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PRACE PRZY URZĄDZENIACH 
I INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia 
bezpieczeństwa w trakcie przygotowania oraz prowadzenia prac przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych. Prace elektroenergetyczne są 
częścią prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

W przypadku pytań lub 
wątpliwości skontaktuj się 
z najbliższym specjalistą BHP.

Standard ten:
•  zawiera wymagania 

wynikające z prawa i norm 
polskich oraz wewnętrznych 
uregulowań Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie,

•  jest obligatoryjny dla wszystkich 
jednostek Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie,

•  pomaga zapewnić bezpieczne 
i skuteczne praktyki podczas 
prac.
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 UWAGA
Dostęp do sieci elektrycznych na placu budowy ma kluczowe znaczenie dla 
każdego wykonawcy uczestniczącego w procesie realizacji projektu. Instalacje 
i urządzenia energetyczne są niemal zawsze użytkowane przez więcej niż 
jednego pracownika, stąd konieczne jest ustanowienie zasad korzystania 
z nich. Ponadto porażenie prądem jest przyczyną wielu śmiertelnych 
wypadków na budowach.

	 A.	WSTĘP

1. Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych należą 
do szczególnie niebezpiecznych.

2. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzkiego, określone w ogólnych przepisach BHP jako prace szczególnie 
niebezpieczne, powinny być wykonywane na polecenie oraz przez 
co najmniej dwie osoby.

3. Proces uzyskiwania pozwolenia na prace szczególnie niebezpieczne oraz 
rodzaje prac wymagających takiego pozwolenia opisują szczegółowe 
procedury.

4. Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być 
wykonywane na polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia. Pozwolenia 
te są częścią pozwolenia na prace szczególnie niebezpieczne.

5. Polecenia na pracę przy urządzeniach i instalacjach nie wymagają:
•  czynności związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego,
•  zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem,
•  prace eksploatacyjne określone w instrukcjach, wykonywane przez 

uprawnione i upoważnione osoby.

6. Właściwa identyfikacja zagrożeń jest podstawą do opracowania IBWR, 
w oparciu o którą należy prowadzić wszelkie prace przy urządzeniach 
i instalacjach energetycznych.
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	 B.	DZIAŁANIA	PRZED	PROWADZENIEM	ROBÓT

1. Prace związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń energetycznych mogą być wykonywane wyłącznie 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, potwierdzone 
świadectwem kwalifikacyjnym. Uprawnienia takie mają określony okres 
ważności. Nabywa się je w drodze szkoleń specjalistycznych zakończonych 
egzaminem.

2. Sposób użytkowania, konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń 
energetycznych jest zawarty w instrukcjach ich obsługi.

3. Prace wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń 
elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem 
zaliczamy do prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia lub życia 
ludzkiego

4. Umiejscawianie stanowisk pracy bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległościach mniejszych niż określają 
to przepisy szczegółowe jest zabronione.

5. Urządzenia i maszyny budowlane pracujące w pobliżu napowietrznych linii 
elektroenergetycznych należy wyposażać w sygnalizatory napięcia.

6. Rozdzielnice budowlane służące do rozprowadzania prądu elektrycznego 
po budowie należy skutecznie zabezpieczać i odpowiednio rozmieszczać 
w stosunku do odbiorników energii.

7. Przewody elektryczne należy skutecznie zabezpieczać przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.

8. Wszystkie urządzenia elektryczne i instalacje podlegają stałej kontroli przez 
osoby posiadające wymagane uprawnienia.

9. Wszystkie prace energetyczne, w tym głównie elektroenergetyczne, 
należy planować, przygotowywać i prowadzić w sposób gwarantujący ich 
bezpieczne wykonanie.

10. Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
należy każdorazowo zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym 
i zagrożeniami występującymi na danym stanowisku oraz przyjętymi 
środkami likwidującymi lub ograniczającymi to ryzyko i zagrożenia, a także 
z IBWR.

11 We wszystkich jednostkach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie 
obowiązują standardy szczegółowe dotyczące prac przy urządzeniach 
i instalacjach energetycznych.


