
 

 
INSTRUKCJA 

ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY 
PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH 
W PORCIE LOTNICZYM LUBLIN S.A. 

 

Dok. Nr .  DOT / 04  /2013 

 

1 
 

                                           

 

 

 

                            

 

 

 

INSTRUKCJA 
 

 

ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY 

 

PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 

 

 

 

W  PORCIE  LOTNICZYM  LUBLIN S. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        LUBLIN,  SIERPIEŃ  2013  



 

 
INSTRUKCJA 

ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY 
PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH 
W PORCIE LOTNICZYM LUBLIN S.A. 

 

Dok. Nr .  DOT / 04  /2013 

 

2 
 

Karta Aktualizacji Instrukcji 

 
 

1. Niniejsza Instrukcja może być powielana, kopiowana i udostępniana w dowolnej części za wyjątkiem Logo Portu 
Lotniczego Lublin S.A. 

2. Wszelkie uwagi i wnioski do Instrukcji prosimy kierować do właściciela Instrukcji którym jest Pion Operacyjno – 
Techniczny Portu. 
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OKREŚLENIA I DEFINICJE 
 

urządzenie elektroenergetyczne - urządzenie techniczne stosowane w procesach wytwarzania, 

przetwarzania, przesyłania i dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania energii elektrycznej, 

instalacja elektroenergetyczna - urządzenia elektroenergetyczne z układami połączeń między nimi, 

sieć elektroenergetyczna – urządzenia i instalacje elektroenergetyczne służące do przesyłania i 

dystrybucji energii elektrycznej z układami połączeń między nimi, 

pomieszczenie lub teren ruchu elektroenergetycznego - odpowiednio wydzielone pomieszczenie 

lub teren bądź część pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni w budynkach lub poza budynkami, w 

których zainstalowane są urządzenia elektroenergetyczne dostępne tylko dla upoważnionych osób, 

miejsce pracy - stanowisko pracy lub strefa pracy przygotowane w zakresie niezbędnym dla 

bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, 

instrukcja eksploatacji - zatwierdzona przez pracodawcę instrukcja określająca procedury i zasady 

wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, 

opracowana na podstawie odrębnych przepisów oraz dokumentacji producenta, 

świadectwo kwalifikacyjne - dokument stwierdzający spełnienie przez daną osobę odpowiednich 

wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w 

ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu dla określonych 

rodzajów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, uzyskany w trybie i na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, 

pracownik uprawniony – pracownik posiadający sprawdzone i właściwe kwalifikacje w zakresie 

eksploatacji danego rodzaju urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, potwierdzone 

świadectwem kwalifikacyjnym, 

pracownik upoważniony – pracownik, który w ramach swoich obowiązków służbowych lub na 

podstawie polecenia służbowego wykonuje określone prace, 

osoba upoważniona – osoba nie będąca pracownikiem PLL S.A., posiadająca legitymację służbową  

i polecenie kontroli lub wyjazdu służbowego, obsługująca urządzenia, wyznaczona do prac 

konserwacyjno – remontowych, przedstawiciel organów nadzoru nad warunkami pracy tj. PIP, PIS, 

UDT oraz jednostki nadrzędnej, biura projektowego i straży pożarnej, 

osoba postronna - osoba nie wchodząca w skład zespołu wykonującego pracę i nie będąca osobą 

funkcyjną związaną z organizacją określonej pracy, 
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zespół pracowników - grupa pracowników, w skład której wchodzą co najmniej dwie osoby 

wykonujące pracę, 

zespół pracowników kwalifikowanych - grupa pracowników, w której co najmniej połowa, lecz nie 

mniej niż dwie osoby, posiada ważne świadectwa kwalifikacyjne, 

zakład prowadzący eksploatację – zakład posiadający urządzenia elektroenergetyczne, zarządzający 

nimi oraz organizujący ruch i/lub utrzymanie tych urządzeń, 

urządzenia elektroenergetyczne będące częściowo pod napięciem – urządzenia 

elektroenergetyczne, których tylko część została wyłączona spod napięcia, np.: 

obwody główne urządzenia zostały wyłączone spod napięcia a inne jego obwody znajdują się pod 
napięciem np.: obwody zabezpieczeń, sygnalizacji, automatyki, 

urządzenia w danym polu zostały wyłączone, lecz pod napięciem znajdują się pozostałe pola, szyny 
zbiorcze lub elementy odłączników w danym polu. 

urządzenia i instalacje elektroenergetyczne czynne – urządzenia i instalacje elektroenergetyczne, 

które znajdują się pod napięciem całkowicie lub częściowo, względnie do których napięcie może być 

doprowadzone przez zamknięcie łączników, 

urządzenia i instalacje elektroenergetycznych nieczynne - urządzenia i instalacje 

elektroenergetyczne, do których za pomocą istniejących łączników nie ma możliwości podania 

napięcia, 

urządzenie powszechnego użytku - urządzenie elektroenergetyczne przeznaczone dla 

indywidualnych potrzeb ludności lub używane w gospodarstwach domowych, 

poleceniodawca - pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, 

upoważniony pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji elektroenergetycznych 

do wydawania poleceń wykonania pracy, 

koordynujący - pracownik komórki organizacyjnej sprawującej dozór nad eksploatacją urządzeń i 

instalacji elektroenergetycznych, przy których będzie wykonywana praca, posiadający ważne 

świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, wyznaczony przez poleceniodawcę, 

dopuszczający - pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji  

i upoważniony pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych do wykonywania czynności łączeniowych w celu przygotowania miejsca 

pracy, wyznaczony przez poleceniodawcę, 

nadzorujący - pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub 

eksploatacji, wyznaczony przez poleceniodawcę, wykonujący wyłącznie czynności nadzoru, 
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kierujący zespołem pracowników - pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na 

stanowisku eksploatacji wyznaczony przez poleceniodawcę do pełnienia funkcji kierującego 

zespołem pracowników, 

kierownik robót - pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, 

wyznaczony przez poleceniodawcę do koordynacji prac, gdy na jednym obiekcie 

elektroenergetycznym jednocześnie pracuje więcej niż jeden zespół pracowników, 

sprzęt ochronny - środki ochrony indywidualnej np.: hełm ochronny, okulary ochronne, rękawice 

dielektryczne, kalosze dielektryczne, szelki bezpieczeństwa, słupołazy itp. oraz środki ochrony 

zbiorowej np.: uziemiacze, przenośne ogrodzenia, płyty izolacyjne, itp., 

uziemnik - aparat z napędem ręcznym lub maszynowym przeznaczony do uziemiania obwodów 

