
 E1

SPIS TREŚCI 

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA  ................................................. 2 

1.1 Podstawa opracowania ............................................................................................. 2 

1.2 Zakres opracowania ................................................................................................. 2 

2. OPIS TECHNICZNY ........................................................................................ 3 

2.1 Dane ogólne opracowania ........................................................................................ 3 

2.2 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej budynku ..................................................... 3 

2.4 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ......................................................................... 3 

2.5 Ogólne założenie wykonania instalacji elektrycznych ............................................ 3 

2.6 Rozdzielnica RWC ................................................................................................... 3 

2.7 Rozdzielnica RGnN - istniejąca ............................................................................... 4 

2.8 Instalacje w pomieszczeniu węzła cieplnego ........................................................... 4 

2.9 Instalacja połączeń wyrównawczych ....................................................................... 4 

2.10 Instalacja przeciwprzepięciowa ............................................................................. 5 

2.11 Ochrona od porażeń ............................................................................................... 5 

2.12 Uwagi ogólne dla wykonawcy ............................................................................... 5 

3. BILANS MOCY ................................................................................................ 8 

4. SPIS RYSUNKÓW I RYSUNKI ..................................................................... 8 

5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA INFORMACJ .............. 12  

 



 E2

1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA  

1.1 Podstawa opracowania 
• podkłady architektoniczne, 
• konsultacje z branżami uczestniczącymi w realizacji zadania, 
• uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 
• przepisy i normy związane, 

1.2 Zakres opracowania 

 Opracowanie niniejsze zawiera następujące instalacje oraz ich elementy: 
• linię zasilającą do rozdzielnicy węzła cieplnego; 
• rozdzielnicę węzła cieplnego RWC - 0,4kV; 
• instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 
• instalację oświetlenia ogólnego, 
• instalację połączeń wyrównawczych, 
• instalację ochrony od porażeń, 
• instalację ochrony przeciwprzepięciowej, 

 



 E3

2. OPIS TECHNICZNY 

2.1 Dane ogólne opracowania  

 Projekt zakłada wykonanie zasilania elektrycznego, rozdzielnicy RWC oraz instalacji 
oświetlenia i gniazda 230V dla potrzeb pomieszczenia węzła cieplnego. 

2.2 Zasilanie i pomiar energii elektrycznej budynku  

Zasilanie budynku wraz z układem pomiarowym istniejące, nie podlega przebudowie. 
Rzdzielnica RGnN zabudowana jest w pomieszczeniu zakrystii na poziomie +/- 0. 

2.4 Przeciwpo żarowy wył ącznik pr ądu 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - istniejący, nie podlega przebudowie. 

2.5 Ogólne zało żenie wykonania instalacji elektrycznych 

Zasilanie rozdzielnicy RWC w pomieszczeniu węzła cieplnego wykonać przewodem typu 
YDY5x2,5mm2 (2 żyły w zapasie). Przewód wyprowadzić należy z rozdzielnicy głównej RGnN 
zlokalizowanej w zakrystii. Przewód układać na tynku w rurkach ochronnych typu RL na 
poziomie poziomie -1. Należy stosować rury wykonane z polichlorek winylu samo gasnące, nie 
rozprzestrzeniające płomienia, bezhalogenkowe. Po ułożeniu przewodów wykonać badania linii 
zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61, w tym rezystancji izolacji przewodów. 
 

Przed montażem instalacji wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w 
uszczelnionych rurach PCV. Zabrania się wykonywania przebić przez elementy konstrukcyjno- 
budowlane obiektu. Cała instalacja z odrębną żyłą żółtozieloną PE w systemie TN-S. Wszystkie 
przewody instalacyjne z żyłami miedzianymi na napięcie 750V. Po wykonaniu instalacji wykonać 
sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61. 

Wewnętrzna linia zasilająca do tablicy RWC i do odbiorników zaprojektowano jako 5-cio i 
3 żyłowe na napięcie 450/750V. Przejścia kabli i przewodów przez stropy wykonać należy w 
rurach instalacyjnych o średnicy dostosowanych do przekroju i ilości przewodów.  

2.6 Rozdzielnica RWC 

 Rozdzielnica RWC zasilająca instalację oświetlenia i gniazdo wtykowe oraz instalacje 
potrzeb węzła zlokalizowana będzie w pomieszczeniu technicznym węzła cieplnego. Projektuje 
się rozdzielnicę z tworzywa sztucznego, osłoniętą w wykonaniu natynkowym z drzwiczkami 
pełnymi o stopniu ochrony IP44, Un=400V na prąd znamionowy szyn zbiorczych 63A. Wyjścia 
obwodów z rozdzielnicy od góry poprzez przepusty systemowe.  
 Główne wyposażenie tablicy RWC: 

• rozłącznik główny 40A, 
• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy 1+2 dla sieci TN, 
• lampki sygnalizacyjne napięcia, 
• wyłączniki instalacyjne nadmiarowo prądowe i różnicowoprądowe, 
• wyłączniki instalacyjne nadmiarowoprądowe z członem różnicowym, 
• listwy zaciskowe 
W rozdzielnicy pozostawić około 20% wolnego miejsca na ewentualną rozbudowę.  

