
z określonym w nim terminem ważności. 
art. 12 [1]. 
 
Na niektórych stanowiskach wykonywanie pracy jest możliwe wyłącznie przez 
pracowników legitymujących się odpowiednimi uprawnieniami kwalifikacyjnymi. Dotyczą 
one osób pełniących funkcje nadzoru oraz pracowników zatrudnionych przy obsłudze 
niektórych maszyn i urządzeń  
W przypadku robót elektrycznych wymagane są to Świadectwa Kwalifikacyjne  
Grupy G1 serii D i E. art. 2373 [3], §1 [5] 



 

 

4. Zagospodarowanie elektroenergetyczne placu budowy w aspektach normy, 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. PN –HD 60364 -7 704.  Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki 

 
 
4.1. Wymagania ogólne  

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą 
normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast  
w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się 
odpowiednie obostrzenia i stosuje się specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych. 
Obostrzenia te oraz specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych określają arkusze 
normy PN-IEC (HD) 60364 z grupy 700.  

Obostrzenia te polegają na:  

 zakazie umieszczania urządzeń elektrycznych w określonych miejscach (strefach),  
 zakazie stosowania niektórych środków ochrony; np. przeszkód, umieszczania 

poza zasięgiem ręki, izolowania stanowiska, nieuziemionych połączeń 
wyrównawczych miejscowych,  

 stosowaniu urządzeń o odpowiednich stopniach ochrony (Kod IP),  
 konieczności stosowania dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych,  
 konieczności obniżenia napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale  

w określonych warunkach otoczenia do wartości 25 V i 12 V prądu przemiennego 
oraz odpowiednio 60 V i 30 V prądu stałego,  

 konieczności stosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki 
ochronne różnicowoprądowe, wyłączniki współpracujące z przekaźnikami 
różnicowoprądowymi) o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 
30 mA,  

 kontroli stanu izolacji (doziemienia) w układach sieci IT).  

We wszystkich przypadkach, gdy powinna być obniżona wartość napięcia dotykowego 
dopuszczalnego długotrwale powinien być również skrócony maksymalny dopuszczalny 
czas samoczynnego wyłączenia zasilania.  

W przypadku ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia 
należy stosować obwody SELV, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach obwody 
PELV.  

 

4.2. Wymagania szczegółowe podane w Normie PN-HD 60364 -7 -704 czerwiec 2010 

 
Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 7-704 : Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Uzupełniają, modyfikują 

lub zastępują pewne wymagania ogólne podane w innych częściach HD 60 364. 

Norma zastępuje normę PN- HD 60364 -7 -704 : 2007. 

Specjalne wymagania zawarte w  normie  PN-HD 60364 -7 -704: 2010 dotyczą instalacji 

elektrycznych  na terenie budowy i rozbiórki w czasie prac  budowlanych lub 



rozbiórkowych, budowy nowych obiektów budowlanych, remontów, zabudowy, rozbudowy, 

rozbiórki istniejących obiektów budowlanych lub części istniejących obiektów 

budowlanych, robót ziemnych, podobnych prac. 

Wymagania te mają zastosowanie do instalacji stałych i ruchomych. 

Wymaganie nie mają zastosowania w instalacji objętych normą wieloczłonową IEC 60621 

stosowaną w kopalniach odkrywkowych, instalacji w obiektach administracji na terenach 

budowy ( biura ,szatnie, pomieszczenia  konferencyjne, stołówki, restauracje, sypialnie, 

toalety), gdzie mają zastosowanie  wymagania ogólne podane w HD 60364- Cześć od 1-6. 

Norma podaje, że w przypadkach  warunków szczególnych stosuje się  wymagania 

zaostrzone np. podane w HD 60364 -7 -706 dla pomieszczeń przewodzących  

z graniczeniem ruchu. 

Wymagania podane w normie PN- HD 60364 -7 -704 : 2007. mają zastosowanie do:  

- instalacji stałych ograniczonych do zestawu obejmującego główna aparaturę 

sterowniczą i główne urządzenia zabezpieczające, 

- instalacji odbiorczych powyższego zestawu obejmującego ruchome lub nadające 

się do transportu urządzenia elektryczne jako części instalacji przewoźnych. 

 

4.2.1. Zasilanie w energię elektryczną terenu  budowy i rozbiórki  

Jeden teren budowy może być zasilany z kilku źródeł zasilania, w tym z zespołów 
prawotwórczych. 

