
Załącznik nr 1 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

1. Klasyfikacja układu pomiarowo - rozliczeniowego     

Odbiorca energii Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie posiada dwa zasilania 

w energię elektryczną. 

Zasilanie nr I  

 moc przyłączeniowa  1428kW  

 moc umowna 200kW  

 grupa przyłączeniowa III 

 grupa taryfowa B21 

Zasilanie nr II 

 moc przyłączeniowa  628kW  

 moc umowna 150kW  

 grupa przyłączeniowa III 

 grupa taryfowa B21 

Ze względu na moce umowne układy pomiarowe zalicza się do kat. B4. Podstawą określenia 

kategorii jest instrukcja  IRiESD  pkt. II.4.7.1.8. Dla układu pomiarowego kategorii B4 powinny być 

spełnione następujące wymagania: 

 przekładniki prądowe i napięciowe powinny mieć rdzenie uzwojenia pomiarowego w 

klasie nie gorszej niż 1 służące do pomiaru energii czynnej i nie gorszej niż 2 dla energii 

biernej, 

 układy pomiarowe powinny umożliwiać rejestrowanie i przechowywanie w pamięci 

pomiarów mocy czynnej w okresach 15 do 60 minut przez co najmniej 63dni (nie dłużej 

jednak niż dwa okresy rozliczeniowe) i automatycznie zamykać okres rozliczeniowy, 

 układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co 

najmniej raz na dobę, 

 układy pomiarowe powinny umożliwiać transmisje danych pomiarowych nie częściej niż 

raz na dobę , przy czym nie jest wymagane  dostarczanie danych o pobieranej mocy i 

energii biernej, 

 powinien być możliwy lokalny odczyt układu pomiarowego w przypadku awarii łączy 

transmisyjnych lub w celach kontrolnych. 

 



2. Opis techniczny stacji 15kV  nr 1122.     

Stacja wnętrzowa 15kV w wykonaniu celkowym. Według udostępnionej dokumentacji  moc  Pi = 

2456kW , Ps = 1488kW.  Posiada wydzieloną część zasilania i odbiorcy. Pola nr 4 do nr 13 część 

zasilająca , pola nr 1 do nr 3  i nr 14 do nr 16 część odbiorcy. Podział wykonany w postaci ściany 

działowej. Są dwie sekcje  połączone sprzęgłem. Do każdej z sekcji wchodzi zasilanie kablowe z 

OSD  PGE Dystrybucja. Wejście kablowe nr I, pole nr 6.  Wejście kablowe nr II,  pole nr 11. Aparaty 

pomiaru energii nr I  (przekładniki prądowe i napięciowe) w polu nr 4.   Aparaty pomiaru energii nr 

II  (przekładniki prądowe i napięciowe) w polu nr 13. Liczniki pomiaru energii dla pomiarów 

rozliczeniowych nr I i II zlokalizowano w odrębnym pomieszczeniu na odrębnych tablicach. 

Połączenia przewodowe pomiędzy przekładnikami i licznikami w rurkach PVC  w wykonaniu 

natynkowym.  

3. Stan istniejący pól pomiaru rozliczeniowego stacji 15kV    

Pomiar nr I. Pole w stacji nr.4  

Przekładniki prądowe typ VSK20, 30/5A, klasa 0,5, Ith =150 x 30= 4,5kA, idyn =2,5 x 4,5kA= 

11,25kA   

Przekładniki napięciowe typ VSK II 20b; 15/0,1kV; klasa 0,5. 

Uwaga: Brak świadectw legalizacji u producenta dla przekładników prądowych i napięciowych. 

Zostały przekazane dostawcy energii na etapie uruchomienia stacji. Według aktualnych zaleceń 

nie są do przyjęcia dla aktualnej mocy umownej.  

Pomiar nr II. Pole w stacji nr.13  

Przekładniki prądowe typ VSK20, 20/5A, klasa 0,5, Ith =150 x 20= 3kA, idyn =2,5 x 3kA= 7,5kA   

Przekładniki napięciowe typ VSK II 20b; 15/0,1kV; klasa 0,5. 

