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Numer awizacji: …………………………………..                                      Data złożenia wniosku ……………………r. 
                                      (nadaje wydający zgodę) 

 

Awizacja na prace zgodnie z: ………………………………………………………………………………………………… 
                                                            (pismem, notatką, zgłoszeniem – numer - punkt – z dnia) 

1. Wnioskodawca: 

Nazwa Wnioskodawcy (podmiot): …………………………………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko wnioskującego:    …………………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe wnioskującego (tel. mail): ………………………………………………………………………………  

Lokalizacja prac (szczegółowa):  

………………………………………………………………………………………………………........................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
           (należy wypisać nr, nazwę pomieszczeń lub urządzeń przy których będą prowadzone prace) 

 

Termin wykonywania prac: 

              Data rozpoczęcia prac: ……………….r.            Data zakończenia prac: ………………..r. 

              Godzina rozpoczęcia prac: ……………             Godzina zakończenia prac: …………… 

     

Zakres prac: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(wypisać jaki rodzaj czynności będzie wykonywany) 

Dodatkowe wymagania: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(np. prace głośne, konieczność zastosowania rusztowania, podnośnika, inne) 

     

Podmiot wykonujący prace: …………………………………………………………………………………………………... 

Kierownik robót: ………………………………………………………………………………………………………………... 

Dane kontaktowe kierownika robót: …………………………………………………………………………………………. 

Dane personalne osób biorących udział w pracach: 

…………………………………               ………………………………….                 …………………………………..... 

…………………………………               ………………………………….                 ……………………………………. 

…………………………………               ………………………………….                 ……………………………………. 

 

Data i podpis wnioskodawcy: ………………….r.                         …………………………………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Wydający zezwolenie ze strony Operatora:  

Imię i Nazwisko wydającego zezwolenie: …………………………………………………………………………………… 

Dane kontaktowe wydającego zezwolenie: ………………………………………………………………………………… 

Uwagi i wytyczne wydającego zezwolenie: 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................     

Dodatkowe wymagania/uprawnienia/środki bezpieczeństwa             WYMAGANE / NIE WYMAGANE 

.................................................................................................................................................................... 
(wymienić, jeżeli wymagane) 

    a) ogólna asysta podczas prac                                                                     TAK / NIE   

    b) ścisły nadzór techniczny nad przebiegiem prac                                       TAK / NIE 

    c) dodatkowy nadzór pod kątem zabezpieczenia pożarowego (strażak)     TAK / NIE 
 

Zgoda na wykonanie prac (z uwzględnieniem wytycznych):   TAK  /  NIE 

 

Data i podpis wydającego zezwolenie: ………………………r.             …….…….…………………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Wykonawca prac: 

 

Opis robót wykonanych w celu usunięcia usterki: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     

Stanowisko Wykonawcy względem zasadności wezwania do usunięcia usterek:  

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 
(należy wypełnić w przypadku stwierdzenia, że usterka dotyczy innej branży, innego wykonawcy) 

   

Wynik przeprowadzonych prac: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data i podpis Wykonawcy prac: ……………………r.                              ………………………………………….. 
                                                                             (data)                                                                        (podpis kierownika robót) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

4. Operator: 

Imię i nazwisko osoby potwierdzającej pobyt: …………………………………………………….……………………….. 

Dane kontaktowe: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi do prowadzonych prac:                                                                               TAK / NIE   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi do zachowania/postępowania Wykonawcy:                                                TAK / NIE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwagi względem miejsc/pomieszczeń po prowadzonych pracach:                        TAK / NIE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inne:………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Data: .......................................r.                                        Podpis: ………………………………………………... 

 

Uwagi końcowe: 

- dokument wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, 

- W polach wyboru, niepotrzebne skreślić, 

- Awizacja ważna jedynie wraz z wypełnionym załącznikiem przez kierownika robót reprezentującego wykonawcę 

„Oświadczenie o spełnieniu niezbędnych warunków do wykonania robót” – oryginał, 

- Kierownika robót o którym mowa w pkt 1, uznaje się osobę odpowiedzialną za prace z ramienia wykonawcy i 

wnioskodawcy  w myśl obowiązujących przepisów BHP, p/poż, Kodeksu Pracy.
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OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO WYKONANIA ROBÓT 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Dane kontaktowe Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Oświadczamy, że pracownicy firmy skierowani do 
prac na terenie obiektu ARENA GLIWICE,  
Adres:  ul Akademicka 50, Gliwice. 

  
 Posiadają aktualne badania lekarskie 
 Posiadają aktualne szkolenia BHP 
 Posiadają aktualne świadectwa kwalifikacji zawodowych 


 Są wyposażeni w ubrania robocze i środki ochrony indywidualnej odpowiednie do 

zakresu wykonywanych prac, 


 Są wyposażeni w sprzęt specjalistyczny oraz urządzenia i maszyny, które są niezbędne do 
bezpiecznego wykonania zleconych prac, 

 
Mając świadomość obowiązujących wymagań formalno-prawnych dotyczących bhp, Ochrony Środowiska, 

oświadczam, że personel skierowany do pracy oraz wyposażenie techniczne jest zgodne z 

obowiązującymi przepisami oraz adekwatne do wykonywanych robót. 

 
Oświadczenie wykonawcy:  
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami dostępu do terenu wykonywania prac, 

drogami transportu materiałów, zasadami korzystania z sanitariatów, poboru wody i energii 

elektrycznej dla potrzeb prowadzenia robót oraz dokumentacją techniczną budynku dotyczącą 

przedmiotowego zakresu robót. 
 
Znane są mi wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa wynikające z charakteru prowadzonych 

robót i zobowiązuje się do ich wykonania zgodnie z przepisami i wymaganiami BHP i P.POŻ. 

Ponadto zobowiązujemy się do poniesienia wszelkich kosztów wynikających z ewentualnych 

uszkodzeń i zniszczeń zaistniałych w wyniku prowadzenia robót przez firmę, którą 

reprezentuję. 
 
Oświadczam, iż pracownicy, zatrudnieni przy wykonywaniu przedmiotowych robót posiadają 

wszelkie wymagane odrębnymi przepisami uprawnienia, są przeszkoleni w zakresie zasad, 

przepisów BHP i P.POŻ, oraz iż są wyposażeni w sprawny sprzęt i odzież ochronną 

wymaganą przy prowadzeniu przedmiotowych prac (określonymi w przepisach BHP i P.POŻ). 

Ponoszę wszelką odpowiedzialność za pozostawiony sprzęt i materiały budowlane oraz 

istniejące wyposażenie pomieszczeń na terenie wykonywanych prac. 
 
Zobowiązuje się do przestrzegania poleceń administratora, obsługi technicznej oraz ochrony 
obiektu. 
 

Imię i Nazwisko reprezentującego wykonawcę: …………………………………………………………………………… 

 
Podpis i data reprezentującego wykonawcę: ………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 