Na terenie budowy i rozbiórki powinien być stosowany układ sieci TN przy zasilaniu ze 
stacji transformatorowej w układzie TN-C-S  lub w układzie TN-S  oraz układ sieci TT. 
Przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia często stosuje się również 
układ TN-C/TT.  

Układ sieci TN-S wymaga aby przewody instalacji elektrycznej miały 5 żył oraz osprzęt 
pięciostykowy ( L1,L2,L3, N, PE ) w obwodach 3 fazowych, oraz przewody 3 żyłowe 
i osprzęt trójstykowy ( L,N,PE) w obwodach 1 –fazowych. 

Przy zasilaniu placu budowy w układzie TN-C  rozdzielenie przewodu ochrono –
neutralnego PEN na N i PE powinno następować w zasilającej plac budowy rozdzielnicy 
budowlanej głównej. Zacisk PE należy połączyć z przewodem PEN i uziomem a przewód 
uziemiający wprowadzić do wnętrza rozdzielnicy.  
Zasilanie w układzie TN-C/TT ( tak zwanej wyspy TT) stosuje się w przypadkach 
uzasadnionych technicznie, kiedy brak jest pewności co do zapewnienia ciągłości 
przewodu ochronno- neutralnego PEN  lub w starych rozległych sieciach 
elektroenergetycznych, gdzie przewód PEN nie spełnia wymaganych warunków 
technicznych.  

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego na terenie budowy powinny być 
zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób i usytuowane w odległości nie 
większej niż 50 m od odbiorników energii.§ 56 [4]. 
 
Przewody elektryczne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 



Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi należy wykonać  
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
 

4.2.2. Wymogi szczegółowe w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 

Postanowienia normy [17,19] wymagają aby ochrona przeciwporażeniowa na placu 
budowy była zapewniona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania i aby: napięcie 
dotykowe dopuszczalne długotrwale było ograniczone do wartości 25 V prądu 
przemiennego lub 60 V prądu stałego. 

Na placu budowy i rozbiórki nie dopuszcza się środków ochrony w postaci przeszkód ani  
umieszczenia  poza zasięgiem ręki. (704.410.3.5).[ 19]. 

Obwody zasilania gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym do 32 A  włącznie i inne 
obwody zasilające ręczne narzędzia elektryczne  o prądzie znamionowym do 32 A 
włącznie powinny być zabezpieczone przez: 

- urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym             
nieprzekraczającym 30 mA ( 415.1) lub środek ochronny: bardzo niskie napięcie 
SELV i PELV ( 414) lub środek ochronny: separacja elektryczna  ( 413.). 
[ 704.410.3.10) [19]. 

Przyjmuje się jako zasadę, że jeden wyłącznik różnicowoprądowy powinien zabezpieczać 
nie więcej 6 gniazd wtyczkowych. 

W przypadku separacji elektrycznej każde gniazdko wtyczkowe i ręczne narzędzie 
elektryczne jest zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub przez 
oddzielne uzwojenia transformatora  separacyjnego. 

Jeżeli jest stosowana separacja elektryczna, zaleca się  zwrócić  szczególna uwagę na 
wymagania Podrozdziału 413.3.3. 

W zakresie układu SELV i PELV dodaje się wymaganie aby ochrona podstawowa  
( ochrona przed dotykiem bezpośrednim) wg 414.4.5 powinna być zapewnione, 
niezależnie od wartości napięcia nominalnego.(704.414.4.5) [19]. 

W obwodach zasilających gniazdka wtyczkowe o prądzie znamionowym przekraczającym  
32 A powinny być stosowane jako urządzenia wyłączające wyłączniki różnicowoprądowe  
o prądzie różnicowym nieprzekraczającym 500 mA. (704.411.3.2.1)[19]. 

Cała instalacja i urządzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiórki powinny być 
zabezpieczone wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selektywnym 
o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 500 mA. 

W przypadku zespołów prądotwórczych przewoźnych, urządzenia monitorujące izolacje 
mogą być pominięte. (704.411.6.3.1)[19]. 

Stosowane przewody giętkie powinny być odporne na ścieranie i na wodę. Norma [19] 
podaje, że powinny być typu H07 RN-F lub im równoważne. 