Uwaga: Brak świadectw legalizacji u producenta dla przekładników prądowych i napięciowych. 

Zostały przekazane dostawcy energii na etapie uruchomienia stacji. Według aktualnych zaleceń 

nie są do przyjęcia dla aktualnej mocy umownej.   

4. Tablice licznikowe, stan istniejący      

Umiejscowienie tablic w oddzielnym pomieszczeniu. Pomiary wykonane w klasie 0,5.  

Pomiar I 

 listwa kontrolno-pomiarowa typu Ska  

 pomiar podstawowy , licznik ZMD405 CT44.0459 S3 B31, z modułem do komunikacji  i 

anteną do komunikacji zdalnej , rok produkcji 2011  

 synchronizator czasu  typ US-162 z anteną  

 pomiar kontrolny , licznik C52 ae, rok produkcji 1991  



 Pomiar II 

 listwa kontrolno-pomiarowa typu Ska  

 pomiar podstawowy , licznik ZMD405 CT44.0459 S3 B31 , rok produkcji 2011 

 wspólna komunikacja zdalna z licznikiem pomiaru I  

 wspólna synchronizacja czasu z licznikiem pomiaru I   

 pomiar kontrolny , licznik C52 ade, rok produkcji 1994  

5. Stan docelowy pól pomiaru rozliczeniowego nr I i II   stacji 15kV    

Przekładniki prądowe:  

Dobiera się nowe przekładniki prądowe zgodnie z wytycznymi IRiOSD 

Przekładniki napięciowe:  

Parametry techniczne istniejących przekładników nie odpowiadają aktualnym wymaganiom dla 

pomiarów rozliczeniowych. Z tego względu zostaną wymienione na nowe.  

6. Tablice licznikowe , stan docelowy     

Liczniki pomiarów podstawowych energii spełniają aktualne wymagania IRiESD PGE Dystrybucja. 

Posiadają niezbędne moduły do zdalnego odczytu. Są wyposażone w synchronizację czasu. 

Docelowo pozostają.  

Zasilanie pomocnicze liczników i synchronizacji czasu z tablicy TP potrzeb ogólnych.   

7. Realizacja prac  

Niezbędna jest instrukcja współpracy ruchowej i eksploatacji stacji R15kV nr 1122 . Istniejąca 

podlega aktualizacji lub jeśli nie ma należy opracować nową i uzgodnić w PGE Dystrybucja.  

Wszystkie prace w stacji możliwe do wykonania po uzgodnieniu z PGE Dystrybucja.  

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować wyroby 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie zastosowane w układach 

pomiarowych urządzenia muszą posiadać Deklarację Zgodności CE oraz na jej podstawie 

oznakowanie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 12 do Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 18.12.2006r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych  

Przewidywany zakresy prac dla poszczególnych lokalizacji  

Pole nr 4 (pomiar nr I)  

 demontaż istniejących przekładników prądowych  

 demontaż przekładników napięciowych  

 montaż przekładników prądowych  

 wymiana oszynowania w torze głównym przekładników w niezbędnym zakresie 

 montaż przekładników napięciowych  



 wymiana oszynowania w torze głównym przekładników w niezbędnym zakresie  

 wymiana przewodów połączenia strony wtórnej przekładników prądowych z licznikiem 

 wymiana przewodów połączenia strony wtórnej przekładników napięciowych z licznikiem 

 trasa rurką RL pomiędzy przekładnikami a licznikami istniejąca. Do wymiany elementy    

uszkodzone.  

Tablica pomiaru nr I  energii  

 zgłosić w PGE Dystrybucja przystąpienie do robót i wykonać wszystkie czynności podane 

przez dostawcę energii 

 demontaż istniejącej aparatury na tablicy i samej tablicy   

 montaż nowej tablicy , okablowania i aparatury  

 połączenia cyfrowe pomiędzy licznikami wykonać w porozumieniu z PGE Dystrybucja 

 montaż obwodów pomocniczych zasilania 230VAC w tym UPS  

 

Pole nr 13 (pomiar nr II)  

 demontaż istniejących przekładników prądowych  

 demontaż przekładników napięciowych  

 montaż przekładników prądowych  

 wymiana oszynowania w torze głównym przekładników w niezbędnym zakresie 

 montaż przekładników napięciowych  

 wymiana oszynowania w torze głównym przekładników w niezbędnym zakresie  

 wymiana przewodów połączenia strony wtórnej przekładników prądowych z licznikiem 

 wymiana przewodów połączenia strony wtórnej przekładników napięciowych z licznikiem 

 trasa rurką RL pomiędzy przekładnikami a licznikami istniejąca. Do wymiany elementy 

uszkodzone.  