elektroenergetycznych, 

uziemiacz - przeznaczone do uziemiania urządzenie przenośne, dostosowane do prądu zwarcia 

urządzenia elektroenergetycznego, na którym jest stosowane, 

uziemiacz lekki - uziemiacz, którego przewód uziemiający ma przekrój mniejszy niż przewód 

zwierający, przeznaczony do stosowania w liniach i stacjach (rozdzielnicach) sieci 

elektroenergetycznych, 

prace pod napięciem – prace na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod 

napięciem wykonywane w strefie określonej w kolumnie 2 tabeli nr 1; odległości określone dla 

urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu  znamionowym do 1kV  dotyczą tylko linii 

napowietrznych, 

prace w pobliżu napięcia – prace w pobliżu czynnych urządzeniach elektroenergetycznych 

znajdujących się pod napięciem wykonywane w strefie określonej w kolumnie 3 tabeli nr 1; 

odległości określone dla urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 

1kV dotyczą tylko linii napowietrznych, 

prace przy całkowicie wyłączonym napięciu – prace na czynnych  urządzeniach 

elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia i zabezpieczonych przed przypadkowym 

załączeniem. 

prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia  lub życia ludzkiego –  to prace, przy 

wykonywaniu których zachodzi możliwość wystąpienia zwiększonego zagrożenia dla życia lub 

zdrowia i w związku z tym przy ich wykonywaniu należy zachować szczególną ostrożność. Zalicza się 

do nich następujące prace: 

1) pod napięciem, 
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2) w pobliżu napięcia, 

3) przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej, 
jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem, 

4) przy wyłączonych spod napięcia lecz nie uziemionych urządzeniach elektroenergetycznych lub 
uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień (uziemiaczy) nie jest widoczne z miejsca pracy, 

5) przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie elektroenergetycznych liniach 
napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej uziemiaczami z liniami znajdującymi 
się pod napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem w tym także z przewodami trakcji 
elektrycznej, 

6) przy opuszczaniu i zawieszaniu przewodów na wyłączonych spod napięcia 
elektroenergetycznych liniach napowietrznych w przęsłach krzyżujących drogi kolejowe, wodne i 
kołowe. 

7) związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,  

8) w akumulatorniach przy spawaniu, lutowaniu, wymianie stojaków, pojedynczych ogniw i całej 
baterii, 

9) w pomieszczeniach i strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem,  

10) przy rurociągach, sprężarkach i napędach pneumatycznych o nadciśnieniu roboczym od 50 kPa    

wymagające demontażu armatury lub odcinka rurociągu,                                

11) sprzętem zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji w odległościach poziomych całej strefy  

działania sprzętu  mniejszych niż: 

3 m   do 1kV 

5 m   powyżej     1kV do  15kV 

10 m   powyżej   15kV do  30kV 

15m –   powyżej  30 kV do 110 kV 

 

od rzutu poziomego skrajnej nie osłoniętej części urządzenia znajdującego się pod napięciem,        

podane odległości nie dotyczą sprzętu przystosowanego do prac pod napięciem o określonej    

wielkości, 

12) prace na wysokości powyżej 2m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie     

środków ochrony indywidualnej przed  upadkiem z wysokości, 

13) prace w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej niż 2 m, 

14) inne prace, nie wymienione w pkt. 1 do 13, które osoba dozoru uzna za  prace w warunkach 

szczególnego zagrożenia ze względu na szczególny charakter i warunki wykonywania pracy. 
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przerwa izolacyjna - przerwa w obwodach sieci elektroenergetycznej uzyskana w wyniku: 

1) otwarcia zestyków łącznika na odległość określoną w Polskiej Normie lub w dokumentacji 
producenta, 

2) wyjęcia wkładek bezpiecznikowych, 

3) zdemontowania części obwodu zasilającego, 

4) przerwania ciągłości połączenia obwodu zasilającego w łącznikach o obudowie zamkniętej, 
stwierdzone w sposób jednoznaczny w oparciu o położenie wskaźnika odwzorowującego otwarcie 
łącznika. 

 

 

Napięcie znamionowe    

urządzenia 

STREFA 

Prac pod napięciem Prac w pobliżu napięcia 

1 2 3 

kV m m 

do 1 do 0,3 powyżej  0,3  do  0,7 

powyżej  1 do 30 do  0,6 powyżej  0,6  do  1,4 

110 do  1,1 powyżej  1,1  do  2,1 

 
 

 

Tabela Nr. 1    Odległości wokół nie osłoniętych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych lub ich części 

znajdujących się pod napięciem, wyznaczające granice strefy prac w pobliżu napięcia i strefy prac pod 

napięciem. 
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I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

1. Przedmiot instrukcji 

Niniejsza instrukcja określa podstawowe zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach, 

instalacjach i sieciach  elektroenergetycznych  będących własnością spółki Port  Lotniczy  Lublin S.A w 

Świdniku i jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912) 

 

2. Zakres stosowania instrukcji 

Postanowienia instrukcji mają zastosowanie przy eksploatacji, pomiarach, próbach, konserwacji, 

remontach, przebudowie, rozbudowie i rozruchu urządzeń elektroenergetycznych. Ponadto 

postanowienia instrukcji mają zastosowanie przy pracach pomiarowo-badawczych wykonywanych na 

urządzeniach elektroenergetycznych będących w eksploatacji oraz wykonywanych w polach 

probierczych przyłączonych do tych urządzeń. Postanowienia instrukcji nie dotyczą urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych o napięciu bezpiecznym określonym w przepisach o ochronie 

przeciwporażeniowej oraz przy urządzeniach elektroenergetycznych powszechnego użytku. 

3. Przeznaczenie instrukcji 

Instrukcja przeznaczona jest dla osób sprawujących dozór nad eksploatacją urządzeń 

elektroenergetycznych oraz zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i 

wykonujących prace określone w punkcie 2. 

Ponadto instrukcja jest przeznaczona dla osób wykonujących prace przy budowie, przebudowie i 

rozbudowie urządzeń elektroenergetycznych, pozostających w pobliżu lub w skrzyżowaniu z innymi 

czynnymi urządzeniami elektroenergetycznymi.  

4. Kwalifikacje i uprawnienia 

Kwalifikacje osób sprawujących dozór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych oraz osób 

zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych winny być zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób 

zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, 

rodzajów instalacji i urządzeń przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek 

organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za 

sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. z dnia 15 maja 1998 Nr 59, poz. 377 z późniejszymi zmianami).  
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5. Badania profilaktyczne pracowników PLL S.A. 

Pracownicy PLL S.A. podlegają profilaktycznej opiece zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich 

pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem oraz orzeczeń lekarskich 

wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 ), Rozporządzeniem 

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). 