 
Instalację oraz tablice sterowania urządzeń (pomp) dla potrzeb węzła cieplnego, dostarcza i  

wykonuje wykonawca węzła według własnych potrzeb i wytycznych. 
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2.7 Rozdzielnica RGnN - istniej ąca 

 W rozdzielnicy głównej RGnN w zakrystii należy dobudować wyłącznik nadprądowy typu 
WN 1P C16A wraz z jednofazowym podlicznikiem energii elektrycznej, poprzez który należy 
zasilić rozdzielnicę RWC węzła cieplnego. 

2.8 Instalacje w pomieszczeniu w ęzła cieplnego 

Instalację oświetlenia ogólnego zaprojektowano w oparciu o normę PN-EN-12464-
Instalacja wykonana będzie w oparciu energooszczędne oprawy typu LED zapewniające 
mniejsze zużycie energii elektrycznej przy tych samych wartościach luminancji względem opraw 
świetlówkowych.  

Natężenia oświetlenia zostało dobrane zgodnie z w/w normą oraz wytycznymi Inwestora. 
Dla pomieszczenia przyjęto minimalne wymagane poziomy natężenia oświetlenia - 200lx. 

Zasilanie obwodów oświetleniowych należy wykonać przewodami miedzianymi o 
przekroju 1,5(2,5) mm2 na napięcie izolacji 450/750/V układanymi bezpośrednio pod tynkiem i w 
tynku oraz w rurkach instalacyjnych. Plan rozmieszczenia oraz typy i rodzaje opraw 
oświetleniowych przedstawiono na załączonych rysunkach.  

Sterowanie oświetleniem: 
- lokalnie poprzez łączniki i przyciski, 
Wysokość montażu łączników i przycisków oświetleniowych h=1,4m od poziomu podłogi 

do spodu łącznika. Stosować osprzęt w wykonaniu IP44. Osprzęt instalacyjny mocować w 
sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzanie. Łączniki należy rozmieścić w 
sposób niekolidujący z wyposażeniem pomieszczeń. 

Gniazda instalować w puszkach podtynkowych fi60. Instalować gniazda podtynkowe 
2x(1x16A/230V/L+N+PE)/pt lub pojedyncze w klasie szczelności min. IP44 na wysokości 
h=1,4m. Obwody zasilające wykonać przewodami YDYpżo 3x1,5/750V.  
Zabezpieczenie obwodów - wyłączniki instalacyjne i różnicowe (dla obwodów gniazd 
zainstalowanych w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych; Ud<25Vac) instalowane w 
tablicach rozdzielczych.  

Osprzęt oświetleniowy jak i gniazdowy łączniki, gniazda – typ i kolorystykę uzgodnić z 
użytkownikiem. Przyjmować jednakowe położenie wyłączników klawiszowych. Po wykonaniu 
instalacji wykonać sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC60634-6-61 i badania natężenia 
oświetlenia zgodnie z PN-84/E-02033. 

2.9 Instalacja poł ączeń wyrównawczych 

 W tablicy głównej RWC należy wykonać lokalny zacisk wyrównawczy LSW, z którym 
należy łączyć rury metalowe instalacji wodnej, ct i co /jeżeli występują/ – przewód LgYżo 6. 

Należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze obejmujące swoim zasięgiem, 
metalowe rury wody zimnej i ciepłej, grzejniki, obudowy metalowe odbiorników obcych. W/w 
elementy należy połączyć przewodem DYżo4 ułożonym pod tynkiem z zaciskiem 
wyrównawczym miejscowym usytuowanym np. we wnęce rewizyjnej zaworów wodnych, a 
następnie z zaciskiem PE tablicy elektrycznej lub bezpośrednio z szyną LSW. Przewody 
połączeń wyrównawczych prowadzić pod tynkiem wraz z przewodami zasilającymi i zakończyć 
w puszkach p/t PK60. Należy zapewnić dostęp do szyny głównej jak i szyn lokalnych w 
budynku.  