Tablica pomiaru nr II  energii  

 zgłosić w PGE Dystrybucja przystąpienie do robót i wykonać wszystkie czynności podane     

przez dostawcę energii 

 demontaż istniejącej aparatury na tablicy i samej tablicy   

 montaż nowej tablicy , okablowania i aparatury  

 połączenia cyfrowe pomiędzy licznikami wykonać w porozumieniu z PGE Dystrybucja 

Pozostałe prace w stacji   

Wykonać aktualizację opisów odbiorów stacji pole nr 1, 6 , 11, 16 . W miejsce istniejących wydać 

nowe tabliczki opisowe z aktualnymi nazwami odbiorów. Tabliczki grawerowane z czarnego 

laminatu. Uporządkować pozostałe opisy malowane bezpośrednio na konstrukcji danej celki.  



8. Badania pomontażowe , pomiary i próby funkcjonalne   

 Badania pomontażowe, pomiary i próby funkcjonalne zgodnie z obowiązującymi normami 

a w szczególności:  

 BN-85/3081-01/01..04 „Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania 

podstawowych badań odbiorczych” 

 Instrukcja instalowania, uruchamiania i konserwacji rozdzielnic średniego napięcia  

 Po zakończonym montażu i wykonaniu prac kablowych wykonać: 

 Sprawdzenie poprawności podłączenia kabli ze sprawdzeniem kolejności wirowania faz 

 Sprawdzenie ciągłości żył kablowych i pomiar rezystancji  izolacji 

 Wykonanie prób wytrzymałości elektrycznej izolacji kabli z zakresu projektu   

9. Ochrona przeciwporażeniowa 

Urządzenia i instalacje powyżej 1kV  

Do środków ochrony od porażeń należy ochrona przed dotykiem bezpośrednim i ochrony przy 

dotyku pośrednim.  Jako środek ochrony bezpośredniej zastosowano osłony, bariery. Przy  dotyku  

pośrednim zastosowano ochronę w postaci instalacji uziemiającej. Wszystkie elementy 

przewodzące nie będące częściami czynnymi muszą być połączone  z istniejącą instalacją uziemień 

w dwóch miejscach, na początku i końcu danej sekcji. 

Pomiary i stan instalacji musi być systematycznie kontrolowany i zgody z aktualnie 

obowiązującymi normami w tym zakresie (PN-E-01515). 

Instalacje prądu przemiennego 0,4kV 50Hz  

W nawiązaniu do istniejącego systemu zasilania po stronie nn stacji (potrzeby własne)  jako 

ochronę przeciwporażeniową  w instalacjach elektrycznych do 1kV – w układzie TNC przyjęto 

samoczynne wyłączenie zasilania Ochronie podlegają dostępne metalowe części sprzętu 

elektrycznego nie przeznaczone do pracy pod napięciem , metalowe konstrukcje wsporcze i 

metalowe osłony stykające się ze sprzętem elektrycznym. Przewód „PEN” będący częścią instalacji 

ochronnej wykonać bez zabezpieczeń. Całość instalacji wykonano zgodnie z obowiązującymi 

przepisami  zawartymi w normie PN-IEC 60364-1, 60364-2; 60364-3  „Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych”, „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo”, „Ochrona 

przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych do 1kV”. Zgodnie z ww normą w przypadku 

zwarcia między przewodem fazowym I przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną 

w jakimkolwiek miejscu instalacji , charakterystyki urządzeń wyłączających I impedancje obwodów 

powinny zapewniać samoczynne wyłączenie zasilania w określonym czasie.  