W celu uniknięcia uszkodzeń nie zaleca się układania przewodów w miejscach przejść lub 
przejazdów. Tam gdzie to jest konieczne, powinna być zastosowana specjalna ochrona 
przed uszkodzeniem  mechanicznym i przed możliwością styku z częściami budowli. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę układanych i zawieszanych przewodów 



przed uszkodzeniem mechanicznym powodowanym czynnikami środowiskowymi  
i prowadzonymi pracami budowlanymi. 

Wszystkie zestawy do rozdziału  energii elektrycznej na terenie budowy i rozbiórki powinny 
spełniać wymagania wg EN 60439-4.  
Wtyczki i gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym przekraczającym  16 A powinny 
spełniać wymagania  wg EN 60309-2.W uwadze norma [19]  podaje, że gniazdka 
wtyczkowe o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 16 A mogą być używane zgodnie 
z odpowiednikami norm krajowych. 

Każdy zestaw instalacyjny na terenie budowy powinien zawierać urządzenie do 
przyłączania i odłączania i odizolowania doprowadzonego zasilania. 

Urządzenie do izolacyjnego  odłączenia zasilania powinny mieć zabezpieczenie ich pozycji 
otwarcia np.za pomocą kłódki lub umieszczenia w zamykanej obudowie.  

Odbiorniki energii elektrycznej powinny być zasilane z rozdzielnic terenu budowy, przy 
czym  każda z nich powinna być wyposażona w: 

- urządzenia zabezpieczające przed prądem przetężeniowym, 

- urządzenia zapewniające ochronę przy uszkodzeniu, 

- gniazda wtyczkowe, jeżeli są wymagane. 

Zasilania bezpieczeństwa  i rezerwowe powinny być przyłączone za pomocą urządzeń 
zestawionych w sposób uniemożliwiający połączenie różnych źródeł.  

Wymagane jest aby sprzęt i osprzęt instalacyjny był o stopniu ochrony co najmniej IP44,  
a urządzenia rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43. 

Preferowane jest stosowanie na terenach budowy i rozbiórki odbiorników, narzędzi oraz 
urządzeń o II klasie ochronności,  

 

4.3. Modelowe rozwiązanie w zakresie zasilania energię elektryczną  placu budowy  
i rozbiórki 

W literaturze  [3] są podawane wytyczne do norm, które precyzują wymagania ochrony 
przeciwporażeniowej stosowanej w instalacjach  i urządzeniach elektrycznych pracujących 
na placu budowy. 
 
Wyróżnia się w tym przypadku 4 strefy infrastruktury  elektrycznej.            

Strefa I  

Jest to strefa zasilania terenu budowy i rozbiórki energią elektryczną o napięciu do 1 kV 
prądu przemiennego wraz z urządzeniami rozdzielczymi, pomiarowymi, 
zabezpieczającymi i ochronnymi całego terenu budowy i rozbiórki (zasilanie centralne).  

Energia elektryczna do urządzeń rozdzielczych nn może być dostarczana z:  

- sieci elektroenergetycznej nn napowietrznej lub kablowej,  



- stacji transformatorowej, której integralną częścią są urządzenia rozdzielcze nn,  

- zespołu prądotwórczego.  

Strefa I powinna być wydzielona i w przypadku zasilania linią napowietrzną, zwłaszcza 
powyżej 1 kV, usytuowana na granicy terenu budowy i rozbiórki.  

Ogrodzenie strefy I powinno ograniczać dostęp osobom nieupoważnionym, a wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 2 m i wyróżniać się oznakowaniem 
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.  

Ochronę podstawową powinna zapewniać izolacja podstawowa i obudowy o stopniu 
ochrony co najmniej IP43.  

Ochronę przy uszkodzeniu powinno zapewniać samoczynne wyłączenie zasilania.  
Dla napięcia 230/400 V samoczynne wyłączenie zasilania powinno następować w czasie 
krótszym niż 0,2 s, wynikającym z ograniczenia dla terenu budowy i rozbiórki napięcia 
dotykowego dopuszczalnego długotrwale do wartości 25 V prądu przemiennego i 60 V 
prądu stałego.  