 

II. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.  Dopuszczenie urządzeń i instalacji energetycznych do eksploatacji. 

Każde urządzenie i instalacja energetyczna przed dopuszczeniem do eksploatacji powinny posiadać 

wymagany odrębnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczeństwa, o ile taki obowiązek istnieje, albo 

posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania lub 

aprobatę techniczną. 

2.  Obiekty elektroenergetyczne. 

2.1. Obiekty z zainstalowanymi urządzeniami i instalacjami elektroenergetycznymi oraz urządzenia i    

instalacje elektroenergetyczne stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego  powinny być 

oznaczone znakami ostrzegawczymi lub tablicami zakazu wstępu osobom nieupoważnionym. 

2.2  Pomieszczenia lub teren ruchu elektroenergetycznego powinny być dostępne tylko dla pracowników 

upoważnionych.  

Osoby upoważnione mają prawo wstępu do pomieszczeń lub na teren ruchu energetycznego tylko w 

obecności upoważnionych pracowników PLL S.A posiadających świadectwo kwalifikacyjne dla osób na 

stanowisku dozoru. 

2.3  Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne stwarzające zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego 

należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2.4  Wydawanie kluczy od urządzeń może się odbywać w następujący sposób: 

1) jednostka eksploatująca powinna posiadać w użytkowaniu minimum 2 kpl. kluczy, 
z których jeden otrzymuje bezpośrednia obsługa – Dyżurny Elektryk, drugi kpl. 
znajduje się u Szefa Zmiany Bazy Technicznej . Dodatkowy kpl. kluczy w 
zaplombowanym opakowaniu znajduje się  u Dyżurnego Operacyjnego Portu, 

2) klucze mogą być wydawane za pokwitowaniem pracownikom uprawnionym z PLL 
S.A.,   posiadającym ważne świadectwa kwalifikacyjne,  
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3) należy prowadzić rejestr wydawanych kluczy zawierający imię i nazwisko osoby 
pobierającej klucze, rodzaj urządzenia lub pomieszczenia,  datę i godzinę pobrania 
i zwrotu oraz pokwitowanie pobrania i zwrotu kluczy, 

4) dopuszcza się wydawanie kluczy na stałe pracownikom upoważnionym 
zatrudnionym przy obsłudze i konserwacji urządzeń. 

2.5  Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne powinny być eksploatowane tylko przez pracowników 

uprawnionych i upoważnionych z zachowaniem postanowień określonych w instrukcjach eksploatacji. 

2.6. Prace rozruchowe, próby techniczne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych powinny być 

prowadzone zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrębnych przepisów, instrukcji eksploatacji oraz 

powinny być uzgodnione z ich użytkownikiem. 

2.7  Urządzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich części, przy których będą prowadzone prace 

konserwacyjne, remontowe lub modernizacyjne, powinny być wyłączone z ruchu, pozbawione 

czynników stwarzających zagrożenia i skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym 

uruchomieniem oraz oznakowane, z wyjątkiem prac, dla których zastosowana technologia nie 

przewiduje wyłączeń urządzeń z ruchu. 

2.8  Jeżeli ruch urządzeń znajdujących się w pobliżu miejsca wykonywania prac, o których mowa  

w punkcie 2.7., lub w pobliżu miejsca instalowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zagraża 

bezpieczeństwu pracowników, to na czas wykonywania prac urządzenia te powinny być wyłączone z 

ruchu. 

2.9 Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane  

w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia i instalacje. 

 

Zabronione jest: 

1) eksploatowanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych bez przewidzianych dla tych 
urządzeń i instalacji środków ochrony i zabezpieczeń, 

2) dokonywanie zmian środków ochrony i zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione, 

3) podczas oględzin urządzeń i instalacji elektroenergetycznych wykonywanie jakichkolwiek 
prac wymagających zdejmowania osłon i barier ochronnych, otwierania celek, wchodzenia  

 

na konstrukcje oraz zbliżania się do nie osłoniętych części urządzeń i instalacji znajdujących 
się pod napięciem, na odległość mniejszą niż strefa prac w pobliżu napięcia określoną  w 
tabeli Nr. 1  kol. 3, 

4) wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych, stacjach i 
rozdzielniach oraz na wysokich konstrukcjach w czasie wyładowań atmosferycznych. 
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3.Narzędzia pracy i sprzęt ochronny. 

 

3.1  Narzędzia pracy i sprzęt ochronny należy przechowywać w wyznaczonych miejscach,  

w warunkach zapewniających utrzymanie ich w pełnej sprawności.  

3.2  Narzędzia pracy i sprzęt ochronny powinny być poddawane okresowym próbom w zakresie 

ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta. 

3.3  Sprzęt ochronny, o którym mowa w punkcie 3.2., powinien być oznakowany w sposób trwały przez 

podanie numeru ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej oraz cechy przeznaczenia. 

3.4  Stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu ochronnego należy sprawdzać bezpośrednio przed ich 

użyciem. 

3.5  Zabronione jest używanie narzędzi pracy i sprzętu ochronnego, które nie są oznakowane zgodnie  

z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach. 

3.6   Narzędzia pracy i sprzęt ochronny powinny być niezwłocznie wycofane z użycia, jeżeli są 

niesprawne lub utraciły ważność próby okresowej. 

3.7  Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochronnego. 

3.8 Osoby dozoru wyznaczone przez  prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych  powinny co najmniej raz na sześć miesięcy  sprawdzać: 

 stan techniczny, przechowywanie i ewidencję sprzętu ochronnego odnotowując ten 
fakt  w książce kontroli znajdującej się w  komórce organizacyjnej. 

 stosowanie sprzętu ochronnego dokonując odpowiedniego wpisu w protokóle 
kontroli zespołu pracowników. Protokóły kontroli należy przekazywać do komórki 
bezpieczeństwa i higieny pracy w PLL S.A.. 
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III. WARUNKI WYKONYWANIA PRACY 

 

1.Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zależności od zastosowanych metod i 
środków zapewniających bezpieczeństwo pracy, mogą być wykonywane: 

                  a)   przy całkowicie wyłączonym napięciu, 

b)  w pobliżu napięcia, przy użyciu sprzętu ochronnego odpowiedniego do występujących 
warunków pracy, 

c) pod napięciem w oparciu o właściwą technologię pracy określoną w instrukcjach        
                       wykonywania tych prac. 

 
2. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego powinny być 

     wykonywane przez co najmniej dwie  osoby. 