 



Będzie to spełnione gdy : 

Zs x Ia <= Uo 

Gdzie:  

Zs – impedancja pętli zwarciowej 

Ia – prąd powodujący samoczynne zadziałania urządzenia wyłączającego w czasie  w 

czasie nie dłuższym niż 0,4sek.  

Uo – napięcie znamionowe względem ziemi.  

 

10. Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych  

Wszystkie części przewodzące dostępne  na terenie stacji   będące częściami układu 

elektrycznego, powinny być uziemione. Budynek stacji i budynki sąsiednie posiadają uziemienia 

otokowe instalacji odgromowej wykonane bednarką  połączone naturalnie między sobą. Do tej 

instalacji jest dołączona instalacja uziemień stacji . Projekt swym zakresem nie wnosi zmian co do 

rezystancji uziemienia. 

11. Ochrona przeciwpożarowa 

Zakres projektu nie wnosi zmian w istniejącą ochronę przeciwporażeniową stacji.  

12. BHP 

Wszyscy pracownicy wykonujący prace przy realizacji zadania muszą zostać poddani instruktażowi 

przed przystąpieniem do realizacji robót. Instruktaż musi obejmować szczegółowy zakres 

wykonywania robót, sposób sprawdzenia obecności napięcia na kablach, sposób posługiwania się 

sprzętem ręcznym do wykonywania wykopów, sposób bezpiecznego cięcia kabli i usuwania ich z 

wykopów oraz sposób układania nowych kabli z uwzględnieniem bezpiecznego ustawienia 

bębnów kablowych.  

Trasy kablowe w terenie  jeśli  zajdzie konieczność do łożenia nowych należy wykonać zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 89. poz. 414 z 1994r. z późniejszymi zmianami) 

projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób 

zapewniający m. in. bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo 

użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska i ochronę 

przed hałasem i drganiami.  

Do obowiązków Wykonawcy  należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poprzez m. in. opracowanie 



planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wykonania i odbioru robót budowlanych przez 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę budowy tras 

kablowych i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne 

prowadzenie robót budowlanych i pracy istniejącej części elektrowni. 

W planie należy uwzględnić specyfikę wszystkich występujących na budowie rodzajów robót 

budowlanych, m. in. tych których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności upadku z wysokości, przy prowadzeniu, których występują działania substancji 

chemicznych lub pyłów, prowadzonych w pobliżu czynnych linii  kablowych, prowadzonych w 

pobliżu dróg komunikacyjnych, prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych. 

Kierownik budowy zobowiązany jest w szczególności do zorganizowania i kierowania budową 

w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy zobowiązany jest do 

wstrzymywania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 

oraz do bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu. Kierownik budowy ma prawo 

występowania do Inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 

budowy. 

Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi 

Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz w szczególności zapobieganie 

zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

Rozruch poszczególnych instalacji i urządzeń należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz szczegółowymi instrukcjami dostarczonymi przez producentów urządzeń oraz 

szczegółowymi instrukcjami eksploatacji poszczególnych urządzeń i instalacji uwzględniających 

specyfikę obiektu, w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie 

tych urządzeń i instalacji, racjonalne i oszczędne użytkowanie energii, bezpieczeństwo obsługi i 

otoczenia oraz zachowanie wymagań ochrony środowiska. 

Ustawa „Kodeks pracy” wymaga, aby maszyny i urządzenia techniczne zapewniały bezpieczeństwo 

i higieniczne warunki pracy, w szczególności, aby zabezpieczały pracownika przed urazami, 

działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, 



nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji, promieniowaniem oraz 

szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy. Kodeks pracy 

nakłada obowiązek na konstruktorów, aby maszyny, urządzenia i inne instalacje techniczne 

spełniały powyższe wymagania, przy czym, gdy konstrukcja zależy od warunków lokalnych, 

obowiązek ten przechodzi na pracodawcę, także i zapewnienie prawidłowego ich funkcjonowania 

zarówno w czasie uruchamiania jak i podczas eksploatacji. 