Celowe jest zabezpieczenie całego terenu budowy i rozbiórki wyłącznikiem ochronnym 
różnicowoprądowym selektywnym o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 
500 mA, zainstalowanym w linii zasilającej urządzenia rozdzielcze nn. Wyłącznik ten 
zapewnia prawidłową ochronę przy uszkodzeniu nie tylko dla urządzeń rozdzielczych nn, 
ale również linii zasilających strefy II, obudów rozdzielnic strefy III i jest rezerwowym 
urządzeniem ochronnym dla strefy IV.  

Strefa II  

Strefa ta obejmuje linie zasilające, kablowe lub przewody oponowe. Ochronę podstawową 
w strefie II stanowi izolacja przewodów i kabli, a ochronę przy uszkodzeniu wyłącznik 
ochronny różnicowoprądowy selektywny zainstalowany w strefie I.  

Linie powinny być prowadzone możliwie najkrótszymi trasami, najlepiej bez skrzyżowań 
z drogami transportowymi.  

Linie zasilające powinny być zabezpieczone przed skutkami zwarć i przeciążeń za 
pomocą urządzeń zabezpieczających.  

Zaleca się prowadzenie linii zasilających przewodami izolowanymi, przewodami 
oponowymi lub kablami podwieszonymi na słupach.  

Strefa III  

Strefa ta obejmuje rozdzielnice budowlane, dźwigowe i przystawki pomiarowe. Ochronę 
podstawową powinna zapewniać izolacja podstawowa i obudowy o stopniu ochrony co 
najmniej IP43. Ochronę przy uszkodzeniu powinno zapewniać samoczynne wyłączenie 
zasilania w czasie nie przekraczającym 0,2 s dla sieci 230/400 V. Rozdzielnice powinny 
być zabezpieczone przed skutkami zwarć i przeciążeń. ∆ 

Strefa IV  

Strefa ta obejmuje odbiorniki oświetleniowe, narzędzia ręczne (ruchome), urządzenia 
budowlane.  
Dla tej strefy do ochrony przy uszkodzeniu należy wykorzystywać:  



 
- wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o  ∆  ≤ 30 mA, 
 
- transformatory separacyjne,  
 
- napięcie nieprzekraczające napięcia dotykowego dopuszczalnego  długotrwale o      
  wartości do 25 V prądu przemiennego lub 60 V prądu stałego (obwód SELV),  
 
- odbiorniki, narzędzia i urządzenia o II klasie ochronności.  

Ochronę podstawową stanowi izolacja podstawowa i obudowy o stopniu ochrony co 
najmniej IP44. Ochronę uzupełniającą stanowią wyłączniki ochronne różnicowoprądowe  
 o  ∆  ≤ 30 mA. 

 
5. Eksploatacja  instalacji  i urządzeń na placu budowy 

 
 

5.1. Wymogi kwalifikacyjne dla osób wykonujących eksploatacje  instalacji  

i urządzeń elektrycznych na placu budowy 

 

 

Roboty przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych na terenie placu budowy związane 

są z konserwacją, remontami, montażem. kontrolą i pomiarami mogą być wykonywane 

wyłącznie przez osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla rodzajów prac 

i stanowisk pracy w zakresie Świadectw Kwalifikacyjnych G1 serii „ E” Eksploatacja i G1 

serii „ D” Dozoru. 

Dla każdej budowy powinien być określony imienny wykazy osób uprawnionych  

i upoważnionych do prac elektroergetycznych. 

Należy pamiętać, że z dniem 03.05.2005r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo 

energetyczne [2]. Nowelizacja ta przywróciła obowiązek sprawdzania co pięć lat spełnienia 

wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń 

 i instalacji energetycznych. 

Świadectwa kwalifikacyjne wydane bezterminowo zachowały ważność przez 5 lat od dnia 

wejścia w życie znowelizowanej ustawy, tj. do 03.05.2010 r. 

 

5.2. Zakres i terminy badań i pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych na placu 

budowy i rozbiórki oraz sposób ich dokumentowania 

 

Każda instalacja przed przekazaniem jej do eksploatacji powinna być poddana 

sprawdzeniu obejmujący oględziny, próby i badania z których winien być sporządzony 

protokół – sprawozdanie z wykonanych czynności z określeniem, czy instalacja została 

wykonana zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów. 

 

Ponadto wykonuje się pomiary i badania  eksploatacyjne w tym okresowe. 

Badania okresowe są przeprowadzane bez demontażu lub z częściowym demontażem 

według wymagań opartych na próbach i testach zawartych w arkuszu normy  

PN –HD-60364 -6 [18]. 