3. Przy wykonywaniu prac na elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie 

ograniczonej uziemiaczami z liniami znajdującymi się pod napięciem lub które znajdują się w pobliżu 

takich linii, należy krzyżujące lub sąsiednie linie wyłączyć spod napięcia i uziemić lub zastosować inne 

środki techniczno-organizacyjne niezbędne do bezpiecznego wykonania pracy. 

4. Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z pracami przy urządzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych,  należy rozpoznać się i oznaczyć uzbrojenie podziemne, a w szczególności sieci 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
INSTRUKCJA 

ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY 
PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH 
W PORCIE LOTNICZYM LUBLIN S.A. 

 

Dok. Nr .  DOT / 04  /2013 

 

16 
 

IV. ORGANIZACJA PRACY  

 
1.   Polecenie wykonania pracy 
 
Wydawanie poleceń wykonywania pracy i dopuszczenie do pracy należy do obowiązków zakładu pracy 

prowadzącego eksploatację urządzenia, w którym ma być wykonana praca. 

1.1   Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wykonuje się  na podstawie 

polecenia wykonania pracy wydanego przez poleceniodawcę. 

1.2   Polecenie wykonania pracy powinno w szczególności określać: 

1) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania pracy, 

2) środki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy, 

3) liczbę pracowników skierowanych do pracy, 

4) pracowników odpowiedzialnych za organizację i wykonanie pracy, pełniących 
funkcję: 

a) koordynującego, dopuszczającego, przez podanie stanowiska służbowego lub 
imiennie, 

b) kierownika robót, nadzorującego, kierującego zespołem pracowników - 
imiennie, 

5) planowane przerwy w czasie pracy. 

1.3   Polecenie wykonania pracy jest ważne na czas określony przez poleceniodawcę. 

1.4   W razie potrzeby poleceniodawca może w poleceniu dokonać zmiany:  

1) podanych terminów wykonania pracy  

2) liczby pracowników w składzie zespołu. 

1.5   Przy wykonywaniu pracy na polecenie zabronione jest: 

1) rozszerzanie pracy poza zakres i miejsce określone w poleceniu, 

2) dokonywanie zmian położenia napędów, aparatury i armatury odcinającej, użytej 
do przygotowania miejsca pracy, usuwanie ogrodzeń, osłon, barier, i tablic 
ostrzegawczych oraz zdejmowanie uziemiaczy, jeżeli ich zdjęcie nie zostało 
przewidziane w poleceniu. 
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2.   Osoby funkcyjne w organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. 

 

2.1    Prowadzący eksploatację – pracodawca, osoba prawna lub podmiot gospodarczy zajmujący się   

eksploatacją  oraz / lub ruchem własnych bądź powierzonych urządzeń, instalacji lub sieci   

elektroenergetycznych na mocy stosownych umów lub porozumień, zatrudniający pracowników o 

odpowiednich kwalifikacjach, potwierdzonych świadectwem kwalifikacji na stanowisku dozoru i / lub 

eksploatacji, wykonujących czynności związane z utrzymaniem w technologicznej sprawności urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych. 

2.1.1 Prowadzący eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych sporządza wykaz  

poleceniodawców, określajc zakres udzielonego im upoważnienia. 

2.1.2  Pracownicy pełniący odpowiednie funkcje podczas organizacji pracy na polecenie pisemne lub  

ustne, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym. 

2.1.3 Wykaz pełnionych funkcji i wymaganych świadectw kwalifikacyjnych przy organizacji prac na 

polecenie przedstawiono w  Tabeli  Nr  2. 

 

Pełniona funkcja Wymagane świadectwo kwalifikacyjne 

POLECENIDAWCA D 

KIERUJĄCY ZESPOŁEM E 

NADZORUJĄCY D   lub  E 

KIEROWNIK ROBÓT D 

KOORDYNUJĄCY D 

DOPUSZCZAJĄCY E 

 

     Tabela  Nr 2. Wymagane świadectwa kwalifikacyjne przy organizacji pracy na polecenie 

 

 
2.2    Poleceniodawca 
 

2.2.1 Poleceniodawcą powinna być osoba upoważniona pisemnie przez prowadzącego                    
eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do wydawania poleceń na wykonanie 
pracy, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne dla osób dozoru  
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2.2.2  Do obowiązków poleceniodawcy należy: 

1) ustalenie formy wykonania pracy:  bez polecenia, na polecenie, 

2) ustalenie rodzaju polecenia – pisemne lub ustne, 

3) określenie zakresu i terminu wykonania pracy, 

4) wyznaczenie miejsca wykonania pracy oraz podstawowych wymagań 
dotyczących środków i warunków wykonania pracy, 

5) wskazanie osób funkcyjnych o odpowiednich kwalifikacjach: kierującego 
zespołem pracowników, dopuszczającego, nadzorującego i koordynującego, 

6) wydanie polecenia wykonania pracy, 

7) omówić z odbierającym polecenie zakres wykonania zadania, sposób 
przygotowania miejsca pracy , warunki I technologię bezpiecznego wykonania 
pracy 

8) prowadzenie ewidencji wydawanych poleceń na pracę,  

2.3   Koordynujący 

 
2.3.1  Koordynującym powinien być pracownik komórki organizacyjnej sprawującej dozór nad ruchem 

urządzeń i instalacji energetycznych, przy których będzie wykonywana praca posiadający ważne 

świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, wyznaczony przez poleceniodawcę. 

2.3.2  W przypadku, gdy dozór nad ruchem urządzeń lub instalacji elektroenergetycznych, przy których 

będzie wykonywana praca, jest prowadzony przez różne komórki organizacyjne Portu , koordynującym 

powinien być upoważniony i uprawniony pracownik  Pionu Organizacyjno Technicznego. 

2.3.3 Jeżeli dozór nad ruchem urządzeń lub instalacji elektroenergetycznych, przy których będzie 

wykonywana praca, jest sprawowany przez poleceniodawcę, koordynującym powinien być sam 

poleceniodawca. 

2.3.4  Do obowiązków koordynującego należy: 

1) koordynowanie prac, określonych w poleceniu, z ruchem urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych, 

2) określenie czynności łączeniowych związanych z przygotowaniem miejsca 
pracy, 

 

3) wydanie zezwolenia na przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenia  do pracy 
i likwidację miejsca pracy, 

4) podjęcie decyzji o uruchomieniu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, 
przy których była wykonywana praca, 
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5) zapisanie w dokumentacji ruchowej ustaleń wynikających z   ppkt. 1 ÷ 4. 

 
W przypadku pełnienia funkcji koordynującego przez poleceniodawcę, obowiązki 

określone w ppkt. 1), 2), 3), 4) powinny być podane w poleceniu wykonania pracy. 

