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§

Definicje: praca na wysokości

§ 105 

1. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca
wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej
1,0m nad poziomem podłogi lub ziemi.

2. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie
od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

» osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5m
pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,

» wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące
pracownika przed upadkiem z wysokości.

Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997 r. ,,W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy", Rozdział 6: ,,Prace szczególnie niebezpieczne". Część E. ,,Prace na wysokości"
(tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami):
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§

Definicje: praca na wysokości

§ 106 

1. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1 m nad
poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą
mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny
być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych
umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o
wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem
powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub
przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający
wypadnięcie osób.

2. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości
zastosowanie balustrad, o których mowa w ust. 1, jest niemożliwe, należy
stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem
z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.

3. Wymagania określone w ust. 1 nie dotyczą ramp przeładunkowych.

Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997 r. ,,W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy", Rozdział 6: ,,Prace szczególnie niebezpieczne". Część E. ,,Prace na wysokości"
(tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami):
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§

§ 107 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane
w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz
balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.

§ 109 

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2m 
od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na 

podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:

1) Zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej dojścia do 
stanowiska pracy, 

2) zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią wytrzymałość na 
przewidywane obciążenia

3) Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru 
technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.

Definicje: praca na wysokości

Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997 r. ,,W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy", Rozdział 6: ,,Prace szczególnie niebezpieczne". Część E. ,,Prace na wysokości"
(tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami):
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§

§ 110 

1. Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych,
kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy
ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach
i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub
urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tych ich
stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także
stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa;

Definicje: praca na wysokości

Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997 r. ,,W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy", Rozdział 6: ,,Prace szczególnie niebezpieczne". Część E. ,,Prace na wysokości"
(tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami):
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§

§ 110 cd.

2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do
rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z
wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa
przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki
bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na
słupach, masztach itp.);

Definicje: praca na wysokości

3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych.

2. Wymagania określone w ust. 1 dotyczą również prac wykonywanych na
galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach, o których
mowa w § 108, jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się
poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania
innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości.

Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997 r. ,,W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy", Rozdział 6: ,,Prace szczególnie niebezpieczne". Część E. ,,Prace na wysokości"
(tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami):
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Wysokie napięcie (zapisywane skrótowo jako WN) w elektroenergetyce 
oznacza napięcie elektryczne od 60 kV. Górna granica przedziału 
wysokiego napięcia jest określana jako 400 kV, powyżej której występuje 
najwyższe napięcie. 

Wysokie napięcia są stosowane przy przesyle energii elektrycznej na dalsze 
odległości – zwiększają możliwości i efektywność przesyłu takiej energii 
(straty mocy w przewodzie są proporcjonalne do kwadratu natężenia prądu 
elektrycznego przepływającego przez przewodnik – dlatego też 
podwyższanie napięcia służy obniżaniu tych strat).

Tym niemniej zarówno wytwarzanie, jak i użytkowanie energii elektrycznej 
przy wysokich napięciach, praktycznie nie jest realizowane – z tego względu 
w sieciach energetycznych stosuje się powszechnie transformatory, które 
między innymi odpowiednio przekształcają energię elektryczną 
generowaną do linii przesyłowych sieci elektroenergetycznej jak i pobieraną 
z nich. 

Definicje: wysokie napięcie
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Sieć wysokiego napięcia (WN) - elektroenergetyczna sieć przesyłowa, w 
której napięcie międzyfazowe wynosi od 60 do 200 kV (w Polsce 110 kV[1]). 
Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. 

OSD – operator systemu dystrybucyjnego 

OSP- operator systemy przesyłowego 

Definicje: sieć WN, OSD i OSP
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RPZ, Warszawa ul. Rychlińskiego, rok około 1997 

Od tego się zaczęło..

Zastosowane rozwiązanie: schody wejściowe i pomost przedzielający światło komory 



20.05.2022 1020.05.2022 10

później…

RPZ Mirów, Warszawa ul. Pereca

Zastosowane rozwiązanie: schody wejściowe i pomost na kadzi transformatora 
wnętrzowego.
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Aktualnie… (przykłady)

RPZ Służewiec, Warszawa

Zastosowane rozwiązanie: drzwi dostępowe, schody wejściowe, pomost na kadzi 
transformatora wolnostojącego.
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Aktualnie… (przykłady)

RPZ Grochów, Warszawa

Zastosowane rozwiązanie: drzwi dostępowe, 
schody wejściowe i pomost na kadzi 
transformatora.
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Zapis w SIWZ – obowiązujący przy każdej inwestycji lub modernizacji 
transformatora w EON (dawniej Innogy, RWE Stoen Operator)

„Bezpieczeństwo pracy:

Wraz z transformatorem należy zaprojektować i wykonać pomost BHP

umożliwiający pracę na górnej pokrywie jednostki bez konieczności stosowania

odrębnych systemów ochrony przed upadkiem z wysokości. Wejście na pomost po

schodach wyposażonych w zamykaną furtkę z tabliczką ostrzegawczą. Konstrukcja

pomostu powinna umożliwiać obrót o 180 stopni kierunku biegu schodów wobec

dłuższej płaszczyzny kadzi (w przypadku np. zmiany lokalizacji jednostki), bez

konieczności modyfikacji konstrukcji nośnej schodów i samego pomostu.

Konstrukcja pomostu powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób

uniemożliwiający nadmierne drganie jego poszczególnych elementów. Podczas

odbioru fabrycznego transformatora, pomost BHP musi być zamontowany na

urządzeniu. Projekt pomostu uzgodnić z komórką BHP Zamawiającego. „

Wytyczne w SIWZ obowiązujące w  EON
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Alternatywy dla pomostu… 

Pozioma szyna asekuracyjna z ruchomym punktem kotwiczącym 
HERKULES wraz z dwoma urządzeniami samohamownymi
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Alternatywy dla pomostu…
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Alternatywy dla pomostu… 

Słup asekuracyjny ASSECURO

Przenośny punk zaczepowy zgodny z 
EN795
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Alternatywy dla pomostu… 
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Punkty zaczepowe RING 

- zainstalowany na kolumnach faz

- zgodny z EN7895

Alternatywy dla pomostu… 
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Pomiędzy punktami RING lub 
SECURIFIX rozciągnięta pozioma lina 
asekuracyjna do której zaczepione 
jest urządzenie samohamowne z 7m 
taśmą

Alternatywy dla pomostu… 
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Alternatywy dla pomostu… 
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Alternatywy dla pomostu… 
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Alternatywy dla pomostu… 
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Budynki stacyjne  - elewacja

Drabina stała z szyną asekuracyjną  FABA - na elewacji budynku 
stacyjnego, ze specjalnym elementem wyjściowym na dach
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Budynki stacyjne - elewacja

Szynodrabina FABA – zamocowana do elewacji,  ze specjalnym 
elementem wyjściowym na dach
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Budynki stacyjne  - wejście na dach

Specjalny element wyjściowy 
umożliwia odpięcie się z systemu 
na dachu w odległości ponad 1m 
od krawędzi



20.05.2022 2620.05.2022 26

Budynki stacyjne - dach

Linowy, poziomy system asekuracyjny AIO, zgodny z EN795, nawet dla 3 
pracowników
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Budynki stacyjne - dach

Słupek asekuracyjny STABIL

- zgodny z EN795

- nawet dla 3 pracowników

- mocowany kotwami do stropu 
żelbetowego
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Budynki stacyjne - dach

Słupek asekuracyjny Q12 – zgodny z EN795, nawet dla 3 pracowników, 
mocowany blachowkrętami do blachy trapezowej
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Abudynki stacyjne - dach

Punkt kotwiący SANDWICH

- zgodny z EN795

- nawet dla 3 pracowników

- mocowany do płyty warstwowej
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Budynki stacyjne - nadbudówki

Punkt kotwiący SECURIFIX lub SPAR

- zgodne z EN795

- mocowane  do ściany kotwami wklejanymi lub „na przestrzał” z płytą 
oporową
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Dostęp do konstrukcji stacyjnych ( przykłady)

Sposoby dostępu do konstrukcji stacyjnych:

Podnośnik ( najlepiej izolowany )
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Sposoby dostępu do konstrukcji stacyjnych:

Podest roboczy przejezdny

- zgodny z EN131

- przeznaczony dla

- 2 pracowników

Dostęp do konstrukcji stacyjnych ( przykłady)
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Dostęp do konstrukcji stacyjnych ( przykłady)
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Sposoby dostępu do konstrukcji stacyjnych:

Drabina  3- segmentowa 

– zgodna z EN131

- aluminiowa lub lepiej  izolowana

Dostęp do konstrukcji stacyjnych ( przykłady)
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Dostęp do konstrukcji

Sposoby stabilizacji drabiny:

1. Stabilizacja dwoma linami  stabilizującymi 

tzw. „ do dołu”



20.05.2022 3620.05.2022 36

Dostęp do konstrukcji

Sposoby stabilizacji drabiny:

Stabilizacja drabiny czterema

zaczepami taśmowymi 

tzw. „u góry”
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Dostęp do konstrukcji
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Sprzęt asekuracyjny ( przykłady)

Sposoby asekuracji:

Lina asekuracyjna 15m z USP Stoprope, 

zaczep zatrzaśnikowy o otwarciu 17cm,

instalator liny, szelki bezpieczeństwa

Zastosowanie:  zdalne zaczepienie liny

np. na poprzeczniku bramki

stacyjnej i poruszanie się

w pionie
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Sprzęt asekuracyjny ( przykłady)

Sposoby asekuracji:

Urządzenie samohamowne z taśmą 
15m, zaczep taśmowy, szelki 
bezpieczeństwa

Zastosowanie: zaczepienie sytemu na 
konstrukcji i poruszanie się w pionie lub 
pod kątem 40 stopni 
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Sprzęt asekuracyjny ( przykłady)

Sposoby asekuracji:

Pozioma lina asekuracyjna z USP STOPROPE, zaczepy taśmowe, zatrzaśniki, 
szelki bezpieczeństwa

Zastosowanie: poruszanie się w poziomie
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Sprzęt asekuracyjny ( przykłady)
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Sprzęt asekuracyjny ( przykłady)

Sposoby asekuracji:

Pozioma lina asekuracyjna  z USP STOPROPE, zaczepy taśmowe, 
zatrzaśniki, ABWLL z 2 linkami, szelki bezpieczeństwa, węzły ósemki

Zastosowanie: poruszanie się po konstrukcji w poziomie
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Dziękujemy za uwagę 

www.assecuro.pl

mt@assecuro.pl
mdk@assecuro.pl

mailto:mdk@assecuro.pl

