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CZĘŚĆ 4: OPIS
Rozdział 4.5: KWALIFIKACJE I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE
ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY
1. W punkcie 4.5.6:
Ustępy 4) na str. 7 i 10) na str. 8 uzyskują brzmienie:
4) wyznaczenie osób o odpowiednich kwalifikacjach, odpowiedzialnych za bezpieczną
organizację pracy, przygotowanie strefy pracy, pełniących funkcję:
·

dopuszczającego i koordynującego – stanowiskiem służbowym lub imiennie,

·

kierującego zespołem – imiennie,

· podanie liczby pracowników wchodzących w skład zespołu,
10) wyznaczenie osób o odpowiednich kwalifikacjach, odpowiedzialnych za bezpieczną
organizację pracy, przygotowanie strefy pracy, pełniących funkcję:
·

dopuszczającego i koordynującego – stanowiskiem służbowym lub imiennie,

·

nadzorującego – imiennie,

·

prowadzącego pracę zespołu niekwalifikowanego – imiennie,

·

podanie liczby pracowników wchodzących w skład zespołu,

Po ustępie 4) na str. 7 i 10) na str. 8 dodaje się:
5) i 11) podanie imienia i nazwiska koordynatora BHP wraz z numerem telefonu, na podstawie
protokołu z ustaleń dotyczących wyznaczenia koordynatora BHP przy realizacji zadania
inwestycyjnego/remontowego lub oświadczenia o
przyjęciu obowiązków
koordynatora BHP o ile został ustanowiony,
Dotychczasowe ustępy 5), 6), 7) na str. 7 oraz 11), 12), 13) na str. 8 uzyskują kolejna
numerację.
2. W punkcie 4.5.14:
Dodaje się ustęp 3) na str. 18 w brzmieniu:
3) sprawdzenie ilościowe zgodności dziennego składu zespołu z poleceniem na pracę
W ustępie 10) na str. 9 dodaje po słowach oryginał polecenia dodaje się słowa:
wraz z załącznikami
Dotychczasowe ustępy od 3) do 14) na str. 9 i 10 uzyskują kolejna numerację.
3. W punkcie 4.5.14:
Dodaje się ustęp 2) na str. 9 w brzmieniu:
2) sporządzenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dziennego składu zespołu
pracowników z podaniem daty i godziny obowiązywania [zał. ZR-03-VLOD-03-26],
Dotychczasowe ustępy od 2) do 14) uzyskują kolejną numerację.
4. W punkcie 4.5.16:
Dodaje się ustęp 2) na str. 10 w brzmieniu:
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2) sporządzenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dziennego składu zespołu
pracowników z podaniem daty i godziny obowiązywania [zał. ZR-03-VLOD-03-26],
Dotychczasowe ustępy od 2) do 6) uzyskują kolejna numerację.
Rozdział 4.6: ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY
1. Punkt 4.6.3 na str. 11 uzyskuje brzmienie:
4.6.3 W przypadku używania do wykonywania prac eksploatacyjnych sprzętu budowlanego
takiego jak: dźwigi, koparki, podnośniki itp., osoby obsługujące sprzęt, w zależności od
posiadanych uprawnień, są członkami zespołu wykonującego pracę lub też wykonują
prace nieeksploatacyjne, kwalifikowane jako prace szczególnie niebezpieczne.
Rozdział 4.7: SPOSÓB WYSTAWIANIA POLECENIA PISEMNEGO
2. W punkcie 4.7.3 na str. 12, ostatni podpunkt oznaczony „·” uzyskuje brzmienie:
· oraz podaje imię i nazwisko koordynatora wraz z numerem telefonu kontaktowego, o ile
występuje - (na podstawie protokołu z ustaleń dotyczących wyznaczenia koordynatora BHP
przy realizacji zadania inwestycyjnego/remontowego lub oświadczenia o przyjęciu
obowiązków koordynatora BHP).
3. Punkt 4.7.6 na str. 12 uzyskuje brzmienie:
2.2.6 Poleceniodawca może dokonywać następujących zmian w poleceniu pisemnym:
1) terminu wykonania prac,
2) przerw w pracy wynikających ze zmiany terminu
3) liczby członków zespołu
Inne zmiany lub poprawki w treści polecenia są zabronione. Zmian dokonuje się w pkt. 10
polecenia.
Rozdział 4.8: ORGANIZACJA PRACY NA POLECENIE PISEMNE
1. Zastępuje się ustępy 9) i 10) na str. 13 oraz dodaje ustępy 11) i 12) na str. 13 w
