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PROTOKÓŁ Nr ..................... 
Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo prowadzonych na terenie – spółki 
TOYOTA MATERIAL HANDLING – Jaktorów ul. Potockiego 1 A 
1. Miejsca wykonywania prac: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(określić miejsca, pomieszczenia, budynki, itp. dane określające miejsca prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych) 
2. Rodzaj pracy ......................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
(wyszczególnić rodzaje prac, jakie mają być wykonywane w danych pomieszczeniach) 
3. Sposoby wykonywania pracy: 
....................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(opisać sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo) 
4. Czas wykonywania prac: 
- dzień .......................................... od godz. ........................ do godz. ................... . 
5. Wykonawca prac: ............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
(podać pełną nazwę wykonawcy: imię nazwisko, firma, adres, telefon, itp.) 
Charakterystyka elementów budowlanych występujących w pomieszczeniach lub miejscu 
wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych. 
....................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(scharakteryzować w miarę dokładnie właściwości palne elementów budowlanych i wyposażenia wnętrz) 
6. Charakterystyka zagrożenia pożarowego (wybuchowego) w miejscach prowadzonych 
prac pożarowo niebezpiecznych, w tym charakterystyka właściwości pożarowych 
występujących materiałów palnych:…….......................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
7. Sposoby zabezpieczania przez możliwością powstania pożaru (wybuchu) w wyniku prac 
pożarowo niebezpiecznych: ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8. Środki zabezpieczające, a w tym: 
- gaśnicze (rodzaje, ilości) ...................................................................................... 
- bhp ........................................................................................................................ 
- inne ...................................................................................................................... . 
9. Środki oraz sposoby alarmowania pracowników zakładu i straży pożarnej oraz innych 
służb miejskich o powstałym pożarze: ................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10. Osoba/y odpowiedzialna/e za całokształt przygotowania zabezpieczenia 
przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych: ........................................................ 
…………………………………………………………………………………………...... 
.............................................................................................................................................. 
 
11. Osoba/y odpowiedzialna/e za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego podczas 
przebiegu wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych, w tym za powiadomienie 
służb ochrony obiektu o rozpoczęciu i zakończeniu prac: 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
12. Osoba/y odpowiedzialna/e do przeprowadzania kontroli miejsca i rejonu przyległego 
wykonywanych prac pożarowo niebezpiecznych po ich zakończeniu: 
.................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

 
 
Podpisy członków komisji: 

1. ............................................................................... 
(imię, nazwisko, rodzaj funkcji w spółce itp.) 
2. ............................................................................... 
3. ...............................................................................      
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