Podstawowe wymogi i terminy badan są określone w rozporządzeniu [4] 



Terminowość badań i pomiarów uwzględniająca specyfikę konkretnego placu budowy 

wynikać powinna z zapisu w planie bioz 

 

Zestawienie terminów badań i pomiarów urządzeń i instalacji jest jedną z podstawowych 

informacji zawartych w instrukcji bezpiecznego prowadzenia robót jak i części elektryczne 

planu bioz.  

W planie należy uwzględnić następujące badania i pomiary: 

- okresową kontrolę stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod  względem    

   bezpieczeństwa przeprowadzaną co najmniej jeden raz w miesiącu, 

 

- działanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, które należy sprawdzać  

  każdorazowo przed przystąpieniem do pracy, 

          - okresową kontrolę stanu ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji           

urządzeń co najmniej dwa razy w roku. 

Ponadto należy pamiętać, że należy ponownie przeprowadzić kontrolę okresową 

rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: 

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i naprawę części   

  elektrycznej i mechanicznej, 

 

- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli było ono nieczynne przez ponad   

  miesiąc, 

 

- po uruchomieniu urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 

Po zakończeniu prób i badan należy sporządzić protokół –sprawozdanie. Sprawozdanie  

z badan odbiorczych lub okresowych powinno zawierać informacje, które pozwolą 

powtórzyć badania, oraz porównać wyniki badań, ich ocenę, wypływające wnioski 

i zalecenia do wykonania. Sporządzona dokumentacja powinna wyraźne umożliwiać 

identyfikację osób które wykonywały pomiary i je nadzorowały,( imienne pieczątki numery  

i daty związane z uprawnieniami do wykonywania pomiarów). 

Powinien być określony termin następnego badania. 

 

Kopia protokołu-sprawozdania powinny znajdować się u kierownika budowy.  

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane  

w książce konserwacji instalacji i urządzeń. 

 

Kontrola urządzeń i instalacji elektrycznych winna być wykonywana zgodnie 

z Normą PN-HD 60364-6:2008 (18). 

 

Norma swoim zakresem obejmuje sprawdzanie odbiorcze i okresowe instalacji 

elektrycznych niskiego napięcia. Zastępuje ona dotychczasową Polską Normę  

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Pomiędzy tymi normami występują zasadnicze różnice. 

Na podstawie aktualnej normy (18), każda instalacja elektryczna, podczas montażu i/lub 

po jej wykonaniu, po każdej rozbudowie, remoncie, naprawie lub modernizacji 



i przebudowie, oraz okresowo w czasie jej eksploatacji, powinna być poddana 

sprawdzeniom, czyli oględzinom, pomiarom i próbom. 

 

Część I – Oględziny 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do pomiarów i prób, zwykle przed 

włączeniem zasilania instalacji. W zależności od potrzeb należy sprawdzić co najmniej:  

 sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,  

 występowanie przegród ogniowych i innych środków zapobiegających 

rozprzestrzenianiu się ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła,  

 dobór przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia,  

 dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  

 występowanie i prawidłowe umieszczenie właściwych urządzeń do odłączania 

izolacyjnego i łączenia,  

 dobór urządzeń i środków ochrony, właściwych ze względu na wpływy zewnętrzne,  

 prawidłowe oznaczenie przewodów neutralnych i ochronnych,  

 przyłączenie łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych,  

 występowanie schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych 

informacji,  

 oznaczenie obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym, 

łączników, zacisków itp.,  

 poprawność połączeń przewodów,  

 występowanie i ciągłość przewodów ochronnych, w tym przewodów ochronnych 

połączeń wyrównawczych głównych i połączeń wyrównawczych dodatkowych,  

 dostępność urządzeń, umożliwiająca wygodną obsługę, identyfikację i konserwację.  

 

Część II - Pomiary i próby 

 

1. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

 

2. Pomiar skuteczności ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania. 

 

3. Ochrona za pomocą SELV,PELV lub separacji elektrycznej. 

 

4. Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.   

      

5. Ochrona uzupełniająca.   

     



6. Inne: ciągłość  przewodów, sprawdzenie kolejności faz, ,próby funkcjonalne, 

spadek napięcia. 

 

 

 

Część III - Pomiary i próby. Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych 

różnicowoprądowych.    

