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Do wszystkich pracowników MDI Techniek B.V.
Zezwolenie na pracę:
Dobre przygotowanie to połowa sukcesu. W prostych codziennych czynnościach przygotowanie zwykle jest
proste. Zbierasz potrzebne narzędzia, materiały i zabierasz się do pracy. To przygotowanie jest niezbędne, aby
praca była szybka i przyjemna. W ramach przygotowań często podejmujesz również działania ograniczające
ryzyko. Na przykład zakładasz kask i zakładasz buty ochronne. Niektóre działania wiążą się z większym
ryzykiem. Musisz się do tego dobrze przygotować. Odpowiednią metodą jest pozwolenie na pracę.
Cel:
Zezwolenie na pracę ma na celu bezpieczne wykonywanie prac o podwyższonym ryzyku. Zezwolenie na pracę
to wiążąca umowa dotycząca pracy, którą musisz wykonywać, związanego z nią ryzyka i środków, które musisz
podjąć. Celem jest zapewnienie, że:
• konsultacje odbywają się ze wszystkimi zaangażowanymi osobami;
• wydawane jest formalne pozwolenie na pracę na budowie lub przy instalacji.
Zwykle jest to praca jednorazowa. Zezwolenie na pracę składa się z czterech części.
1. Wymagana praca: określa rodzaj pracy, w jaki sposób jest wykonywana i gdzie jest wykonywana.
2. Środki zalecane przez dostawcę: zawiera środki niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy, środki
niezbędne do zabezpieczenia (na przykład kołnierze wtykowe, blokowanie elektryczne i/lub mechaniczne) oraz
środki niezbędne do pomiaru i wykrywania warunków, które mogą powodować ryzyko.
3. Środki, które muszą podjąć pracownicy operacyjni: określa, jakie środki muszą podjąć, aby móc bezpiecznie
pracować i jakie środki ochrony osobistej są wymagane.
4. Podpis. Wydawca i posiadacz podpisują licencję i tym samym wskazują, że zgadzają się z treścią.
Czasami wymagane jest dodatkowe zezwolenie na pracę. Dzieje się tak w przypadku, gdy praca wiąże się z
określonymi zagrożeniami i wymagane są określone środki lub szczegółowe wyjaśnienie. Na przykład do pracy
w ciasnych przestrzeniach. Dodatkowe zezwolenie na pracę jest również wymagane przy kopaniu w ziemi
zawierającej rury lub przy otwieraniu podłóg lub ulic. Dodatkowe zezwolenie na pracę wymagane jest również
w przypadku:
•
•
•
•
•

Praca przy niebezpiecznych źródłach promieniowania lub w ich pobliżu;
prace dźwigowe nad lub w pobliżu ważnych instalacji;
praca lub rozbiórka materiałów zawierających azbest;
praca na wysokości;
praca z substancjami niebezpiecznymi.

W przypadku prac stwarzających zagrożenie pożarowe, takich jak spawanie i szlifowanie, wymagane jest
zezwolenie na prace gorące.

Pozwolenie na pracę zagrożenie pożarowe
W miejscach, w których łatwo może wybuchnąć pożar, wymagane jest zezwolenie na pracę w warunkach
gorących. Wymogiem w tym zezwoleniu jest obecność wachty gorącej (zwanej również strażą
przeciwpożarową) podczas pracy. Wacht do prac gorących musi mieć specjalne przeszkolenie. Ma następujące
obowiązki:

• Upewnić się, że nie wybucha pożar (zapobieganie pożarom);
• monitorować wymagania pozwolenia;
• W przypadku pożaru ostrzec służby ratunkowe i ugasić rozpoczynający się pożar;
• Udziel pierwszej pomocy.
Treść pozwolenia na pracę

Zezwolenie na pracę określa, jakie czynności należy wykonywać i kto będzie wykonywał jaką pracę.
W zezwoleniu na pracę stwierdza się również;
• działania, które podmiot wydający zezwolenie na pracę podejmuje lub podjął;
• środki, które musi podjąć personel operacyjny;
• jakie środki są niezbędne, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy po zakończeniu pracy.
Zezwolenie na pracę jest zwykle ważne przez jeden dzień. Pod pewnymi warunkami zezwolenie na pracę może
zostać przedłużone.
Osoby zaangażowane
Następujące osoby są zaangażowane w pozwolenie na pracę:

• wystawca zezwolenia;
• posiadacz zezwolenia;
• personel operacyjny.
Usługodawcą jest osoba, u której wykonywane są prace (na jego terenie lub w jego instalacji). Dostawca musi
sprawdzić zwolnienie instalacji. Musi również omówić z posiadaczem pozwolenia na pracę warunki, charakter
pracy i niezbędne środki. Musi również zapewnić podjęcie niezbędnych pomiarów oraz zapewnić koordynację i
uzgodnienia między stronami, gdy różne działania są prowadzone razem. Wystawca musi podpisać zezwolenie
na pracę.
Posiadaczem jest osoba, która nadzoruje i kieruje podczas wykonywania pracy lub osoba wykonująca pracę.
Posiadacz musi dokładnie omówić wszystkie środki z personelem operacyjnym. Musi również dopilnować, aby
praca była wykonywana zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. Ponadto musi upewnić się, że
pozwolenie na pracę jest obecne w miejscu i musi podpisać pozwolenie na pracę.
Pracownicy operacyjni:

• muszą wiedzieć, co zawiera pozwolenie na pracę;
• muszą przestrzegać warunków i środków określonych w pozwoleniu.
• mogą pracować wyłącznie na podstawie ważnego zezwolenia na pracę i musi brać pod uwagę
okres ważności zezwolenia.
Wystawca i posiadacz podpisują zezwolenie na pracę w celu jego zatwierdzenia. Dopiero wtedy można
rozpocząć pracę.

