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STANDARDY BHP 

Temat: 

Praca żurawi wieżowych                           
w warunkach lokalizacji kolizyjnej 

  

  
 

  
 

 
 
   
 

  

 

 
W celu zapewnienia bezpiecznego transportu pionowego, kierownictwo budowy zobligowane jest do 
wykonania stosownych zabezpieczeń w szczególności:  

 oznakowania stref niebezpiecznych  
 zapewnienia odpowiedniego oświetlenia placu budowy (przede wszystkim dróg 

transportowych).  

Na całej długości ogrodzenia placu budowy, gdzie zasięg pracy haka żurawia lub przenoszonego ładunku 
może to ogrodzenie przekraczać, należy oznakować granicę strefy bezpieczeństwa w postaci lamp koloru 
czerwonego, zasilanym napięciem 24 V, o rozstawie max. 6 m, tak aby była widoczna dla operatora 
żurawia wieżowego i dla współpracującego z nim hakowego (sygnalisty). Bariera świetlna powinna być 
włączona w ciągu trwania całej zmiany roboczej i niezależnie od warunków atmosferycznych. Jeżeli 
praca wykonywana będzie tylko w dzień, dopuszcza się wykonanie bariery z taśmy biało-czerwonej. 

Na zewnętrznej stronie ogrodzenia terenu budowy należy umieścić tablice ostrzegawcze o treści: 

Uwaga! Strefa pracy żurawia 

Rozstaw między nimi nie powinien być większy niż 15 m. 

Jeżeli występują również inne miejsca niebezpieczne, w których wysięg żurawia z ładunkiem nie 
powinien się znaleźć, należy również je wyróżnić dla operatora. 

W celu przejrzystej komunikacji każdy z obecnych na placu budowy żurawi powinien posiadać 
numerację.  

Osoby uczestniczące w procesie transportu pionowego (operator żurawia, hakowy/sygnalista, 
pomocnicy) powinny zostać szczegółowo zapoznane z planem zagospodarowania terenu  
z uwzględnieniem w szczególności wszystkich stref niebezpiecznych na terenie budowy i w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie oraz wyznaczonych stref dla załadunku i rozładunku.  

 
 
 

Dla żurawia pracującego w warunkach lokalizacji kolizyjnej należy zidentyfikować i wyznaczyć wszystkie 
strefy niebezpieczne. Można je podzielić na elementy zagospodarowania: 

a) znajdujące się na placu budowy: 

 inne żurawie 

1 Oznakowanie terenu budowy 

2 Strefy niebezpieczne 
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 napowietrzne linie energetyczne 

 strefy pracy 

 kontenery zaplecza budowy, przenośne kabiny toaletowe i inne miejsca, w których mogą 
znajdować się ludzie 

b) znajdujące się poza placem budowy: 

 drogi publiczne 

 teren kolejowy wraz z infrastrukturą 

 napowietrzne linie energetyczne 

 budynki i inne obiekty. 

 

 

 
W przypadku kolizji współpracujących na terenie budowy żurawi wieżowych należy założyć uszkodzenie 
żurawi lub ich urządzeń. Operator powinien opuścić ciężar w bezpieczne miejsce, wyłączyć wyłącznik 
główny i wyłącznik w kabinie oraz zawiesić tabliczki z napisem „Nie uruchamiać”. Gdy uszkodzenie nie 
pozwala na opuszczenie ładunku, należy powiadomić pracowników oraz wygrodzić prawdopodobne 
miejsce upadku ciężaru. O incydencie należy powiadomić kierownictwo budowy. 

 

 

 Osoby bezpośrednio zaangażowane w proces transportu pionowego powinny zostać zapoznane  
z instrukcją opisującą proces pracy w warunkach kolizji oraz planem zagospodarowania terenu 
uwzględniającym wszystkie strefy niebezpieczne. Pracownicy Ci powinni znać też parametry 
techniczne żurawia 

 W przypadku korzystania z radiotelefonów należy ustalić dla każdego żurawia kanał, na którym 
będzie się odbywała komunikacja 

 Urządzenia wykorzystywane w komunikacji powinny być sprawne (naładowane akumulatory) 

 Jeżeli pomiędzy żurawiami możliwa jest kolizja to należy ustalić zasady koordynacji ich ruchu  
tj. wyznaczyć pierwszeństwo pracy w tej strefie 

