
INFORMACJA  DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

              zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. 

Obiekt:                                     Remont instalacji elektrycznej pomieszczeń WETI Politechnika Gdańska 

Inwestor:                  Politechnika Gdańska  

              Gdańsk, ul. Narutowicza  

Sporządził:             inŜ. Roman Lewańczyk 
              upr. nr: 3708/Gd/88 

              wpis do POIIB: POM/IE/2735/01 
 

SKRÓCONY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI ZADANIA 

1/ Zakres robót i kolejność realizacji 

        - demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami 

   - montaŜ instalacji elektrycznej z osprzętem i oprawami oświetleniowymi 

   - wykonanie instalacji sieci komputerowej 

   - podłączenie i uruchomienie instalacji 

2/ Jednym z podstawowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy jest zabezpieczenie pracowników 
przed upadkiem z wysokości. Miejsce prac oznakujemy  taśmą ochronną  i widocznie oznakowany tablicami 
ostrzegawczymi i informacyjnymi.  

3/ Przewidywane zagroŜenia w trakcie prowadzenia robót. 

− upadek z wysokości  

− praca przy urządzeniach pod napięciem do 1 kV 
 

4/ Zaplanowane działania oraz środki mające zapobiec zdarzeniom zagraŜającym bezpieczeństwu i zdrowiu 

pracowników. 

− Pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia elektryczne do wykonywania prac elektrycznych przy 

urządzeniach do 1 kV 

− przeszkolenie pracowników oraz zapoznanie z zasadami bhp i p/poŜ, 

− zaopatrzenie pracowników w bezpieczne, nie stanowiące zagroŜenia narzędzia i sprzęt, 

− zaopatrzenie pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej (odzieŜ ochronna, obuwie robocze, 

nakrycia głowy - kaski ochronne itp.), 

− przeszkolenia pracowników na stanowiskach pracy  

− obsługa sprzętu przez uprawnionych do tego pracowników, 

− wyznaczenie stref ochronnych w czasie prac na wysokości 

− praca w kamizelkach odblaskowych i kaskach w trakcie wykonywania wszystkich prac na terenie 

budowy, 

− zapewnienie pomieszczenia socjalnego dla pracowników, zaopatrzenie w apteczkę i gaśnicę, 

− podczas prowadzenia prac po zapadnięciu zmierzchu zapewnienie oświetlenia stanowiska roboczego 

 

 

 



5/ W razie zaistnienia wypadku  

• udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym - na zapleczu budowy jest zorganizowany i 
wyposaŜony punkt pierwszej pomocy medycznej oznakowany znakami informacyjnymi.  

• powiadomienie kierownika budowy, inspektora BHP 

• zabezpieczenie miejsca wystąpienia wypadku 
 

6/ Roboty będą wykonywane przy uŜyciu sprzętu: 

                - elektronarzędzi 

                - samochód dostawczy 

  Uwaga: 

− W przypadku prowadzenia robót innych niŜ opisanych w niniejszej instrukcji lub w innych warunkach niŜ 

opisane – zostanie przedstawiona instrukcja uzupełniająca. 

 

 

Opracował: 

inŜ. Roman Lewańczyk 

upr. bud. nr  3708/Gd/88  


