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REMONTY I USUWANIE USTEREK

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas remontów i usuwania usterek. 

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. Roboty związane z remontami i usuwaniem usterek w czynnych zakładach 
lub ich częściach należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Decyduje 
o tym występowanie podczas ich realizacji wielu nietypowych zagrożeń, 
związanych ze specyfiką zakładu. Zagrożenia te nie pojawiają się 
w standardowych pracach budowlanych.

2. Remonty i usuwanie usterek są najczęściej zadaniami krótkoterminowymi, 
co może wpływać na obniżenie poziomu bezpieczeństwa ze względu 
na częste lekceważenie zagrożeń z nimi związanych.

3. Aby remonty i usuwanie usterek w czynnych zakładach przebiegały 
z zachowaniem wszelkich wymogów BHP, a przede wszystkim 
bezwypadkowo, niezbędne jest zastosowanie minimalnych wymagań 
określonych w niniejszym standardzie.

	 B.	DZIAŁANIA	PRZED	ROZPOCZĘCIEM	ROBÓT

1. Przed przystąpieniem do remontu lub usuwania usterek w czynnym 
zakładzie lub jego części należy z przedstawicielem tego zakładu ustalić 
i spisać szczegółowe zasady współpracy. Dokonując powyższych ustaleń, 
należy korzystać ze wskazówek zawartych w standardzie szczegółowym 
„8.3 Uzgodnienia podczas prac w czynnych zakładach”.

2. Przed przystąpieniem do remontu lub usuwania usterek w czynnym 
zakładzie lub jego części należy powołać koordynatora BHP, który będzie 
sprawował nadzór nad bezpieczeństwem pracy, związany z jednoczesnym 
wykonywaniem robót w tym samym miejscu przez pracowników zakładu 
i wykonawcy prac budowlanych.

3. Niezależnie od powołania koordynatora BHP, należy ustanowić stały nadzór 
nad pracami budowlanymi.

4. Osoba nadzorująca prace musi posiadać uprawnienia budowlane 
w zakresie odpowiednim do rodzaju i zakresu prowadzonych robót oraz 
aktualne szkolenie okresowe BHP dla osób nadzoru.

5. Przed przystąpieniem do remontu lub usuwania usterek w czynnym 
zakładzie lub jego części należy każdorazowo przygotować Instrukcję 
Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).

6. Przygotowaną IBWR należy omówić z kompetentnym przedstawicielem 
zakładu pod kątem nietypowych zagrożeń związanych z charakterem 
prowadzonej przez zakład działalności.
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	 C.	DZIAŁANIA	PODCZAS	PROWADZENIA	ROBÓT

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

2. Jeśli praca będzie realizowana w czynnym zakładzie, należy 
ją zakwalifikować do prac szczególnie niebezpiecznych i prowadzić 
w minimum dwuosobowej obsadzie.

3. Osoby przebywające lub mogące przebywać na terenie prowadzenia robót 
lub w jego sąsiedztwie należy poinformować o zakresie prowadzonych 
prac oraz ustalonych, niezbędnych środkach ochronnych, jakie pracownicy 
zakładu muszą stosować i jakie ustalono w IBWR.

4. Wszelkie prace w ramach robót wykonywanych w czynnym zakładzie mogą 
być prowadzone wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia.

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

6. Planując oraz prowadząc wszelkie remonty oraz usuwanie usterek 
na czynnych drogach, należy uwzględnić wskazówki zawarte 
w standardach szczegółowych: „5.2 Organizacja ruchu na budowie liniowej” 
i „5.4 Oznakowanie i prowadzenie robót pod ruchem”.

7.  W miarę możliwości prace remontowe i czynności związane z usuwaniem 
usterek należy planować poza godzinami pracy, jeśli dotyczy to czynnych 
zakładów oraz gdy jest to możliwe podczas najmniejszego ruchu przy 
robotach na drogach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.


