Instrukcja
określająca sposoby
postępowania
przy realizacji prac szczególnie
niebezpiecznych

1. Prace szczególnie niebezpieczne

to prace określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy. ( tekst jednolity: Dz.U.03.169.1650 z późn. zm., rozdział 6 ).
2. Czynności przy realizacji prac szczególnie niebezpiecznych:
2.1.Do wykonania prac szczególnie niebezpiecznych kieruje się wyłącznie pracowników w pełni
przeszkolonych i świadomych istniejących zagrożeń.

2.2.Dyrektor

każdorazowo

wyznacza

pracownika

do

kierowania

pracami

szczególnie

niebezpiecznymi. Z racji zajmowanego stanowiska i obowiązków z nim związanych będzie to
Samodzielny referent do spraw administracyjno – gospodarczych, Pan Mariusz B.
i Kazimierz S. Wyznaczony pracownik musi posiadać odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia prac, jeśli występują wymagania dotyczące takich uprawnień.
2.3. Dyrektor odpowiada za zapoznanie z zasadami niniejszej instrukcji każdego pracownika,
który ma wykonywać prace szczególnie niebezpieczne.
2.4. Pracownik wyznaczony do kierowania pracami szczególnie niebezpiecznymi przygotowuje
odpowiednie dokumenty do wykonania prac oraz sprawuje nadzór nad ich prawidłowym
przebiegiem, a także:
a/ dobiera odpowiednich pracowników do wykonywania prac zgodnie z ustalonymi kryteriami
np.:
 stan zdrowia,
 aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości,
 kompetencje,
 stosowne uprawnienia do wykonywania prac, jeśli są wymagane, itp.),
 zapewnia odpowiednie środki ochronne (ochrony zbiorowej i / lub indywidualnej),
b/ zabezpiecza stosowanie odpowiednich urządzeń lub systemów monitorujących zagrożenie
występujące w obszarze wykonywania prac (jeśli takie są wymagane),
c/ wydziela, oznakowuje i przygotowuje obszar do wykonywania prac,

d/ przeprowadza udokumentowany instruktaż pracowników obejmujący:
- imienny podział pracy oraz zakresy odpowiedzialności i uprawnień,
- kolejność wykonywania zadań,
- informowanie o występujących zagrożeniach oraz związanych z nimi wymaganiach bhp
obowiązujących przy poszczególnych czynnościach,
- sposób zabezpieczenia terenu przed wejściem osób postronnych,
- sposoby sygnalizacji między pracownikami wykonującymi prace, a osobami nadzorującymi,
- sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, wypadku lub awarii łącznie
z udzielaniem pierwszej pomocy.

2.5.Pracownik

wykonujący

prace

szczególnie

niebezpieczne

odpowiada

za przestrzeganie ustaleń w zakresie bezpieczeństwa pracy zawartych w planach prac,
instrukcjach i / lub innych odpowiednich dokumentach, a także realizacji poleceń
prowadzącego prace w trakcie ich wykonywania. Odbycie instruktażu potwierdza podpisem.
3. Ogólne zasady postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
3.1. W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia należy niezwłocznie
wstrzymać prace i podjąć działania zapobiegające.
3.2. Prace wykonywane są przez przynajmniej dwie osoby pracujące w zasięgu wzroku.

3.3.Strefy

szczególnego

zagrożenia

powinny

być

wyraźnie

i oznakowane z umieszczeniem w widocznych miejscach tablic ostrzegawczych.

wygrodzone