Uwaga: 
Wszystkie elementy metalowe części obcych mogące znaleźć się pod napięciem muszą 

być objęte połączeniami wyrównawczymi. 
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2.10 Instalacja przeciwprzepi ęciowa 

Zgodnie z (IEC)PN-93/E-05009/443 oraz Dz.U. RP 10/95 obowiązuje stosowanie 
ochrony przepięciowej na wewnętrznych instalacjach elektrycznych. W tym celu w rozdzielnicy 
wg. schematu instalacji w budynku oraz rysunkach tablic, należy zamontować ochronniki 
przepięciowe klasy 2 dla systemu instalacji elektrycznej TN-C-S. 

2.11 Ochrona od pora żeń 

Instalacja elektryczna wewnętrzna wykonana będzie w układzie sieciowym TN-C-S. Jako 
podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną 
kabli, przewodów i urządzeń. Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym w instalacji niskiego napięcia zastosowane zostanie samoczynne szybkie 
wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych, bezpieczników 
topikowych jak i wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30mA zabudowanych 
w poszczególnych tablicach. Wszystkie linie zasilające obiektowe wykonane zostaną 
przewodami z żyłą neutralną „N” oraz żyłą ochronną „PE”. Obwody gniazdowe i oświetleniowe 
1-fazowe należy wykonać przewodami 3-żyłowymi, natomiast obwody siłowe przewodami 4(5)-
żyłowymi z żyłą neutralną „N” oraz żyłą ochronną „PE”. W całej instalacji zachować kolorystykę 
przewodów: 

       neutralnych „N” – barwa jasnoniebieska 
       ochronnych „PE” – barwa żółto-zielona 
Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów 

wyrównawczych połączonych z uziemieniem. Połączeniami wyrównawczymi objęte będą 
wszystkie metalowe części elementów przewodzących mogących znaleźć się pod napięciem. W 
przypadku pomieszczeń wilgotnych należy wykonać dodatkowe połączenie  wyrównawcze 
miejscowe. Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i 
wytycznymi Inwestora. 

Przewody N izolować na równi z roboczymi, natomiast przewody PE przyłączyć do 
styków ochronnych gniazd, korpusów metalowych urządzeń technologicznych, obudów 
metalowych opraw itp. oraz do szyny uziemień wyrównawczych LSW. W tablicach rozdzielczych 
obiektowych przewody PE i PEN wpiąć pod określone zaciski. Szyny PE i PEN w/w rozdzielnic i 
tablic przyłączyć do szyny uziemień wyrównawczych. 

2.12 Uwagi ogólne dla wykonawcy 

 Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych 
umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczególności: 
- materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak 
     bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich 
     Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
-   wyroby dla których wydano certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
-   wyroby budowlane umieszczone w wykazie nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
     wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie 
     uznanych zasad sztuki budowlanej. 
     Wykonawca robót elektrycznych powinien koordynować wykonywanie swojej instalacji z  
wykonawcami innych branż. Wszelkie prace instalacyjne i urządzenia powinny być wykonane 
zgodnie z wymaganiami następujących norm i przepisów: 
- 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 z 
późn. zm./, 
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-  rozporządzenie MSW z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej  
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. Nr 109 poz. 719/, 

- rozporządzenie Ministra Przemysłu (Dz.U z 1990 r Nr 81, poz 473) – zabezpieczenie 
przeciwporażeniowe w podstacjach elektrycznych, 

- rozporządzenie MSW i A z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa  publicznego lub ochronie zdrowia i 
zycia oraz mienia a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania /Dz. 
U. Nr 85 poz 553/ 

Polskie Normy: 

- PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych 

- PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 
lamp i opraw oświetleniowych. Część 1: Pomiar i format pliku 

- PN-EN 13032-2:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych 
lamp i opraw oświetleniowych. Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na 
zewnątrz budynku 

- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie- Oświetlenie miejsc pracy- Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach 

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach- Część 11: 

Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych 
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
- PN-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.  
- PN-IEC 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – norma wieloarkuszowa, 
- PN-91/E-05009/03 – Systemy zasilania wymagania ogólne 
- PN-IEC 393-1+AC1994 – Szafy i tablice rozdzielcze nn. Testy  
- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 
- PN-EN 61439-1:2010 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: 

Postanowienia ogólne.”; 
- PN-EN 61439-2:2011 "Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i 

sterownice do rozdziału energii elektrycznej" 
- PN-EN 62271-1:2009 "Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 1: 

