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Imię i nazwisko osoby wystawiającej zezwolenie:                                                 nr telefonu:             

Zezwolenie upoważnia do prowadzenia prac  w dniu:                          od godz.                 do godz. 
 

1. Miejsce prowadzenia prac:  

2. Zakres prac:  

3. Osoby, które należy powiadomić o prowadzeniu prac przed ich rozpoczęciem: 

1)     
(imię i nazwisko) (podpis powiadomionej osoby) 

2)     

(imię i nazwisko) (podpis powiadomionej osoby) 
  

4. Wymagane zabezpieczenie przeciwpożarowe: 

RODZAJ ZABEZPIECZENIA 

PRZECIWPOŻAROWEGO: 
ILOŚĆ: WYMAGANE: 

RODZAJ ZABEZPIECZENIA 

PRZECIWPOŻAROWEGO: 
ILOŚĆ: WYMAGANE: 

Gaśnica proszkowa 6 kg   
Stały pomiar stężeń DGW  

w trakcie wykonywania pracy 
  

Gaśnica śniegowa 5 dm3   Węże hydrantowe pod ciśnieniem   

Koc gaśniczy   Kurtyna wodna   

Koc spawalniczy   Zraszanie miejsca wykonywania prac   

Stały nadzór ZSR   Inne:   

Nadzór podczas patroli ZSR   Inne:   

Pomiar stężeń DGW przed 

przystąpieniem do prac 
  Inne:   

 

5. Sposób zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac:  

RODZAJ ZABEZPIECZENIA 

PRZECIWPOŻAROWEGO: 
WYMAGANE: 

RODZAJ ZABEZPIECZENIA 

PRZECIWPOŻAROWEGO: 
WYMAGANE: 

Usunięcie łatwopalnych materiałów wokół 

miejsca prowadzenia prac (10 m w poziomie i 5 m 

w pionie) 

 Zapewnienie osłon studzienek i urządzeń  

Owinięcie rurociągów z łatwopalnymi mediami 

przy pomocy koców gaśniczych 
 Opróżnienie urządzeń z łatwopalnych substancji  

i przedmuchanie ich azotem 
 

Odcięcie źródła dopływu łatwopalnego 

cieczy/gazu 
 Inne:  

Zapewnienie osłon dla palnych konstrukcji 

obiektów 
 Inne:  

Zapewnienie osłon pomiędzy perforowanymi 

poziomami technologicznymi 
 Inne:  

 
 

KONIECZNOŚĆ ZABLOKOWANIA DETEKTORÓW WYKRYWANIA POŻARU NA CZAS PROWADZENIA PRAC 

TAK NIE 

KONIECZNOŚĆ WYKONANIA POMIARÓW ATMOSFERY WYBUCHOWEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC 

TAK NIE 

Możliwość występowania w powietrzu (wymienić nazwę substancji łatwopalnej): 

 

Wykonawca prac – oświadczenie o przyjęciu zezwolenia: 

 

Przyjmuję zezwolenie i potwierdzam zaznajomienie z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie 

prowadzenia prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu. 
 

 

 

 

Wykonawca prac – oświadczenie o zakończeniu prac i przeprowadzeniu nadzoru ciągłego: 

 

Oświadczam, że zakończyłem pracę oraz przeprowadziłem nadzór ciągły w miejscu prowadzenia pracy pożarowo 

niebezpiecznej trwający 1 godzinę. 

 

  
  

(imię i nazwisko  wykonawcy prac) (podpis) 

(podpis) (imię i nazwisko  wykonawcy prac) (godzina zakończenia prac) (godzina zakończenia nadzoru) 
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Numer telefonu do kontrolującego pracę (Mistrz Wydziału/Kierownik ZSR):  

 

Kontrolujący pracę (Mistrz Wydziału/ZSR) – oświadczenie o wykonaniu kontroli: 

 

Oświadczam, że przeprowadziłem kontrolę miejsca prowadzenia pracy pożarowej niebezpiecznej zgodnie z czasem 

podanym w poniższej tabeli (tabela pochodzi z formularza nr 12 instrukcji PZB.I01) 
 

 

 
 
 

 

 

KONSTRUKCJA OBIEKTU,  
W KTÓRYM PROWADZONE SĄ PRACE 
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KONSTRUKCJA  
NIEPALNA  

KONSTRUKCJA  
PALNA 

Ciągła 
obserwacja 

(nadzór 
ciągły) 

Monitoring 
(kontrole) 

Ciągła 
obserwacja 

(nadzór 
ciągły) 

Monitoring 
(kontrole) 

1. 

Budynki PM o gęstości obciążenia 
ogniowego do 500 MJ/m2, w których 
materiały palne przechowywane są w 
urządzeniach/opakowaniach 
wykonanych z materiałów niepalnych  

1h 

- 

1h 3h 

2. 
Budynki biurowe, socjalne  
i pomocnicze* 

1 h 

3. 

Budynki PM o gęstości obciążenia 
ogniowego do 500 MJ/m2, w których 
materiały palne przechowywane są 
luzem lub w palnych opakowaniach 

2 h 

4. 

Budynki PM o gęstości obciążenia 
ogniowego powyżej 500 MJ/m2, w 
których materiały palne 
przechowywane są luzem lub w 
palnych opakowaniach 

3 h 

*Ten punkt również odnosi się do terenów otwartych. W przypadku gdy teren znajduje się w odległości do 15 m od obiektu o 

konstrukcji palnej to nadzór ciągły powinien wynosić 1h, a monitoring 3h, natomiast gdy teren znajduje się w odległości powyżej 

15 m od obiektu o konstrukcji palnej to nadzór ciągły powinien wynosić 1h, a monitoring miejsca 1h. 

 

UWAGI/STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMER DO DYSPOZYTORA ZAKŁADU: 71 794 2441 
 

(imię i nazwisko  kontrolującego pracę) (podpis) (godzina zakończenia kontroli) 


