Załącznik nr 2 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w TAURON Ekoenergia sp. z o.o.

TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Wypełnić czytelnie. Poprawki
w tekście są niedozwolone.

(jednostka organizacyjna)

(nazwisko i imię poleceniodawcy)

Polecenie wykonania pracy
nr

20

z dnia

1. Kierującemu zespołem wraz z zespołem
(nazwisko i imię kierującego zespołem)

(łączna ilość członków zespołu)

(nr telefonu*)

polecam wykonać następujące prace:
w obiekcie, przy urządzeniach

2. Planowany termin rozpoczęcia pracy
20……..r., godz.

Planowany termin zakończenia pracy
20……..r., godz.

(dzień, miesiąc)

(dzień, miesiąc)

3. Nadzorujący
(nazwisko i imię)

4. Koordynujący
(nazwisko i imię lub stanowisko)

5. Koordynator
(nazwisko i imię)

(nr telefonu*)

6. Dopuszczający (osoba przygotowująca strefę pracy i dopuszczająca do pracy)
(nazwisko i imię lub stanowisko)

7. Warunki i środki bezpiecznego wykonania pracy:

8. Numery lub oznaczenia załączników
9. Planowane przerwy w czasie pracy
(planowany czas przerwy, rodzaj przerwy)
(czytelny podpis poleceniodawcy**)

10. Zmiany w poleceniu

(data)

(czytelny podpis poleceniodawcy**)

r.
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11. Dopuszczenie do pracy i przerwy w pracy
Przerwy w pracy wymagające ponownego dopuszczenia

Dopuszczenie do pracy
do pracy dopuszczono, strefę pracy przyjęto

nazwisko koordynującego

Czytelny podpis
dopuszczającego

Czytelny podpis (kierującego
zespołem i nadzorującego ****)
Własnoręcznym podpisem
potwierdzam, że zostałem
zapoznany przez dopuszczającego
z zagrożeniami występującymi w
strefie pracy i w jej bezpośrednim
sąsiedztwie

godz.

godz.

Data (dzień,
miesiąc)

o przerwie w pracy poinformowano

Czytelny podpis (kierującego
zespołem i nadzorującego ****)

Czytelny podpis
dopuszczającego

godz.

na przygotowanie strefy pracy
uzyskano zgodę

godz.

Nr
kolejny
strefy
pracy

nazwisko koordynującego

12. Prace zakończono, narzędzia i materiały usunięto, ludzi ze strefy pracy wyprowadzono w dniu ………………………………………………………..o godz. …………………………….

……………………………………………….
(Czytelny podpis kierującego zespołem pracowników,
nadzorującego***)

13. Zlikwidowano TAK / NIE / częściowo***) strefę pracy, urządzenia przygotowano do ruchu TAK / NIE***)
powiadomiono koordynującego w dniu…………………………………………..o godz. ……………………………………………..…………………………………..
(Czytelny podpis dopuszczającego)

*) dotyczy prac wykonywanych przez pracodawców zewnętrznych
**) podpis poleceniodawcy albo nazwisko, imię osoby przyjmującej treść polecenia telefonicznie, radiowo lub drogą elektroniczną
***) niepotrzebne skreślić
****) w przypadku wyznaczenia nadzorującego podpis składają zarówno kierujący zespołem jak i nadzorujący

……………………………………………….
(Czytelny podpis dopuszczającego)