Jeżeli nie zachodzi potrzeba wykonania zaniku napięcia na linii zasilania PLL S.A.  do otwierania 

rozłącznika na odgałęzieniu promieniowym, dopuszcza się uproszczoną koordynację prac przy 

urządzeniach średniego i niskiego napięcia zasilanych promieniowo. Koordynacja uproszczona polega na 

tym, że koordynujący wydając pozwolenie na wyłączenie i załączenie urządzeń zezwala na zgłoszenie  

godziny wyłączenia i załączenia urządzeń po zakończeniu pracy. 

2.4   Dopuszczający 

 

2.4.1  Dopuszczającym powinien być pracownik posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na 

stanowisku eksploatacji i upoważniony pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych do wykonywania czynności łączeniowych w celu przygotowania miejsca pracy, 

wyznaczony  jest on przez poleceniodawcę. 

2.4.2   Do obowiązków dopuszczającego należy: 

1) wystąpienie do koordynującego o zgodę na przygotowanie miejsca pracy i 
dopuszczenie do wykonania pracy, 

2) przygotowanie miejsca pracy, 

3) dopuszczenie do wykonania pracy, 

4) sprawdzenie wykonania pracy, 

5) zlikwidowanie miejsca pracy po jej zakończeniu, 

6) złożenie koordynującemu meldunku o zlikwidowaniu miejsca pracy. 
2.4.3   Dopuszczający powinien być wyznaczony  przez poleceniodawcę do każdej pracy wykonywanej na 
polecenie. 

 

2.5  Nadzorujący 

 

2.5.1 Nadzorującym powinien być pracownik, posiadający ważne świadectwo kwalifikacyjne na 

stanowisku dozoru lub eksploatacji, wyznaczony przez poleceniodawcę wykonujący wyłącznie czynności 

nadzoru, 

2.5.2    Nadzorujący powinien być wyznaczony przez poleceniodawcę, jeżeli: 



 

 
INSTRUKCJA 

ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY 
PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH 
W PORCIE LOTNICZYM LUBLIN S.A. 

 

Dok. Nr .  DOT / 04  /2013 

 

20 
 

1) pracę wykonywać będzie zespół pracowników nie będący zespołem 
pracowników kwalifikowanych lub kierujący zespołem nie posiada 
świadectwa kwalifikacyjnego, 

2) poleceniodawca uzna to za konieczne ze względu na szczególny charakter i 
warunki wykonywania pracy. 

 

2.5.3    Do obowiązków nadzorującego należy: 

1) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i jego przyjęcie od 
dopuszczającego, jeżeli zostało przygotowane właściwie, 

2) zaznajomienie nadzorowanych pracowników z warunkami bezpiecznego 
wykonywania pracy, 

3) sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami, aby nie przekraczali 
wyznaczonego miejsca pracy, 

4) nadzorującemu powierza się pełnienie nadzoru tylko nad jednym zespołem 
pracowników, 

5) powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy. 

 

Zabronione jest wykonywanie przez nadzorującego innych prac poza czynnościami nadzoru. 

 

2.6     Kierujący zespołem 

 

2.6.1  Funkcję kierującego zespołem: 

1) pracowników kwalifikowanych powinien pełnić pracownik posiadający ważne 
świadectwo kwalifikacyjne, właściwe dla określonego w poleceniu zakresu 
pracy i rodzaju urządzeń i instalacji energetycznych, przy których będzie 
wykonywana praca, 

2) w przypadku zespołu nie będącego zespołem pracowników kwalifikowanych 
może pełnić osoba nie posiadająca świadectwa kwalifikacyjnego, a 
posiadająca umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy, 
przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 

2.6.2   Do obowiązków kierującego zespołem pracowników kwalifikowanych w szczególności należy: 
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1) dobór pracowników o umiejętnościach zawodowych odpowiednich do 
wykonania poleconej pracy, 

2) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przyjęcie go od dopuszczającego, 
jeżeli zostało przygotowane właściwie, 

3) zaznajomienie podległych pracowników ze sposobem przygotowania miejsca 
pracy, występującymi zagrożeniami w miejscu pracy i w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie oraz warunkami i metodami bezpiecznego wykonania pracy, 

4) zapewnienie wykonania pracy w sposób bezpieczny, 

5) egzekwowanie od członków zespołu stosowania właściwych narzędzi pracy, 
sprzętu ochronnego oraz odzieży i obuwia roboczego, 

6) egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

7) powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy. 

2.6.3  Do obowiązków osoby nie posiadającej świadectwa kwalifikacyjnego, kierującej zespołem nie 

będącym zespołem pracowników kwalifikowanych należą czynności i zadania  określone w punkcie 2.6.2. 

ppkt. 1),4),5),6) 

2.6.4   Do obowiązków osoby posiadającej świadectwo kwalifikacyjne, kierującej zespołem nie będącym 

zespołem pracowników kwalifikowanych należą wszystkie czynności i zadania określone w punkcie 2.6.2. 

Nie może ona jednak wtedy pełnić funkcji dopuszczającego. 

2.7   Kierownik robót 

 

2.7.1   W przypadku, gdy na jednym obiekcie energetycznym prace wykonuje jednocześnie więcej niż 

jeden zespół pracowników, należy wyznaczyć kierownika robót, jeżeli poleceniodawca uzna to za 

konieczne. 

2.7.2   Do obowiązków kierownika robót należy koordynowanie pracy różnych zespołów pracowników, w 

celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z ich jednoczesnej pracy na jednym obiekcie.   

 

2.8   Łączenie funkcji  

 

2.8.1  Dopuszcza się łączenie funkcji pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień i upoważnień 

wymaganych dla odpowiednich funkcji. 

2.8.2  Pracownik który przyjmuje połączone funkcje, ma obowiązek wykonania wszystkich zadań 

należących do poszczególnych funkcji. 
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2.8.3   Nie wolno łączyć więcej niż dwóch funkcji w zakresie jednego polecenia na wykonanie pracy. 

 

           

  Zezwala się na: 

 pełnienie funkcji dopuszczającego przez kierującego zespołem pracowników 
kwalifikowanych wyznaczonego do wykonywania pracy na liniach i stacjach 
elektroenergetycznych bez stałej obsługi,  

 pełnienie funkcji nadzorującego przez dopuszczającego, jeżeli nie pełni 
jednocześnie funkcji kierującego zespołem, 

 pełnienie funkcji koordynującego przez poleceniodawcę. 

 

3.  Formy wydawania poleceń wykonania pracy. 

 

Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być wykonywane: 

 na polecenie pisemne,  

 na polecenie ustne, 

 bez polecenia.   
 