   

Skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania za pomocą urządzeń ochronnych 

różnicowoprądowych należy sprawdzić przeprowadzając próbę działania urządzenia za 

pomocą przycisku „TEST”, a następnie mierząc prąd IΔ, przy którym urządzenie ochronne 

różnicowoprądowe zadziała. Prąd ten nie powinien być większy od znamionowego prądu 

różnicowego IΔn. 

Zaleca się sprawdzenie wymaganych czasów zadziałania urządzeń ochronnych 

różnicowoprądowych. Jednak wymagania dotyczące tych czasów należy sprawdzić  

w przypadku: 

 ponownie użytych urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,  

 rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji, w której istniejące urządzenia ochronne 

różnicowoprądowe mają być ponownie użyte.  

Sprawdzenie wymaganych czasów zadziałania urządzeń ochronnych 

różnicowoprądowych powinno być wykonane przy prądzie różnicowym IΔ równym 5 x IΔn.    

 

6. Inne wymogi związane z eksploatacją na placu budowy i rozbiórki 

6.1. Oświetlenie  
 
Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. Miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy  

w czasie wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone. Żurawie, maszty lub 

inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiadać oświetlenie pozycyjne. 

Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic znaków 

ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. 

Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy należy 

rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. 

Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej 

stronie łuku. W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła 

sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie 

mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 

Sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególności: 

 wydłużonych cieni, 

1.  olśnienia wzroku, 

2.  zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz 

znaków stosowanych w transporcie.  § 17, § 45, § 60 [4]. 

 
 
 
 



6.2. Maszyny 
 

Maszyny i urządzenia powinny być wyposażone w łatwo odróżniające się i odpowiednio 

oznakowane urządzenia do odłączania od wszystkich źródeł energii. Włączenie zasilania 

energii nie może powodować zagrożenia dla obsługi. Maszyny i inne urządzenia 

techniczne powinny być oznakowane znakami i barwami bezpieczeństwa i spełniać 

wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich użytkowania. 

§ 55, § 57 [14]. 

 

6.3. Dźwigi i żurawie 
 

Dla żurawi montowanych w miejscu eksploatacji powinna być dostarczona dokumentacja 

uzupełniająca zawierająca w szczególności protokoły pomiarów rezystancji izolacji 

obwodów elektrycznych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji 

odgromowej. 

Do konserwującego należy dokonywanie przeglądów konserwacyjnych żurawia  

w terminach i zakresie określonych w instrukcji eksploatacji, 

w tym sprawdzanie z badan i pomiarów instalacji ochrony przeciwporażeniowej.  

Wyniki przeglądów i wykonywanych czynności powinny być odnotowywane 

w dzienniku konserwacji z podaniem daty i potwierdzone podpisem. 

 

6.4. Rusztowania 
 
Użytkowanie rusztowania powinno być dopuszczane do eksploatacji po dokonaniu jego 

odbioru  przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, potwierdzonego wpisem  

w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 

Do projektowania oraz nadzoru montażu, demontażu i konserwacji rusztowań uprawnione 

są osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń lub mostowej bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie, należące do 

właściwej izby samorządu zawodowego. 

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa 

miedzy innymi oporność uziomu 

§ 110, § 127 [4] 

Termin realizacji . przed oddaniem do użytkowania, zgodnie z terminami przeglądów. 

 

7. Uwagi Końcowe 

Wymagania ogólne wynikające z rozporządzenia [4] w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych: 

1. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane    

    i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły  

    zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu  

    pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.  

 

2. Projekt, konstrukcję i wybór materiałów oraz urządzeń ochronnych w instalacji, należy 

dostosować do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunków zewnętrznych oraz 

do poziomu kwalifikacji osób mających dostęp do instalacji. 



 

3. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji 

i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające 

    odpowiednie uprawnienia. 

 

4. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów    

    lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

    elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

    mniejszej niż: 

 

3m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym l kV; 

5m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej l kV, lecz nie   

przekraczającym 15 kV; 

 

10m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie  

przekraczającym 30 kV; 

 

15m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie 

przekraczającym 110 kV; 

 

30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

 

5. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 

    zabezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób. 

 

6. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się 

    w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.  

 

7. Przewody elektryczne zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

8.. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane  

     w Książce konserwacji urządzeń 
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