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PRACE GORĄCE
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac gorących 

uzyskam wymagane pozwolenie na wykonywanie 
prac gorących.

• Będę przestrzegać wszelkich wymogów 
określonych w pozwoleniu. Do moich obowiązków 
należy: 

- potwierdzenie usunięcia lub 
odizolowania materiałów łatwopalnych,

- zapewnienie ochrony przeciwpożarowej,
- zapewnienie dozoru pożarowego,
- kontynuowanie nadzoru przez wymagany 

czas po zakończeniu prac. 

Nie będę podejmować 
wykonywania prac gorących 
bez odpowiedniego szkolenia 

oraz pozwolenia. Będę 
niezwłocznie zgłaszać 

wszelkie naruszenia systemu 
pozwoleń na wykonywanie 

prac gorących.

DRUGI KWARTAŁ 2020.

Prace gorące to wszelkie prace, w których 
wykorzystywany jest otwarty ogień lub źródła ciepła 
mogące powodować zapłon materiałów w obszarze 
pracy.

Pomimo tego, że prace gorące zwykle utożsamia się ze 
spawaniem i cięciem palnikiem, obejmują one również 
czynności takie jak wypalanie, lutowanie, lutowanie 
płomieniowe, opalanie płomieniowe za pomocą palnika oraz 
szybkie szlifowanie i przecinanie. Czynności te uznaje się za 
prace gorące, ponieważ iskry i stopiony materiał, którego 
temperatura przekracza 530°C, mogą być z łatwością 
wyrzucane na odległość ponad 10 metrów.

Badania wykazują, że każdego roku prace gorące są 
przyczyną wielu pożarów. Na całym świecie prace gorące 
powodują nawet 15% pożarów w miejscach pracy. Według 
danych Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Ochrony 
Przeciwpożarowej (NFPA) w USA co roku dochodzi do 
prawie 2600 pożarów podczas wykonywania prac gorących. 
Straty przez nie powodowane przekraczają 200 milionów 
USD. 

W warsztatach często wydzielona jest strefa specjalnie 
dostosowana do wykonywania prac gorących. Idealnym 
rozwiązaniem jest prowadzenie wszystkich prac gorących w 
tym obszarze. Jeśli jednak wykonanie prac gorących jest 
niezbędne przy budowie lub remoncie budynku, montażu 
konstrukcji metalowych lub wykonywaniu napraw większego 
sprzętu, prowadzenie robót w warsztacie może być 
niewykonalne. W takich przypadkach prace gorące MUSZĄ 
być objęte pozwoleniem.

Środki ostrożności, o których należy pamiętać:
► upewnić się, że instalacje tryskaczowe są sprawne,
► przeprowadzić kontrolę wyposażenia do prac gorących, 

które będzie używane,
► usunąć płyny i materiały łatwopalne, 
► zabezpieczyć podłogę i otwory w ścianach,
► usunąć pył z podłóg i nagrzewających się powierzchni,
► w razie potrzeby stosować osłony ogniochronne,
► zapewnić dozór pożarowy pełniony przez osoby 

wykwalifikowane i dysponujące odpowiednim sprzętem,
► zapewnić nadzór podczas wykonywania prac gorących 

oraz przez 30-60 minut po ich zakończeniu,
► kontynuować nadzór przez wymagany czas po 

zakończeniu prac.Wykonywanie prac gorących na sprzęcie w 
zabudowie jest szczególnie niebezpieczne i 
wymaga zachowania dodatkowych środków 
ostrożności!

Pozwolenie na wykonywanie 
prac gorących
Dokument wydawany przed 
oddelegowaniem do 
wykonania prac gorących poza 
wyznaczonymi obszarami. Jest 
on niezbędny, aby zapewnić 
właściwą realizację i 
dokumentację wszystkich 
procedur przygotowawczych 
oraz środków bezpieczeństwa 
pożarowego. Niektóre 
czynności, m.in. dozór 
pożarowy, muszą być 
kontynuowane przez określony 
czas po zakończeniu prac 
gorących.
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„Nie będę wykonywać prac gorących bez odpowiedniego szkolenia oraz pozwolenia.  
Będę niezwłocznie zgłaszać wszelkie naruszenia systemu pozwoleń na wykonywanie prac 

gorących”.

PRACE GORĄCE

Ćwiczenie grupowe nr 1
Przygotujcie kopię pozwolenia na wykonywanie prac gorących i wybierzcie obszar zakładu, w którym 
wykonywanie prac gorących może być konieczne. W mniejszych grupach przeanalizujcie listę kontrolą 
zawartą w pozwoleniu i określcie, co należy zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo. Połączcie wszystkie 
grupy i prześledźcie listy kontrolne. Sporządźcie wspólną listę, aby porównać wnioski i pomysły w 
zakresie lepszego zabezpieczenia prac gorących.  Wymieńcie kilka najważniejszych elementów poniżej:

Narzędzie Omów zagrożenie

Ćwiczenie grupowe nr 2
Poproście kogoś z personelu o udostępnienie narzędzi i wyposażenia wykorzystywanego zwykle przy 
wykonywaniu prac gorących poza strefą spawalniczą warsztatu serwisowego. Przeprowadźcie 
prezentację opisującą sposób korzystania z tych narzędzi oraz jakie zagrożenie pożarowe mogą 
stanowić. Pokaż kopię cofniętego pozwolenia na wykonywanie prac gorących, w których używane było 
jedno z wymienionych narzędzi. Wymień narzędzia i wyjaśnij dlaczego mogą one stwarzać zagrożenie 
pożarowe:
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