3.1   Zasady organizacji prac na polecenie pisemne.  

3.1.1  Na polecenie pisemne należy wykonywać prace: 

1) w warunkach szczególnego zagrożenia dla  zdrowia i życia ludzkiego z 
wyjątkiem prac dopuszczonych do wykonywania bez polecenia ppkt.  3.3.1.1, 
3.3.1.2. 

2) przez pracowników z innych zakładów pracy niż zakład prowadzący 
eksploatację danego urządzenia, z wyjątkiem prac, dla których wszelkie 
czynności związane z dopuszczeniem do pracy ustalono odrębnie na piśmie, 

3) które poleceniodawca uzna za wymagające polecenia pisemnego. 

3.1.2 Polecenie wykonania pracy powinno być zarejestrowane przez poleceniodawcę w rejestrze 

poleceń. 

3.1.3  Pisemne polecenie wykonania prac należy przechowywać w PLL S.A. przez okres 360 dni od daty 

zakończenia pracy. 
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3.1.4 Pisemne polecenie wykonania pracy powinno być wystawione na kierującego zespołem, lub 

nadzorującego i przekazane dopuszczającemu.  

3.1.5  Dozwolone jest przekazywanie polecenia pisemnego środkami łączności. 

3.1.6  Polecenie pisemne należy wystawiać: 

1) w dwóch egzemplarzach - w przypadku bezpośredniego przekazywania 
polecenia,  

2) w trzech egzemplarzach - w przypadku przekazywania treści polecenia 
środkami łączności, przy czym: poleceniodawca wypełnia druk polecenia 
wykonania pracy w jednym egzemplarzu i przekazuje jego treść środkami 
łączności, a pracownik przyjmujący polecenie wypełnia druk polecenia 
wykonania pracy w dwóch egzemplarzach i odczytuje jego treść 
poleceniodawcy.  

 

3.1.7 Polecenie pisemne powinno być wystawione na prace wykonywane przez jeden zespół 

pracowników w jednym miejscu pracy.  

3.1.8  Dozwolone jest wystawienie jednego polecenia pisemnego na takie same prace wykonywane 

przez jeden zespół pracowników kolejno w innych miejscach pracy, gdy zespół pracować będzie w 

określonym czasie tylko w jednym miejscu, a warunki bezpiecznego wykonania pracy będą takie same 

we wszystkich miejscach. 

3.1.9  Miejsce pracy dla prac wykonywanych w budynkach powinno być ograniczone do jednego 

pomieszczenia lub strefy wyznaczonej w poleceniu.  

Poleceniodawca może dopuścić wykonywanie prac przez jednego lub kilku pracowników zespołu w 

różnych pomieszczeniach, dokonując odpowiedniego zapisu w poleceniu. Wykonujący prace w różnych 

pomieszczeniach powinni posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne. 

3.1.10  W poleceniu pisemnym wykonania pracy zmiany terminów i liczby pracowników, o których 

mowa w rozdziale IV pkt.  1.4 , powinny być odnotowane w odpowiednich rubrykach. 

3.1.11  Dokonywanie zmian i poprawek innych niż określone w punkcie 3.1.10 jest niedozwolone. 

3.1.12  Wzór pisemnego polecenia wykonania pracy określa załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.  

 
3.2  Zasady organizacji pracy na polecenie ustne.  

 

3.2.1  Na polecenie ustne mogą być wykonywane wszystkie prace z wyjątkiem tych, dla których 

wymagane jest polecenie pisemne, lub które mogą być wykonywane bez polecenia. 
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3.2.2  Polecenie ustne wykonania pracy powinno być zarejestrowane przez poleceniodawcę w rejestrze 

poleceń. 

3.2.3  Polecenie ustne należy wydawać bezpośrednio dopuszczającemu i kierującemu zespołem. 

Otrzymujący polecenie podpisują treść polecenia w rejestrze poleceń.  

 

 

3.3  Zasady organizacji pracy bez polecenia. 

3.3.1  Bez poleceń mogą być wykonywane: 

                                         1)  czynności  związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego 

                                         2)  czynności związane z zabezpieczeniem urządzeń i instalacji przed       

                                              zniszczeniem   

Podejmując czynności związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego oraz związane z 
zabezpieczeniem urządzeń i instalacji przed zniszczeniem należy mieć na uwadze przede 
wszystkim własne bezpieczeństwo. 

 

                                    3) prace ściśle określone w instrukcjach, dla których określone zostały warunki    

                                        i  środki zapewniające bezpieczeństwo pracy. 

3.3.2 Decyzję o wykonaniu prac, o których mowa w ppkt. 3.3.1. 3) podejmuje osoba dozoru, która jest    

upoważniona do wydawania poleceń na pracę. Osoba ta ustnie: 

1) wyznacza imiennie kierującego zespołem pracowników kwalifikowanych, 
imiennie lub stanowiskiem dopuszczającego i koordynującego, 

2) określa skład zespołu pracowników kwalifikowanych, miejsce wykonywania 
pracy, zakres i termin wykonania pracy. 

3.3.3 Pracowników upoważnionych do wykonywania prac bez poleceń wyznacza Szef Zmiany Bazy 

Technicznej. 

Pracownicy upoważnieni do wykonywania prac bez poleceń powinni: 

1) posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji 
określonych rodzajów urządzeń elektroenergetycznych, 

2) znać technologię wykonywania pracy,  

3) znać właściwe instrukcje stanowiskowe i szczegółowe.  

3.3.5  Prace bez poleceń mogą być wykonywane: 

Zabronione jest przekazywanie polecenia ustnego środkami łączności. 
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1) jednoosobowo przez pracowników upoważnionych pisemnie do 
wykonywania prac bez poleceń, prac ściśle określonych w instrukcjach 
stanowiskowych, 

2) przez zespoły pracowników kwalifikowanych, w których pracownicy pełniący 
funkcje kierującego zespołem i dopuszczającego są upoważnieni pisemnie do 
wykonywania prac bez poleceń. 

 

4. Przebieg pracy 

 

4.1   Przygotowanie miejsca pracy. 

Miejsce pracy przygotowuje dopuszczający. Przy wykonywaniu czynności związanych z przygotowaniem 

miejsca pracy może brać udział, pod nadzorem dopuszczającego, członek zespołu, który będzie 

wykonywał pracę, jeżeli jest pracownikiem uprawnionym. 