Osoby zajmujące się montażem, pomiarami kontrolnymi i rozruchem urządzeń energetycznych 

zobowiązane są prowadzić prawidłowy, bezpieczny i ekonomiczny ruch tych urządzeń i instalacji 

odpowiednio do zakresu czynności ustalonych przez kierownika budowy oraz instrukcji 

eksploatacji i rozruchu oraz posiadanych uprawnień. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w okresie budowy i rozruchu powinni posiadać aktualne badania 

okresowe potwierdzone orzeczeniami o stanie zdrowia przez lekarzy medycyny pracy. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do kontrolowania warunków pracy w okresie budowy i 

rozruchu instalacji uwzględniającej występowanie czynników szkodliwych i uciążliwych w celu 

eliminacji narażenia pracowników w szczególności na: 

 kontakt z pyłami, 

 ujemne wpływy atmosferyczne, 

 kontakt z materiałami łatwopalnymi, 

 wysokie temperatury, 

 hałas, 

 długotrwałe stany napięć emocjonalnych związanych z pracą w szczególnie trudnych 

warunkach (w wykopach, na wysokości itp.). 

Wszyscy pracownicy uczestniczący w procesie budowy powinni zostać przeszkoleni stanowiskowo 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, ochrony przeciwpożarowej obiektu 

z uwzględnieniem zasad postępowania w wypadku powstania pożaru wraz ze znajomością 

użytkowania podręcznego sprzętu gaśniczego, organizowania i udzielania pierwszej pomocy 

medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach w miejscu pracy, lokalizacji dostępnych 

telefonów wraz z wykazami telefonów alarmowych. 

Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych (pracodawcy) zobowiązani są zapewnić 

pracownikom budowy odpowiednią ilość i rozmieszczenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 199r.). Jako 

pomieszczenia higieniczno-sanitarne na budowie należy rozumieć szatnie, umywalnie, 

pomieszczenia z natryskami, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, ustępy, palarnie, jadalnie, 

pomieszczenia do ogrzewania się pracowników. Zobowiązani są także zapewnić pracownikom 

budowy sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do 



udzielania pierwszej pomocy. W szczególności należy rozmieścić na budowie apteczki oraz 

zapewnić ich ciągłe kompletne wyposażenie.  

Wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych (pracodawcy) zobowiązani są wyposażyć 

pracowników w sprawne narzędzia oraz stosowne ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej 

dostosowane do wykonywanych prac a w szczególności w kaski ochronne oraz nie dopuszczać do 

spożywania posiłków, picia i palenia tytoniu w miejscach pracy. 

Każdy uczestnik procesu budowy obowiązany jest przestrzegać obowiązujące przepisy i normy. 

Poniżej przedstawione zostały charakterystyczne zagadnienia regulowane przepisami związane z 

zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny oraz ochrony zdrowia w procesie budowy tras kablowych.  

Zagadnienia związane z zapewnieniem ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określa 

Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (Dz. U. Nr 129 poz. 

844 z 1997r.). 

Zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 

2000r. (Dz. U. Nr 26 poz. 313 z 2000r.). 

Zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych określa Rozporządzenie Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. (Dz. U. nr 13 poz. 93 z 1972r). 

Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 

1999r.). 

Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych określa 

Rozporządzenie Ministrów Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska i 

Komunikacji z dnia 10 lutego 1977r. (Dz. U. Nr 7 poz. 30 z 1977r.). 

Zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych określa 

Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001r. (Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 

2001r.). 

Zagadnienia związane z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla osób zajmujących się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji oraz rodzajów instalacji i 

urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji określa Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. (Dz. U. Nr 59 poz. 377 z 1998r.). 

Zagadnienia związane z ustaleniem rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co 

najmniej dwie osoby określa Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 

1996r. (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.). 



Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej określa Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 9 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 4 poz. 37 z 2002r.). 

Zagadnienia związane z przeprowadzaniem badań lekarskich pracowników, zakresu 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane do 

celów przewidzianych w Kodeksie Pracy określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej z dnia 30 maja 1996r. (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z 1996r.). 

Zagadnienia związane z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.). 

Stacja główna 15kV jest  wyposażona w sprzęt BHP bezpiecznej pracy przy urządzeniach 

elektrycznych.  

 
 