Postanowienia wspólne"; 
 Przed przekazaniem urządzeń i instalacji wykonawca robót powinien przeprowadzić 
pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia, pomiary oporności izolacji, pomiary oporności 
uziemień, sprawdzić poprawność montażu elementów instalacji, montażu rozdzielnic, 
podłączenia przewodów itp. Pomiary należy potwierdzić pisemnymi protokółami z pomiarów i 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Należy przedstawić protokoły z uruchomienia 
poszczególnych systemów wbudowanych w budynku. Specyfikacje i opisy uwzględniają 
standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania 
projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod 
warunkiem zachowania minimalnego standardu. Rysunki, opisy oraz zestawienia materiałowe 
są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z 
elementów dokumentacji należy powyższe zgłosić projektantowi, który rozstrzygał będzie 
powstałe problemy. Stosowanie urządzeń i aparatów innych niż wyszczególniono w projekcie 
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jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania aparatu o identycznych parametrach jak 
pierwotny i za zgodą Inwestora i Jednostki Projektowej.  
 Niniejsz ą dokumentacj ę należy rozpatrywa ć łącznie z opracowaniami 
poszczególnych bran ż oraz jednostki architektonicznej. 

 

                                                                     Projektant: 
                                                                        mgr inż. Łukasz Sawicki 

                                                                                                  LUB/0055/PWBE/16   
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3. BILANS MOCY 
 

 W związku z remontem pomieszczenia technicznego węzła cieplnego zapotrzebowanie 

na moc elektryczną pozostaje na dotychczasowym poziomie. Moc zapotrzebowana mieści się w 

granicach mocy przyłączeniowej 

 

 
4. SPIS RYSUNKÓW I RYSUNKI 

 

NR RYSUNKU. TYTUŁ RYSUNKU 

E01. Rzut poziomu +/-0. Zasilanie węzła cieplnego. 

E02. Rzut pomieszczenia węzła cieplnego. Plan instalacji elektrycznych. 

E03. Schemat ideowy rozdzielnicy RWC. 
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5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA INFORMACJ  

 

Informacje do planu BIOZ 

Poniżej podane informacje mają posłużyć kierownikowi budowy jako wytyczne do 
stworzenia planu „bioz”. Informacje wskazują ewentualne miejsca zagrożeń podczas 
wykonywania robót. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

Zamierzenie budowlane obejmuje następujący zakres robót: 
-  wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych dla zaplecza sportowego w Dwikozach. 

Charakterystyka obiektu 

Obiekt składa się z następujących części funkcjonalnych: 
- strefy komunikacji 
- strefy pomieszczeń technicznych 
- strefy kościoła 

Przewidywane zagro żenia, które mog ą wyst ąpić podczas realizacji robót 

Zagrożenie życia i zdrowia może wystąpić przy wykonywaniu następujących robót: 
• Prace wysokościowe – montaż opraw oświetleniowych, koryt kablowych, układanie 

przewodów; 
• Transport, rozładunek i składowanie materiałów; 
• Prace przewiertowe; 
• Prace związane z obróbką przewodów (zaciskarki, zagniatarki, praski itp.). 
• Prace pod napięciem, 

Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Wszyscy zatrudnieni przy wykonywaniu robót powinni być przeszkoleni z zakresie 
swoich obowiązków przy wykonywaniu zadania oraz znać obowiązujące przepisy BHP. 
Przed przystąpieniem do robót, wszyscy pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie 
zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót, a także sposobów zachowania się w takich 
sytuacjach. Instruktaż powinien również obejmować sposoby i metody udzielania pierwszej 
pomocy. Roboty mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia mogą być wykonywane 
jedynie na podstawie pisemnego polecenia kierownika robót elektrycznych.  

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

Warunkiem rozpoczęcia wszelkich prac w budynku jest dozwolone po uprzednim 
przygotowaniu miejsca pracy oraz dopuszczeniu do pracy przez dopuszczającego i kierującego, 
wskazaniu pracownikom miejsca pracy, pouczeniu o warunkach i zagrożeniach występujących 
przy wykonywaniu zaplanowanych robót, udowodnieniu braku zagrożenia w miejscu pracy oraz 
potwierdzenia podpisami dopuszczenia. 

Narzędzia i sprzęt używany do wykonywania robót powinny być bezpieczne w zakresie 
obsługi i zabezpieczone przed porażeniem prądem. 

Podczas wykonywania robót pracownicy wykonujący roboty niebezpieczne powinni być 
wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia należy natychmiast przerwać 
wykonywane roboty i bezzwłocznie powiadomić kierownika robót.  
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Prace w pobliżu linii wysokiego napięcia wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 

Podstawa opracowania 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 
- Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy -

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2004 nr 91 poz. 875); 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126); 

Wytyczne do planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kierownik budowy 
zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BiOZ). 
Plan BiOZ należy sporządzić m.in. zgodnie z: 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401); 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych; 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 
62, poz. 285); 

-  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. Nr 
62, poz. 288). 
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