 W celu uniknięcia kolizji operator żurawia w pobliżu zagrożeń powinien pracować ruchami wolnymi 
(I bieg) 

 Zarówno hakowy/sygnalista jak i operator powinien sprawdzić, czy tor i teren działania żurawia są 
wolne od jakichkolwiek przeszkód 

 Operatorowi żurawia bezwzględnie zabrania się przekraczać hakiem, lub najdalej wysuniętym 
punktem ładunku zawieszonego na haku bariery bezpieczeństwa. Nie wolno również przenosić 
ciężarów nad ludźmi lub stanowiskami pracy (także kontenerami budowy), a jeżeli ludzie znajdują 
się na drodze przenoszonego ciężaru - dawać sygnały ostrzegawcze 

3 Organizacja bezpiecznej pracy w warunkach kolizji 

Uwaga 
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 Zarówno hakowy jak i sygnalista są odpowiedzialni za śledzenie pracy żurawia, a w przypadku 
zaistnienia nieprawidłowości w ruchu lub powstania zagrożenia kolizją, ostrzegać ludzi z otoczenia 
oraz placu budowy w jednoznaczny sposób np. komendy ustne, sygnalizowanie gwizdkiem  
i natychmistowe przerwanie pracy żurawia 

 W pobliżu bariery bezpieczeństwa operator żurawia powinien pracować szczególnie ostrożnie (tzn. 
nie dopuszczać do rozbujania ładunku zawieszonego na haku, wykonywać najwyżej jedną operację 
jednocześnie i pracować z minimalnymi prędkościami roboczymi mechanizmów żurawia) 

 Zabrania się składowania materiałów bliżej niż 6 m od ogrodzenia placu budowy, lub od bariery 
bezpieczeństwa 

 Operator powinien zachować odstęp przynajmniej 1 m od ogrodzenia placu budowy oraz zachować 
szczególną ostrożność pracując w skrajnych sektorach placu budowy 

 Eksploatacja żurawi w pobliżu napowietrznych linii energetycznych może się odbywać pod 
warunkiem zachowania minimalnych odległości, tj. jeśli odległość liczona w poziomie od skrajnych 
przewodów do skrajnego elementu żurawia jest większa niż: 

 3 m – od linii o napięciu do 1 kV 

 5 m – od linii o napięciu powyżej 1 kV lecz nieprzekraczającym 15 kV 

 10 m – od linii o napięciu powyżej 15 kV lecz nieprzekraczającym 30 kV 

 15 m – od linii o napięciu powyżej 30 kV lecz nieprzekraczającym 110 kV 

 30 m – od linii o napięciu powyżej 110 kV 

 W warunkach ograniczonej widoczności należy natychmiast przerwać pracę żurawi 

 Zabrania się pracy żurawi w przypadku, gdy prędkość wiatru w porywach wynosi powyżej 10 m/s 

 Operator żurawia powinien reagować tylko na sygnały pochodzące od hakowego/sygnalisty, jednak 
na sygnał "stój" operator reaguje bez względu na to, przez kogo sygnał jest wydany 

 W warunkach postoju żurawi ich wózki jezdne powinny znajdować się w najbliższym położeniu przy 
wieży i haki podniesione do góry (bez zawiesi). 
 

 

 

O każdej zmianie na placu budowy mogącej wpłynąć na bezpieczeństwo transportu pionowego należy 
poinformować operatora żurawia, hakowego/sygnalistę. 

 

 

 
 mgła, niewystarczające oświetlenie terenu pracy żurawi lub brak świateł określających położenie 

części konstrukcyjnych  – operatorowi żurawia nie wolno pracować przy złej widoczności. Źródła 
światła powinny być tak umieszczone, aby nie powodowały olśnienia dźwigowego i hakowego. 
W przypadku braku miejscowego oświetlenia terenu żuraw powinien być zaopatrzony we własne 
źródło światła, jak reflektory lub lampy 