4.1.1  Przygotowanie miejsca pracy, o którym mowa w punkcie 2.3.2. 1), polega na: 

1) uzyskaniu od koordynującego, jeżeli został on wyznaczony, zezwolenia na 
rozpoczęcie przygotowania miejsca pracy  

2) uzyskaniu od koordynującego potwierdzenia o wykonaniu niezbędnych 
przełączeń oraz zezwolenia na dokonanie przełączeń i założenia 
odpowiednich urządzeń zabezpieczających, przewidzianych do wykonania 
przez dopuszczającego, 

3) wyłączeniu urządzeń z ruchu w zakresie określonym w poleceniu i 
uzgodnionym  
z koordynującym, 

4) zablokowaniu napędów łączników w sposób uniemożliwiający przypadkowe 
uruchomienie wyłączonych urządzeń, 

5) sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wyłączonych urządzeniach zostało 
usunięte zagrożenie : napięcie, ciśnienie czynnika, naciąg sprężyn, 

6) zastosowaniu wymaganych zabezpieczeń na wyłączonych urządzeniach – np. 
uziemienia, zaślepki itp, 

7) założeniu ogrodzeń i osłon w miejscu pracy stosownie do występujących 
potrzeb, 

8) oznaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych w tym również  
w miejscach zdalnego sterowania napędami wyłączonych urządzeń, 

9) sprawdzeniu wyposażenia miejsca pracy w wymagany sprawny sprzęt 
pożarniczy w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, 
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10) sprawdzeniu braku napięcia. 
 

Zakładanie uziemień. 

 
a) Uziemienia należy wykonać tak, aby miejsce pracy znajdowało się w strefie ograniczonej 

uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie powinno być widoczne z miejsca pracy.  
Najwłaściwsze jest uziemianie dosłownie w miejscu pracy np. na słupie, na którym 
wykonuje się pracę.  

W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny być wykonane od każdej strony 
zasilania. 

b) Jeżeli rozwiązanie konstrukcyjne urządzenia lub instalacji elektroenergetycznej albo rodzaj 
wykonywanej pracy nie pozwala na wykonanie uziemienia w sposób określony w 
podpunkcie a)  dopuszcza się zastosowanie innych środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo pracy. 

c) W sytuacji, o której mowa w podpunkcie b), poleceniodawca, w pisemnym poleceniu 
wykonania pracy, jest obowiązany umieścić odpowiedni zapis o zastosowaniu innych 
środków zapewniających bezpieczeństwo pracy. 

 

4.2  Dopuszczenie do pracy 

Po przygotowaniu miejsca pracy dopuszczający dopuszcza do pracy. 

4.2.1   Dopuszczenie do pracy polega na: 

1) sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczającego i 
kierującego zespołem pracowników lub nadzorującego, 

2) wskazaniu zespołowi pracowników miejsca pracy, 

3) pouczeniu zespołu pracowników o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrożeń 
występujących w sąsiedztwie miejsca pracy, 

4) udowodnieniu, że w miejscu pracy zagrożenie nie występuje, 

5) potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach 
dwóch egzemplarzy polecenia pisemnego lub w przypadku polecenia ustnego 
w dzienniku operacyjnym prowadzonym przez dopuszczającego. 

4.2.2   Po dopuszczeniu do pracy oryginał polecenia pisemnego otrzymuje kierownik robót lub kierujący 

zespołem pracowników  lub nadzorujący, a kopia polecenia pozostaje u dopuszczającego. 
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4.3  Wykonywanie pracy. 

Za wykonanie pracy odpowiada kierujący zespołem. 

4.3.1   Rozpoczęcie pracy jest dozwolone po: 

1) dopuszczeniu do pracy, 

2) zaznajomieniu podległych pracowników przez kierującego zespołem ze 
sposobem przygotowania miejsca pracy, występującymi zagrożeniami w  

                                     miejscu pracy i bezpośrednim sąsiedztwie oraz warunkami i metodami              

                                     bezpiecznego wykonywania pracy. 

 

 

 

4.3.2  Do obowiązków członków zespołu należy: 

1) wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz poleceniami i wskazówkami 
kierującego zespołem, 

2) stosowanie narzędzi, odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony 
indywidualnej, wymaganych przy wykonywaniu danego rodzaju prac, 

3) powiadamianie kierującego zespołem o konieczności przerwania pracy w razie 
braku możliwości jej wykonania zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

4) nie opuszczanie miejsca pracy bez zgody kierującego zespołem. 

4.3.3 Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych mogą być wykonywane tylko przy 
zastosowaniu sprawdzonych metod i technologii.  
Dopuszcza się wykonywanie prac przy zastosowaniu nowych metod i technologii, pod 
warunkiem wykonywania tych prac w oparciu o instrukcje specjalnie dla nich opracowane. 

4.3.4 Jeżeli w czasie pracy warunki bezpiecznego jej wykonania nie pozwalają kierującemu zespołem 
pracowników na bezpośredni udział w pracy z jednoczesnym pełnieniem funkcji nadzoru i 
kontroli, nie powinien on bezpośrednio wykonywać tej pracy, a wykonywać tylko czynności 
nadzorowania zespołu pracowników. 

 

                                                Niedozwolona jest samowolna zmiana miejsca pracy. 
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4.4   Przerwa w pracy. 

 
4.4.1  W razie konieczności opuszczenia miejsca pracy przez kierującego zespołem pracowników lub  

nadzorującego, dalsze wykonywanie pracy powinno być przerwane, zespół pracowników wyprowadzony 

z miejsca pracy, a miejsce pracy zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 

4.4.2  Po przerwaniu pracy wykonywanej na polecenie jej wznowienie może nastąpić po ponownym    

dopuszczeniu do pracy.  Nie wymaga się ponownego dopuszczenia do pracy po przerwie, jeżeli w czasie 

trwania przerwy zespół pracowników nie opuścił miejsca pracy lub miejsce pracy na czas opuszczenia go 

przez zespół pracowników zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. 

4.4.3   Kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący, przed wznowieniem pracy po przerwie nie 

wymagającej ponownego dopuszczenia, jest obowiązany dokonać dokładnego sprawdzenia 

zabezpieczenia miejsca pracy. 

 

 

 

4.4.4  O decyzji wstrzymania pracy kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący niezwłocznie 

powiadamia dopuszczającego lub koordynującego oraz odnotowuje przerwę  

w poleceniu pisemnym wykonania pracy. 

4.4.5  O przerwie w pracy wymagającej ponownego dopuszczenia do pracy przed jej wznowieniem 

kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący obowiązany jest powiadomić dopuszczającego lub 

koordynującego, a w razie wykonywania pracy na polecenie pisemne przekazać to polecenie 

dopuszczającemu lub koordynującemu po uprzednim podpisaniu. 

