
 

 

Warszawa, dnia …………………. 20.… r.  

  

  

  

  

Załącznik Nr 4  

              do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

  

  

  

  

ZEZWOLENIE  Nr ……..  

  

NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO  

  

  

1. Miejsce prac  

  

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

(kondygnacja, pomieszczenie, instalacje)  

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

  

2. Rodzaj pracy  

  

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

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

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

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

  

3. Czas pracy  

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

 od godziny …………………………………….  

    do godziny …………………………………….  

  

4. Zagrożenie pożarowo-wybuchowe w miejscu pracy:  

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

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

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

5. Sposób zabezpieczenia przed możliwością zainicjowania pożaru-wybuchu:  

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Środki zabezpieczenia:  

a) przeciwpożarowe  

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

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

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

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

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

b) bhp  

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

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

c) inne  

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

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

7. Sposób wykonania pracy  

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

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

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

8. Odpowiedzialni za:  

a) przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie w toku prac 

niebezpiecznych pożarowo  

Nazwisko i imię  ………………………………..  

 Wykonano. Podpis  ………………………………..   

b) wyłączenie rejonu prac spod napięcia  

Nazwisko i imię  ………………………………..  

 Wykonano. Podpis  ………………………………..   

c) dokonanie analizy stężenia par cieczy, gazów, pyłów  

Nazwisko i imię  ………………………………..  

Wykonano. W miejscu prac nie występują niebezpieczne stężenia.  

Podpis …………………………………………………….   

d) stosowanie środków zabezpieczających, organizację pracy i instruktaż:  

Nazwisko i imię  ……………………………….. Przyjąłem 

do wykonania. Podpis ………………………  

Uwaga: niepotrzebne skreślić.  
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9. Zezwalam na rozpoczęcie prac  

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

w dniu …………………. 200 ….. r.   od godziny ………………..  do godziny ……………….  

(Zezwolenie jest ważne tylko po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8)  

  

  

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

     (podpis wnioskującego)                             (podpis Dyrektora)  

 

  

10. Prace zakończono w dniu ……………. 20…… r.          o godzinie ………………………  

     Wykonawca ……………………………………………………………………….  

                (podpis)  

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostało sprawdzone i nie stwierdzono zaniedbań mogących 

zainicjować pożar.  

  

  

  

  

  

            Stwierdzam odebranie robót:               Skontrolował:  

  

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

            (podpis)                                                      (podpis)                                           
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KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALNICZYCH  

  
  

Lp.  

  

  
Nazwa budynku, 
pomieszczenia,   

w którym wykonano 

spawanie  
  

  
Data i godz. 
rozpoczęcia  
spawania,  

oraz nr  
zezwolenia  

  

  
Imiona i nazwiska 

spawaczy  
wyznaczonych  

do pracy  
  

  
Godzina 

przeprowadzenia  
kontroli oraz imię i 

nazwisko  
kontrolującego  

  

  
Uwagi i polecenia wydane 

spawaczom w trakcie kontroli prac  
  

  
Data i godzina 

zakończenia prac  
spawalniczych  

  

  
Data i godzina 

przeprowadzenia 
kontroli po  

zakończeniu prac  

  

  
Imiona i nazwiska 

osób 

przeprowadzających 

kontrolę  
  

  
Podpisy osób 

przeprowadzających 

kontrolę  
  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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