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Protokół przygotowania i przebiegu pracy wewnątrz przestrzeni zamkniętej
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oznaczenie lub nazwa i lokalizacja przestrzeni zamkniętej

Wykonywanej na podstawie pozwolenia, wydanego przez
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stanowisko osoby udzielającej pozwolenia

W dniu …………………………………..
2. Organizacja pracy:
Kierujący zespołem pracowników: ………………………………………..…………………………………………………….
Osoby wykonujące prace wewnątrz przestrzeni ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba asekurująca:

………………………………………………………………………...

3. Lista kontrolna środków organizacyjnych, technicznych i ludzkich, niezbędnych przy wykonywaniu pracy
wewnątrz przestrzeni zamkniętej:
Pytania kontrolne
Zaznacz znakiem X odpowiednie pole. Aby uzyskać pozwolenie na pracę, wszystkie zaznaczenia muszą znajdować się w polach z opisem „dobrze”.

TAK

NIE

NIE
DOTYCZY

Czy określono zasady komunikacji między pracownikami wewnątrz i asekurującym?
Czy dostępny jest aktualny i adekwatny do sytuacji plan ewakuacyjno-ratunkowy?
Czy w przestrzeni zamkniętej jest odpowiednia zawartość tlenu
…………………………………………………………………..
(19,5 % – 23,5 %) ?
podać wartość uzyskaną podczas pomiaru
Czy w przestrzeni zamkniętej, w której mają być prowadzone prace mogą gromadzić się lub
występować pary cieczy lub gazy stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa?
Czy dokonano pomiaru stężenia par cieczy lub gazów niebezpiecznych w tej przestrzeni, jeżeli w
punkcie poprzednim odpowiedziano ”tak”?
Czy stężenie par cieczy lub gazów niebezpiecznych nie przekracza dopuszczalnych wartości,
podanych w tabeli na odwrocie?
Czy zapewniono możliwość ciągłego pomiaru zawartości par cieczy lub gazów niebezpiecznych
w trakcie pracy?
Czy pracownicy są wyposażeni w ochrony układu oddechowego?
Uwaga! Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy zawartość tlenu

w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej 19,5 % oraz gdy w powietrzu tym nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia,
w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, ani nie
istnieje niebezpieczeństwo ich wystąpienia podczas przebywania pracownika w zbiorniku.

Czy pracownicy wchodzący do wnętrza zbiornika są wyposażeni w odpowiednie do wykonywanej pracy
środki ochrony indywidualnej i asekuracji?
Czy zapewniono możliwość udzielenia pracownikom natychmiastowej pierwszej pomocy?
Czy przestrzeń zamknięta jest oświetlona przy użyciu źródła światła elektrycznego o niskim napięciu
bezpiecznym, jeżeli wymaga oświetlenia?

4. Po uzyskaniu informacji z listy kontrolnej, pozwolenie na rozpoczęcie pracy w przestrzeni zamkniętej wydał:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
imię i nazwisko, data, godzina, środek łączności

……………………………………………………
Podpis kierującego zespołem pracowników

5. Prace w przestrzeni zamkniętej rozpoczęto
………………………………………………………………………………………………….………….
Data, godzina i podpis kierującego zespołem pracowników

6. Prace zakończono, wyprowadzono ludzi z przestrzeni zamkniętej, materiały i sprzęt usunięto, powiadomiono
wydającego pozwolenie: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Data, godzina i podpis kierującego zespołem pracowników
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Dopuszczalne wartości stężeń gazów w przestrzeniach zamkniętych
Tlen O2 [%]

19,5 <wynik badania <23,5

Metan CH4 [%]

< 1% w mieszaninie

Siarkowodór H2S [mg/m3]
Ditlenek węgla CO2 [mg/m3]
Tlenek węgla CO [mg/m3]

15min< 14752ppm (27000mg/m3)
8h < 4917ppm (9000mg/m3)
15min< 100,5ppm (117mg/m3)
8h < 19,7ppm (23mg/m3)

Inne, wskazane przez osobę udzielającą pozwolenia:

