
„ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA” 
Informacje szczegółowe roboty elektryczne

1. Zakres robót  dla całego zamierzenia inwestycyjnego                                            
    oraz kolejność  realizacji   poszczególnych obiektów.

 Zamierzeniem budowlanym , dla którego opracowano niniejszą   informację  jest  wykonanie
instalacji elektrycznej wewnętrznej w pomieszczeniach budynku mieskalno – opieku nczego 
DPS w Jezioranach ul. Kajki 49

Zakres robót  obejmuje:
 Wykonanie wewnętrznych linii zasilających,
 Ułożenie przewodów instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, 
 Montaż tablic rozdzielczych piętrowych
 Przebudowa rozdzielnicy głównej
 Montaż opraw oświetleniowych,
 Montaż osprzętu,
 Próby i pomiary instalacji elektrycznej

Kolejność  realizacji  w/w obiektów  określi wykonawca w projekcie organizacji i  harmonogramie
robót  - proponowana kolejność robót:.

1) Przebudowa rozdzielnicy głównej RG
2) Wykonanie linii zasilających (lub jednej linii zasilającej i rurażu pod pozostałe),
3) Montaż tablic rozdzielczych
4) demontaż instalacji, osprzętu i opraw oświetleniowych
5) Ułożenie przewodów instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,
6) Łączenie przewodów.
7) Montaż opraw oświetleniowych,
8) Montaż osprzętu,
9) Próby i pomiary instalacji elektrycznej

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

      Projektowane roboty wykonywane będą w budynku wyposażonym w inne instalacje:

- Instalacja wod-kan

- Instalacja sygnalizacji pożaru

- Instalacja oświetlenia awaryjnego

- Instalacja oddymiająca

 3. Przewidywane zagrożenia  występujące podczas realizacji robót    

     budowlanych

Zagrożenia związane z ochroną środowiska
- Hałas 
- Zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

Zagrożenia związane z ochrona przeciwpożarową 
- Brak  sprzętu  ppoż.  wymaganego  odpowiednimi  przepisami  na  terenie  zaplecza  -  bazy

budowy , 
- Składowanie materiałów łatwopalnych  w sposób niezgodny z odpowiednimi przepisami 
      i niezabezpieczonych przed dostępem osób trzecich



Zagrożenia związane z bezpieczeństwem i higieną  pracy (BHP)
      -    Praca w pobliżu urządzeń będących pod napięciem

- Niewłaściwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy,
- Złe zabezpieczenie wykopów,
- Niewłaściwe składowanie urobku, materiałów i wyrobów, 
- Nieprawidłowy ruch w trakcie budowy środków transportu,
- Praca na drabinach

4. Sposoby prowadzenia instruktażu dla pracowników

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót , przestrzegania przepisów BHP w tym :

 Ogólnych zasad bezpieczeństwa 
 Wymaganych uprawnień 
 Technologii wykonywania  robót,
 Bezpiecznego sprzętu i narzędzi do prowadzenia robót, 
 Ubrania roboczego i środków ochrony osobistej

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
 Przestrzeganie przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury   

   z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 .poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401) dotyczących  w szczególności

 Zagospodarowania terenu budowy wykonane  przed rozpoczęciem robót budowlanych, co    
najmniej w zakresie: 

  1)  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
  2)  urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
  3)  zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
  4)  zapewnienia łączności telefonicznej; 
5) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

-     właściwego  składowania urobku, materiałów i wyrobów, 
 prawidłowego  ruchu  środków transportu  w trakcie budowy ,
 Prace prowadzone przy czynnych urządzeniach energetycznych lub w ich pobliżu winne 

odbywać się po wyłączeniu ich spod napięcia, przy jednoczesnym oznakowaniu i 
zabezpieczeniu przed przypadkowym załączeniem przez inne osoby. Roboty przy czynnych 
urządzeniach elektrycznych muszą  być prowadzone przez minimum dwie osoby, z których 
przynajmniej jedna posiada świadectwo kwalifikacyjne E do 1 kV i obie są przeszkolone pod 
względem BHP  pracy przy urządzeniach elektrycznych oraz ratowania osób porażonych 
prądem elektrycznym. Pracę  rozpocząć można dopiero po wykonaniu wszystkich  czynności 
związanych z wyłączeniem i zabezpieczeniem obwodów  oraz sprawdzeniu braku napięcia w 
miejscu pracy.

 Pace prowadzone na drabinach muszą być prowadzone przez dwie osoby z których jedna 
zajmuje się z asekuracją osoby pracującej na wysokości.

 Zachowanie środków ostrożności i zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem  powietrza
pyłami,  gazami i możliwością powstania pożaru ,

 Utrzymywanie sprawnego sprzętu ppoż. na terenie zaplecza, w pojazdach,
 Przestrzeganie przepisów ppoż 
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