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Lublin, dnia …………………………… 

 

ZEZWOLENIE Nr………………………..  

 

Oświadczenia osób upoważnionych o wykonaniu obowiązków określonych w „Protokole 

zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”  

(podpisy osób upoważnionych są potwierdzeniem wykonania powierzonych obowiązków). 

1) Przygotowanie pomieszczenia, urządzenia, maszyny, miejsca pracy oraz nadzór ze strony 

użytkownika: 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………Podpis ………………………………… 

 

2) Wyłączenie instalacji (urządzenia) spod napięcia: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… Podpis ………………………………… 

 

3) Wykonanie analizy stężenia par cieczy, gazów, pyłów: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… Podpis ………………………………… 

 

4) Zabezpieczenie przeciwpożarowe miejsca wykonywania pracy przed jej rozpoczęciem: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… Podpis ………………………………… 

 

5) Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników wykonujących prace: 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… Podpis ………………………………… 

 

6) Przyjęcia obowiązków związanych z nadzorowaniem przebiegu prac. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… Podpis ………………………………… 

 

7) Przyjęcia obowiązków związanych z zabezpieczeniem i kontrolą  miejsca wykonywania 

pracy bezpośrednio po jej zakończeniu. 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… Podpis ………………………………… 
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Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o kwalifikacjach 

pracowników wykonujących prace. 

Oświadczam, że wszyscy pracownicy wykonujący prace niebezpieczne pod względem 

pożarowym posiadają świadectwa kwalifikacyjne lub inne dokumenty potwierdzające 

posiadane kwalifikacje do wykonywania prac, które zgodnie z odrębnymi przepisami 

wymagają tego typu dokumentów. Oświadczam również, że pracownicy wykonujący inne 

prace z otwartym ogniem lub urządzeniami iskrzącymi posiadają doświadczenie zawodowe, 

przeszli odpowiednie szkolenie stanowiskowe oraz znają instrukcje eksploatacyjne 

używanych maszyn i narzędzi. 

  

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… Podpis ………………………………… 

 

Na podstawie oświadczeń złożonych powyżej, potwierdzających wykonanie obowiązków 

określonych w „Protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” 

nr ……………………………..….  z dnia …………………….. przez osoby upoważnione: 

 w pomieszczeniu ……………………………………………………………………………………………………….…….., 

 na stanowisku (instalacji) ………………………………………………………………………………………………… 

zezwalam na rozpoczęcie prac (zezwolenie może nastąpić wyłącznie po złożeniu podpisów 

przez osoby upoważnione, wymienione powyżej): 

 

− w dniu ……………………………………………………, 

 

− od godziny …………………………………………….. do godziny …………………………………………. 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………… Podpis ………………………………… 

                                            (osoby upoważnionej do wydania zezwolenia) 

 

 

Zezwolenie otrzymałem w dniu ………………………………………………….. o godzinie …………………………. 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………………………… Podpis ………………………………… 

                                (osoby upoważnionej do sprawowania nadzoru nad pracami) 

 

Załączniki: 

1. Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo.  

2. Wyniki analiz laboratoryjnych. 

3. … 


