
Podwykonawcy w założeniach systemu LOTO 

(notatka do prezentacji) 

 „Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom wykonującym 

pracę  oraz aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki 

pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami”. Obowiązki te odnoszą się do pracowników 

zatrudnionych przez pracodawcę oraz do firm zewnętrznych- podwykonawców wykonujących prace na 

zlecenie.  

  System LOTO w Unii Europejskiej uznawany jest za  jedną z najlepszych praktyk poprawiających 

bezpieczeństwo pracy. Założeniem systemu LOTO jest przeprowadzenie prac w bezpiecznych warunkach, bez 

ryzyka utraty zdrowia, wskutek niezamierzonego włączenia lub nieumiejętnej obsługi maszyn i urządzeń, które 

można przeprowadzić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są wyłączone, zablokowane wszystkie możliwe źródła 

energii.  

Pierwsza informacja o obowiązku stosowania systemu LOTO w stosunku do firm zewnętrznych wykonującej 

zlecone prace znajduje się w „Procedurze nadzoru nad firmami zewnętrznymi”  należącej do Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania. Decyzję o  zastosowaniu LOTO podejmuje „Dopuszczający” na etapie wypisywania 

„Dopuszczenie do realizacji zlecenia” wyznaczając jednocześnie imiennie Specjalistę LOTO posiadającego 

umiejętności i kwalifikacje do identyfikacji niebezpiecznych energii, miejsc ich blokowania i fizycznego 

zablokowania.  

Dokumentem Zintegrowanego Systemu Zarządzania, szczegółowo określającym funkcjonowanie LOTO w 

fabryce jest „Procedura Systemu LOTO”.                                                                                                                           

Główne rozdziały Procedury:  

1. Role, obowiązki i odpowiedzialności – wskazanie osób funkcyjnych w Systemie LOTO, ich 

odpowiedzialności i zadania, kwalifikacje, zakres szkoleń…  

2. Postępowanie – określenie zadań rutynowych i nie rutynowych, metody dokonywania oceny ryzyka 

dla zadań, tryby postępowania w każdych możliwych sytuacjach, obowiązujące dokumenty 

pozwalające na zastosowanie LOTO i rozpięcia rurociągu, instrukcje, procedury, postępowanie w 

przypadku podwykonawców,  

3. Sprzęt LOTO – stacje LOTO, kłódki- (obowiązuje zasada: jedna kłódka, jeden klucz, jeden człowiek),   

blokady, TAG-i,  

4. Regulacje w kwestiach technicznych – oznakowanie miejsc odcięcia energii, plany i dokumentacji 

instalacji elektrycznych, rurociągów, oznakowanie mediów. 

Zasady stosowania LOTO przez podwykonawców: 

- jeśli dopuszczający podwykonawcę do pracy wskaże na konieczność zastosowania LOTO, każdy z pracowników 

firmy zewnętrznej zostaje poinformowany o zasadach systemu LOTO w fabryce i dostaje kłódkę imienną, którą 

otrzymuje na portierni. Fakt pobrania kłódki zostaje odnotowany w specjalnym rejestrze. 

- energie konieczne do zablokowania blokuje pracownik fabryki który posiada kwalifikacje i został powołany 

przez Dyrektora na Specjalistę LOTO. Specjalistami LOTO z reguły są wszyscy pracownicy utrzymania ruchu , 

- po zablokowaniu wszystkich energii, Specjalista wkłada wszystkie klucze od blokad do skrzynki i blokuje kłódką 

z wywieszką informacyjną,  

- każdy pracownik podwykonawcy na czas wykonywania pracy dopina swoją kłódkę imienną do skrzynki, w 

czasie swojej nieobecności w miejscu pracy lub po zakończeniu  zdejmuje ją  

- po zakończeniu prac, zdjęciu wszystkich kłódek imiennych oraz po upewnieniu się, że stan maszyny/instalacji  

pozwala na  zdjęcie blokad zostają one zdjęte przez Specjalistę.   

 

 


