
1

UZGODNIENIA I POZWOLENIA  
NA ROBOTY W CZYNNYCH ZAKŁADACH

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia 
bezpieczeństwa przy uzgodnieniach i uzyskiwaniu pozwoleń na roboty 
w czynnych zakładach. 

W przypadku pytań lub 
wątpliwości skontaktuj się 
z najbliższym specjalistą BHP.

Standard ten:
•  zawiera wymagania 

wynikające z prawa i norm 
polskich oraz wewnętrznych 
uregulowań Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie,

•  jest obligatoryjny dla wszystkich 
jednostek Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie,

•  pomaga zapewnić bezpieczne 
i skuteczne praktyki podczas 
prac.
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	 A.	WSTĘP

1. Prace budowlane w czynnych zakładach lub ich częściach należą do 
grupy prac szczególnie niebezpiecznych ze względu na wiele nietypowych 
zagrożeń (związanych ze specyfiką zakładu), które nie pojawiają się przy 
standardowych robotach budowlanych. Zagrożenia te dotyczą zarówno 
pracowników realizujących kontrakt budowlany, jak i pracowników 
przebudowywanego zakładu. 

2. Bardzo ważne jest ustalenie zasad współpracy i wzajemnego oddziaływania, 
tak aby realizacja prac przebiegała w sposób nienarażający ludzi na 
niebezpieczeństwa i uciążliwości. 

	 B.	DZIAŁANIA	PRZED	ROZPOCZĘCIEM	ROBÓT

1. Strony przystępujące do realizacji prac budowlanych oraz innych (rozbiórki, 
remonty, montaże, usuwanie usterek) ustalają przed rozpoczęciem robót 
szczegółowe zasady współpracy oraz podział zadań i odpowiedzialności. 
Zasady te należy potwierdzić na piśmie dokumentem „Instrukcja 
współpracy”.

2. Szczegółowe zasady wzajemnej współpracy powinny dotyczyć:
• sposobu informowania pracowników budowy o zagrożeniach 

występujących w zakładzie, a szczególnie w obszarach 
planowanych robót,

• ustalenia, wyznaczenia i oznakowania stref niebezpiecznych,
• metod i środków wydzielenia i oznaczenia miejsc prowadzonych robót 

(bariery, siatki, kotary itp.),
• wstępu i poruszania się po terenie zakładu pracowników, 

usługodawców i dostawców związanych z prowadzonymi pracami 
budowlanymi (identyfikacja pracowników, drogi komunikacyjne, strefy 
niebezpieczne itp.),

• wstępu i poruszania się po wydzielonym terenie budowy pracowników 
zakładu (np. wstęp tylko w asyście pracownika budowy, niezbędne 
środki ochronne),

• obowiązujących standardów bezpieczeństwa uwzględniających 
szczegółowe zasady bezpiecznego wykonania przyjętych 
do realizacji robót,

• wyznaczenia z imienia i nazwiska osób do wzajemnej współpracy 
w obszarze bezpieczeństwa pracy,

• ustalenia wykazu prac zaliczanych do szczególnie niebezpiecznych 
i wymagających pisemnego pozwolenia,
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	 C.	DZIAŁANIA	PODCZAS	PROWADZENIA	ROBÓT

1. Teren prowadzenia robót musi być wydzielony i oznakowany zgodnie 
z ustaleniami z przedstawicielem zakładu.

2. Przedstawiciel zakładu musi poinformować zainteresowane osoby 
(przebywające lub mogące przebywać na terenie prowadzenia robót lub 
w jego sąsiedztwie) o zakresie prowadzonych prac oraz o ustalonych 
niezbędnych środkach ochronnych, jakie pracownicy zakładu muszą 
stosować.

3. Ze względu na fakt, że każda praca realizowana w czynnym zakładzie 
należy do grupy prac szczególnie niebezpiecznych, wszystkie roboty 
należy prowadzić w oparciu o Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania 
Robót (IBWR).

4. Przygotowaną IBWR należy uzgodnić ze wskazanym w „Instrukcji 
współpracy”, kompetentnym przedstawicielem zakładu pod kątem 
nietypowych zagrożeń związanych z charakterem prowadzonej przez 
zakład działalności.

5. Wszystkie prace spawalnicze prowadzone w ramach robót 
wykonywanych w czynnym zakładzie mogą być prowadzone tylko 
i wyłącznie na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego przez 
wskazanego przedstawiciela zakładu.

6. Roboty rozbiórkowe, podbicia fundamentów oraz prace modernizacyjne 
konstrukcji należy prowadzić w oparciu o codzienną kartę startową tych 
prac – załącznik nr 1 do standardu szczegółowego: „8.1 Modernizacje 
i rozbudowy”.

7. W przypadku ustalenia w „Instrukcji współpracy” dodatkowej listy prac 
wymagających pisemnego pozwolenia, przed ich rozpoczęciem należy 
każdorazowo zwrócić się o pozwolenie na realizację do wskazanego 
przedstawiciela zakładu.

8. Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 
wykonywanych na polecenia zostały określone w standardzie 
szczegółowym „4.2 Polecenia na prace, kwalifikacje, uprawnienia”.

9. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, roboty w czynnych zakładach należy 
planować, przygotowywać i prowadzić poza godzinami pracy zakładu lub 
na zmianach z minimalną obsadą pracowników.

• przyjęcia właściwych metod i środków reagowania w sytuacjach 
awaryjnych (wypadek, pożar, wybuch, awaria itp.),

• ustalenia dróg, sposobów ewakuacji w przypadku sytuacji awaryjnych,
• ustalenia zasad ochrony przeciwpożarowej, w tym sposobów 

alarmowania, lokalizacji podręcznych środków gaśniczych, 
wyznaczenia osób przeszkolonych do działań w sytuacji 
wystąpienia pożaru lub wybuchu.