brzmieniu:
9) Przed dopuszczeniem do pracy kierujący zespołem lub nadzorujący przekazuje
dopuszczającemu kopię dziennego składu zespołu [ZR-03-VLOD-03-26].
10) Dopuszczenie do pracy odbywa się zawsze w strefie pracy. Kierujący zespołem lub
nadzorujący i dopuszczający podpisują w pkt. 11 polecenia fakt dopuszczenia do pracy i
przejęcia strefy pracy.
11) Oryginał polecenia wraz z dziennym składem zespołu zostaje u kierującego zespołem lub
nadzorującego, a kopia u dopuszczającego.
12) Po dopuszczeniu do pracy, a przed jej rozpoczęciem kierujący zespołem lub nadzorujący
dokonuje sprawdzenia gotowości do rozpoczęcia i przeprowadza instruktaż o warunkach
bezpiecznego wykonywania pracy dla członków zespołu.
Nie jest wymagane ponawianie instruktażu w kolejnych dniach pracy, jeżeli warunki jej
wykonywania nie uległy zmianie.
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Jeżeli w czasie trwania pracy nastąpiła zmiana składu zespołu kierujący lub nadzorujący
obowiązany jest przeprowadzić dla niego instruktaż.
2. W ustępie 15) po słowach Polecenie pisemne dodaje się:
wraz z załącznikami
Dotychczasowe ustępy od 11) do 15) uzyskują kolejna numerację.
Zmianie ulega zapis UWAGA po ustępie 10) na str.13, który uzyskuje brzmienie:
UWAGA!
Kierujący zespołem lub nadzorujący po zakończeniu prac w danym dniu, obowiązany jest oddać
oryginał polecenia wraz z załącznikami, dopuszczającemu.
Rozdział 4.13: DOPUSZCZENIE DO PRACY
1. W punkcie 4.13.1 na str. 15 ustępy 1) i 3) uzyskują brzmienie:
1) wskazaniu kierującemu zespołem, a dla poleceń na prace nieeksploatacyjne
nadzorującemu i prowadzącemu pracę zespołu, strefy pracy i zastosowanych w nim
środków zabezpieczających,
3) pouczeniu kierującego zespołem lub nadzorującego o warunkach pracy oraz wskazaniu
zagrożeń mogących wystąpić w strefie pracy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie
2. W punkcie 4.13.3 na str. 16 dodaje po słowach oryginał polecenia dodaje się słowa:
wraz z załącznikami
3. W rozdziale 4.13 na str. 16 dodaje się punkty 4.13.4 i 4.13.5 w brzmieniu:
4.13.4 Czynności związane z przygotowaniem strefy pracy, dopuszczeniem do pracy i likwidacją
strefy pracy mogą być wykonywane przez dopuszczających pracujących na różnych
zmianach roboczych.
4.13.5 Jeżeli na zmianie roboczej jednocześnie pracują dopuszczający o równorzędnych
uprawnieniach (np. mistrz zmiany i st. operator urządzeń, dwóch mistrzów) mogą oni
niezależnie wykonywać czynności związane z przygotowaniem strefy pracy,
dopuszczeniem do pracy i likwidacja strefy pracy za wiedzą i aprobatą mistrza
odpowiedzialnego za prowadzenie zmiany.
Rozdział 4.14: WYKONANIE I ZAKOŃCZENIE PRACY
1. Punkt 4.14.2 na str. 16 uzyskuje brzmienie:
4.14.2 Kierujący zespołem lub nadzorujący powinien oryginał polecenia wraz z dziennym
składem zespołu i załącznikami mieć zawsze przy sobie.
Rozdział 4.20: ZASADY WYKONYWANIA PRAC W STREFIE ZAGROŻONEJ

WYBUCHEM
1. W punkcie 4.20.6 ustęp 7) na str. 29 wykreśla się słowa:
i wszystkich pozostałych członków zespołu pracowników
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Rozdział 4.33: USTALENIA OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA ROBÓT
1. W punkcie 4.33.4 na str. 48 wykreśla się słowa:
zespół pracowników
2. W punkcie 4.33.6 na str. 49 po słowie polecenia dodaje się słowa:
wraz z załącznikami
CĘŚĆ 5: DOKUMENTY ZWIAZANE
1. Pozycję 19) na str. 71 wykazu zastępuje się przez:
19) Zasady wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym [ZR-03-VLOD-07]
CZĘŚĆ 6 FORMULARZE
1. Ulegają zmianie formularze:
ZR-03-VLOD-03-03 – Polecenie wykonania pracy
ZR-03-VLOD-03-06 – Karta przełączeń
2. Dodaje się:
ZR-03-VLOD-03-26 – Dzienny skład zespołu pracowników