4.4.6  Jeżeli w czasie trwania przerwy w pracy przewidywana jest likwidacja miejsca pracy, kierujący 

zespołem pracowników obowiązany jest przed jego opuszczeniem przez zespół pracowników usunąć z 

niego materiały, narzędzia i sprzęt oraz powiadomić o tym dopuszczającego lub koordynującego. 

4.4.7  Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespół pracowników kolejno w kilku miejscach pracy 

dopuszczenie w nowym miejscu pracy może nastąpić po zakończeniu pracy w poprzednim miejscu. 

 

4.5   Zakończenie pracy. 

4.5.1   Zakończenie pracy na polecenie następuje, jeżeli cały zakres prac przewidziany poleceniem został 

w pełni wykonany. 

4.5.2   Po zakończeniu pracy: 

Niedozwolone jest wznowienie pracy, jeżeli podczas sprawdzania zabezpieczenia miejsca 

pracy, o którym mowa w punkcie 4.4.3, zostanie stwierdzona zmiana zabezpieczenia, 
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1) kierujący zespołem pracowników lub nadzorujący jest obowiązany: 

a) zapewnić usunięcie materiałów, narzędzi oraz sprzętu, 

b) wyprowadzić zespół pracowników z miejsca pracy, 

c) powiadomić dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy, 

2) dopuszczający jest obowiązany: 

a) sprawdzić i potwierdzić zakończenie pracy, 

b) zlikwidować miejsce pracy przez usunięcie technicznych środków 
zabezpieczających użytych do przygotowania miejsca pracy, 

c) przygotować urządzenia do ruchu i powiadomić o tym koordynującego. 

4.5.3.  W czynnościach związanych z likwidacją miejsca pracy mogą brać udział, pod nadzorem 

dopuszczającego, kierujący zespołem pracowników i członkowie tego zespołu.  

4.5.4.  Koordynujący zezwala na uruchomienie urządzenia lub instalacji energetycznej, przy których była 

wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od dopuszczającego o gotowości urządzenia do ruchu. 

4.5.5.  Jeśli praca była wykonywana przez kilka zespołów pracowników, decyzję o uruchomieniu 

urządzenia lub instalacji energetycznej koordynujący może podjąć po otrzymaniu informacji, o której 

mowa w punkcie 4.5.4., od wszystkich dopuszczających. 

 
5.  Wykonywanie prac przez pracowników obcych firm na urządzeniach  elektroenergetycznych  Porcie          
      Lotniczy Lublin S.A. 

 

5.1  Pracownicy obcych firm pracujący przy  urządzeniach elektroenergetycznych  PLL S.A. wykonują 

prace na polecenie pisemne. 

5.2.  Dopuszcza się wykonywanie bez poleceń prac remontowych i modernizacyjnych na liniach 

elektroenergetycznych o napięciu do 1kV eksploatowanych przez PLL S.A. przez zespoły pracowników 

kwalifikowanych obcych firm po spełnieniu następujących warunków:  

praca nie jest pracą  w warunkach szczególnego zagrożenia,  

pracownicy obcych firm pisemnie potwierdzą zapoznanie się z niniejszą Instrukcją,  

osoby dozoru firm delegujących pracowników do pracy na urządzeniach elektroenergetycznych 
eksploatowanych przez PLL S.A. opracują „Ustalenia” (wzór wg załącznika nr 3). 

„Ustalenia” muszą określić: 

zakres, miejsce i termin wykonania pracy na urządzeniach elektroenergetycznych eksploatowanych 
przez PLL S.A. uzgodnione z Szefem Zmiany Bazy Technicznej, 

środki i warunki bezpiecznego wykonania pracy,liczbę pracowników do wykonania pracy, 
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pracowników firmy delegującej, odpowiedzialnych za organizację bezpiecznej pracy i jej wykonanie: 

dopuszczającego, wyznaczonego do każdej pracy,kierującego zespołem pracowników.  

5.2.2.  „Ustalenia” opracowuje się dla jednego zespołu pracowników zatrudnionych w jednym miejscu 

pracy.  

5.2.3.  W „Ustaleniach” zmienić można tylko liczbę pracowników.  

5.2.4.  „Ustalenia” sporządza się w dwóch egzemplarzach - jeden musi być przekazany Dyżurnemu 

Elektrykowi i/lub Szefowi Zmiany Bazy Technicznej a drugi kierującemu zespołem pracowników 

kwalifikowanych. 

5.2.5. Ze strony Portu Lotniczego Lublin S.A.  „Ustalenia” zatwierdza  Szef Zmiany Bazy Technicznej.  

5.2.6.   Pierwsze przygotowanie miejsca pracy i dopuszczenie do pracy odbywa się pod nadzorem osób 

dozoru   PLL S.A. 
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Załącznik nr 1 

Dokumenty związane: 

 

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późniejszymi zmianami) 
oraz przepisy wykonawcze, a w szczególności: 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania 
badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem oraz 
orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z dnia 26 czerwca 
1996 r. Nr 69 poz. 332), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  
(Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r. Nr 62 poz. 287), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby  
(Dz. U. z dnia 1 czerwca 1996 r. Nr 62 poz.288). 

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z dnia 4 czerwca 1997r.  Nr 54  poz.348) oraz 
przepisy wykonawcze a w szczególności: 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 roku w sprawie wymagań kwalifikacyjnych 
dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, 
rodzajów instalacji i urządzeń przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek 
organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za 
sprawdzenie kwalifikacji. (Dz. U. z dnia  15  maja  1998r. Nr 59, poz. 377), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 roku w sprawie szczegółowych warunków 
przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług 
przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców 
(Dz. U. z dnia 13 października 2000r. Nr 85 poz. 957). 

3) Ustawa z dnia 19 stycznia 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36 poz. 202). 

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z dnia 8 października 1999 r. Nr 80 poz. 912). 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca  2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych. ( Dz.U. z dnia 23 kwietnia 2013 r. poz. 492) 

6) Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlano – 
montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r. Nr 13, poz. 93). 

7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 roku w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz  pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z dnia 28 stycznia 2000 roku 
Nr 5 poz. 53). 
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8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz.U  Nr.75 poz. 690 ) 

9) Instrukcje szczegółowe  i stanowiskowe obowiązujące w  PLL S.A.. 

 

Załącznik Nr  2    Polecenie wykonania pracy 

Załącznik Nr  3   USTALENIA  w sprawie wykonania prac bez poleceń przez pracowników obcych firm na     

                              urządzeniach elektroenergetycznych Portu Lotniczego Lublin S.A. 

Załącznik  Nr 4   Pracownicy upoważnieni do wykonywania czynności łączeniowych 

Załącznik  Nr 5   Pracownicy upoważnieni do wydawania poleceń na wykonywanie pracy 

 


