
Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
(informacja BIOZ) 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Projekt budowlany branży elektrycznej remontu świetlicy wiejskiej wraz z przebudową i 
rozbudową dz. nr 416, 421,  Miejsce, 46-112 Świerczów 
 
Inwestor: 
GMINA ŚWIERCZÓW, ul. BRZESKA 48, 46-112 ŚWIERCZÓW 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta: 
mgr inż. Marcin Świderski 
46-203 Kluczbork, ul. Tuwima 8/5 
 
 

Część opisowa 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji poszczególnych obiektów  
 

Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, zakres oraz kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia 
budowlanego obejmuje: 

• prace przygotowawczo-organizacyjne, 
• prace demontażowe (istniejąca instalacja elektryczna), 
• wyznaczenie miejsca oraz montaż tablicy głównej „TG” budynku, 
• wykonanie zasilania tablicy „TG” ze złącza kablowego, 
• wytyczenie tras oraz wykonanie bruzd lub montaż rurek instalacyjnych pod przewody elektryczne 

instalacji wewnętrznych, 
• montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych, 
• montaż wewnętrznych instalacji wypustów zasilających odbiorniki indywidualne  
• montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych oświetleniowych, 
• układanie w bruzdach oraz wciąganie do rur przewodów i kabli pod w/w instalacje, 
• wykonanie podłączenia przewodów pod urządzenia, 
• montaż instalacji odgromowej na budynku, 
• montaż (pogrążenie w ziemi) instalacji uziemiających (uziomy szpilkowe), 
• wykonanie prac pomiarowych. 

 
Kolejność realizacji obiektów może odbywać się równocześnie w wynika z przyjętej technologii i dostaw 
materiałów. 
 
2.  Wykaz istniej ących obiektów budowlanych podlegaj ących adaptacji lub rozbiórce 
 
Na terenie lokalizacji inwestycji nie występują obiekty budowlane podlegające rozbiórce. Zakresem robót jest 
remont z przebudową i rozbudową budynku istniejącej świetlicy w miejscowości Świerczów. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i 
zdrowia ludzi  
  
Do elementów zagospodarowania działki lub terenu, mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, należą czynne instalacje kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, mogące znajdować się w rejonie 
planowanych prac ziemnych, w związku z wykonaniem instalacji uziemiającej tj. pogrążanie uziomów 
pionowych (tzw. szpilek).  Podczas prac ziemnych mogą również wystąpić zagrożenia od poruszających się na 
niej mechanicznych pojazdów jeżdżących. Pozostałe prace wykonywane będą wewnątrz budynku. 
 
4. Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i 
rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia  
 

Rodzaj zagro żenia  Miejsce  Skala  Czas wyst ąpienia  
upadek z wysokości dach, wewnątrz budynku średnia podczas wykonywania prac 

na dachu (montaż instalacji 
odgromowej) oraz montaż 
opraw oświetleniowych w 



pomieszczeniach 
uszkodzenia ciała oraz rany 

spowodowane użyciem 
elektronarzędzi oraz narzędzi 

standardowych (młotek, 
obcęgi, nóż itp.) 

na całym terenie budowy wysoka podczas wszystkich prac 
elektroinstalacyjnych 

potrącenie od pojazdów 
mechanicznych 

na drogach dojazdowych do placu 
budowy 

średnia podczas wykonywania robót 
budowlanych i poruszania 

się w rejonie dróg 
dojazdowych na plac 

budowy 
porażenie prądem,  

napięcie nN 230/400 V 
złącze kablowe, tablica elektryczna 

„TG”, ewentualne istniejące linie 
kablowe, odbiorniki elektryczne, 

uszkodzenia elektronarzędzi 

wysoka podłączanie napięcia, 
wykonywanie uziemienia, 
wykonywanie pomiarów, 

próby, rozruch 
 
5. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Każdy z pracowników przystępujących do wykonywania danych prac musi zostać dodatkowo poinstruowany i 
przeszkolony o sposobie realizacji robót budowlanych, a w szczególności jeśli chodzi o prace w wykopach 
ziemnych i przy robotach montażowych (elektroinstalacyjnych). Pracownicy wykonujący roboty powinni zostać 
zapoznani z zagrożeniami wynikającymi z wykonywanej pracy. Instruktaż powinien zostać przeprowadzony 
przez Kierownika budowy lub Kierownika robót. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń  
 
Do środków typu organizacyjnego zaliczyć należy wymóg: 

1. popularyzowania zasad prawidłowego użytkowania urządzeń elektrycznych, 
2. nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porażonym i poparzonym prądem elektrycznym, 
3. obowiązkowe szkolenie okresowe pracowników zaliczanych do grupy wzmożonego ryzyka porażeniem 

prądem, głównie elektryków, 
4. wymóg posiadania uprawnień kwalifikacyjnych przez osoby zatrudnione przy eksploatacji urządzeń i 

instalacji energetycznych, 
5. przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa pracy dotyczących organizacji prac przy 

urządzeniach elektrycznych. 
Środki techniczne stanowiące właściwą ochronę przeciwporażeniową obejmują w zasadzie środki ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim (ochrony podstawowej), stanowiące zabezpieczenie przed porażeniami od 
napięć roboczych (fazowych) oraz środki ochrony przy dotyku pośrednim (ochrony dodatkowej) 
zabezpieczające przed porażeniami od napięć dotykowych. Do technicznych środków ochrony zaliczyć należy 
również środki ochrony osobistej (sprzęt ochronny) mające zastosowanie głównie przy pracach konserwacyjno-
remontowych, operacjach łączeniowych i czynnościach pomiarowych. 
 
UWAGA KOŃCOWA! 
 
Na podstawie powy ższej informacji, przed rozpocz ęciem budowy, Kierownik budowy zobowi ązany jest 
sporz ądzić lub zapewni ć sporz ądzenie planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia tzw. Plan BIOZ. 
 
7. Podstawa prawna  

 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (opracowana na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623; tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 
poz. 1126), 

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

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844), 

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

• Elektroenergetyka. Jan Strojny, Jan Strzałka. Kraków-Tarnobrzeg, 2011 r. TARBONUS 
 


