Procedura kwalifikowania prac
(wzór)


1. Cel

Celem procedury jest wprowadzenie jednolitego procesu kwalifikowania poszczególnych prac i czynności jako szczególnie niebezpieczne oraz związane ze szczególnym ryzykiem. 

2. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.), Dział IV „Procesy pracy”, Rozdział 6 „Prace szczególnie niebezpieczne”. 

3. Definicja

Prace szczególnie niebezpieczne to prace o zwiększonym zagrożeniu życia lub zdrowia osób lub wykonywane w utrudnionych warunkach, określone za takie przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy lub instrukcje eksploatacji urządzeń i instalacji bądź uznane przez pracodawcę. 

4. Wymagania dla prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych

Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych wymaga:
	zapewnienia bezpośredniego nadzoru wyznaczonych w tym celu osób; 

odpowiednich środków zabezpieczających; 
instruktażu pracowników obejmującego w szczególności: 
	imienny podział prac, 

kolejność wykonywanych zadań, 
wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach; 
	polecenia pisemnego – zgodnie z wymogami przepisów szczegółowych (np. prace przy urządzeniach elektroenergetycznych). 


Stanowiska lub prace szczególnie niebezpieczne oraz związane ze szczególnym ryzykiem wymagają opracowania instrukcji bezpiecznego ich wykonywania. Po konsultacji z przedstawicielami pracowników i zaopiniowaniu przez służbę bhp instrukcje zatwierdza dyrektor zakładu (osoba przez niego upoważniona). 

Instrukcje powinny być zrozumiałe dla pracowników i określać w szczególności: 
	sposoby bezpiecznego wykonywania prac, 

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, z uwzględnieniem zagrożeń występujących przy wykonywaniu poszczególnych prac, 
zasady ochrony przed zagrożeniami, 
informacje o stosowaniu sprzętu ratowniczego i działaniach, które powinny być podjęte w przypadku nagłego zagrożenia. 

Instrukcje powinny obejmować nie tylko kwestie bezpieczeństwa osób wykonujących konkretne prace szczególnie niebezpieczne, ale również bezpieczeństwo osób zatrudnionych na stanowiskach sąsiednich i osób postronnych, (np. praca na stałych pomostach może stwarzać zagrożenia dla osób przebywających na poziomie ziemi z powodu możliwości uderzenia spadającym przedmiotem). 

Zasady opracowywania i funkcjonowania instrukcji – zgodnie z ustaleniem organizacyjnym dotyczącym instrukcji bhp. 

5. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz związanych ze szczególnym ryzykiem

Analiza i ocena do kwalifikowania prac jako szczególnie niebezpieczne obejmuje wszystkie prace, czynności występujące na stanowiskach pracy w zakładzie. 

5.1. Osoby odpowiedzialne
Za opracowanie i bieżącą aktualizację wykazu odpowiedzialni są kierownicy pionów/działów/wydziałów*), każdy w zakresie swoich kompetencji i odpowiedzialności, przy udziale: 
	inspektora bhp oraz 

przedstawiciela załogi (np. społecznego inspektora pracy). 

Przy opracowywaniu wykazu należy korzystać z: 
	przepisów prawa (ogólnych i branżowych), 

wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących wykonywania poszczególnych prac, 
dokumentacji maszyn i urządzeń oraz instrukcji ich producenta,
kart charakterystyki preparatów chemicznych,
instrukcji eksploatacji maszyn, urządzeń, narzędzi,
kart oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,
wyników pomiarów czynników szkodliwych,
analiz zaistniałych wypadków przy pracy oraz zachorowań (przyczyny i skutki),
wiedzy i doświadczenia zawodowego pracowników.

5.2. Aktualizowanie wykazu
Wykazy prac lub czynności szczególnie niebezpiecznych oraz związanych ze szczególnym ryzykiem należy aktualizować przy tworzeniu nowych stanowisk pracy, a ponadto zawsze po: 
	wprowadzaniu zmian, modernizacji stanowisk pracy,

zmianach technologicznych,
zastosowaniu nowych maszyn i urządzeń, 
zmianach w organizacji pracy, 
nowelizacji obowiązujących przepisów odnoszących się do metod, sposobów, kryteriów kwalifikowania czynności i prac jako szczególnie niebezpieczne oraz związane ze szczególnym ryzykiem. 

5.3. Wykaz zbiorczy
Zakładowy zbiorczy wykaz prac szczególnie niebezpiecznych opracowuje służba bhp i na bieżąco go aktualizuje. 
Wykaz wymaga:
	zaopiniowania przez przedstawiciela załogi (sip) oraz 

zatwierdzenia przez pracodawcę (np. dyrektora). 

6. Pracownicy

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych mogą być wyznaczani pracownicy: 
	pełnoletni; 

bez przeciwwskazań lekarskich; 
z odpowiednimi predyspozycjami fizycznymi i psychofizycznymi; 
posiadający stosowne kwalifikacje; 
szczegółowo poinstruowani w zakresie: 
	imiennego podziału pracy, 

kolejności wykonywania zadań, 
wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach, 
posługiwania się środkami ochrony indywidualnej, 
zachowań w sytuacjach awaryjnych. 

Pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu art. 23715 Kodeksu pracy, nie mogą świadczyć: 
	pracownicy tymczasowi – zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z 9.7.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608, ze zm.), 

kobiety, a w szczególnie kobiety w ciąży i karmiące piersią – zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545, ze zm.), 
młodociani – zgodnie z wykazem załączonym do rozporządzenia Rady Ministrów z 24.8.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, ze zm.). 

Jeżeli nie są spełnione wymagania bezpieczeństwa wymagane dla prac szczególnie niebezpiecznych oraz w sytuacji niedyspozycji pracownika, ma on prawo odmowy wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej. 

7. Obowiązywanie procedury

Procedura obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne zakładu. 

8. Wykaz dokumentów wewnętrznych związanych z procedurą

Procedura zarządzania ryzykiem zawodowym. 
Procedura dotycząca funkcjonowania instrukcji bezpiecznego wykonywania prac. 

9. Załączniki

Wykaz występujących w zakładzie prac i czynności szczególnie niebezpiecznych oraz związanych ze szczególnym ryzykiem. 


*) Niepotrzebne skreślić. 