Uwaga 

4 Pośrednie przyczyny kolizji żurawia 
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 zbyt silny wiatr – informacja o sposobie pracy żurawiem lub jej zaprzestania w warunkach silnego 
wiatru o prędkości większej niż określona przez producenta żurawia zawarta jest w instrukcji 
obsługi i eksploatacji 

 zmiana ustawienia wyłączników krańcowych i przeciążeniowych – operatorowi nie wolno 
wprowadzać zmian, ani pracować w trybie serwisowym 

 niesprawny radiotelefon - zakłócenia lub przerwy w łączności mogą wpływać negatywnie na 
zrozumienie otrzymanego komunikatu 

 wydanie sygnału przez hakowego/sygnalistę bez upewnienia się co do bezkolizyjnego transportu  
– należy zawsze sprawdzić czy tor i teren działania żurawia są wolne od jakichkolwiek przeszkód 

 brak weryfikacji przez operatora żurawia otrzymanego sygnału/komendy przed rozpoczęciem 
manewru – każda informacja otrzymana przez operatora powinna zostać poddana jego ocenie 

 wydawanie niezrozumiałych komend/sygnałów – praca na stanowisku hakowego/sygnalisty 
wymaga przeszkolenia w tym zakresie w tym m.in. znajomości sygnałów zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Patrz wymagania Standardu Hakowy, Sygnalista – 
czynności, komunikacja, bezpieczeństwo przemieszczania ładunków) 

 wydawanie sygnałów przez dużą liczbę pracowników – kierownictwo budowy powinno wyznaczyć 
osoby do pełnienia funkcji sygnalisty/hakowego. 

 

 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października  
2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
urządzeń transportu bliskiego, eksploatacja żurawia w warunkach kolizyjnej lokalizacji jest dozwolona 
za zgodą właściwej jednostki dozoru technicznego. Eksploatujący w takim przypadku jest zobowiązany 
przedłożyć i uzgodnić z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, instrukcję eksploatacji 
zawierającą, co najmniej: 

 Szkic sytuacyjny (najlepiej wyrysowany na planie zagospodarowania placu budowy) zawierający: 

 usytuowanie żurawia względem otoczenia 

 wykreślenie pola pracy żurawia 

 zakreślenie stref zakazu pracy oraz stref, w których praca jest ograniczona lub kolizyjna 

 Określenie parametrów żurawia (typ, model, nr UDT, wysokość podnoszenia, długość 
ramienia/wysięg) oraz jego lokalizacji 

 Określenie elementów kolizji 

 Określenie przewidywanych zagrożeń bezpieczeństwa 

 Określenie podjętych środków mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie do poziomu 
akceptowalnego zidentyfikowanych zagrożeń (ryzyk) 

 

5 Dokumentacja 
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 Ustalenie sposobu porozumiewania się operatora żurawia z sygnalistą (radiotelefony, sygnały 
świetlne, sygnalizacja ręczna, sygnały dźwiękowe) 

 Uściślenie organizacji pracy na placu budowy (np. kolejność czynności, godziny rozładunku, miejsca 
składowania, i inne) 

 Zasady ruchu żurawi o nakładających się polach pracy 

 Określenie obowiązków operatora żurawia uwzględniając w szczególności kolizyjną lokalizację 

 Określenie w jaki sposób i w jakiej pozycji żuraw pozostawiony będzie po zakończeniu pracy  
(w nocy). 

Operator żurawia, hakowy/sygnalista oraz inne osoby zaangażowane w proces transportu pionowego 
powinny zostać zapoznane z instrukcją zawierającą ustalony bezpieczny sposób wykonywania prac  
z uwzględnieniem elementów kolizyjnych. Znajomość przyjętych ustaleń powinna być potwierdzona 
pisemnie. Instrukcja powinna zostać zatwierdzona przez kierownika budowy oraz być dostępna na 
terenie prowadzonych prac. 

Instrukcję należy przygotować na etapie projektowania organizacji robót, a uzupełnić i zatwierdzić przed 
rozpoczęciem realizacji prac. 

Na szkicu poniżej przedstawiono przykładowe usytuowanie żurawi ze wskazaniem potencjalnych 
elementów kolizji oraz wyznaczono: 

 strefy pracy żurawi – czerwony okrąg z wyłączeniem obszaru poza granicami placu 

 strefy pracy żurawi – obszar oznaczony kolorem zielonym 

 strefy zakazu pracy – obszar oznaczony kolorem źółtym 

 strefy pracy żurawi w kolizji – obszar oznaczony kolorem niebieskim. 


