
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W P R O W A D Z E N I E 

 

Celem FIRMY jest spełnienie oczekiwań naszych klientów 

poprzez terminowe dostarczanie wyrobów i usług, możliwie 

najwyższej jakości. Do priorytetów FIRMY należy szcze-

gólnie zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na 

jej terenie, bezpieczeństwa procesu produkcyjnego oraz 

majątku. Dlatego każda osoba pracująca czy przebywająca  

na terenie FIRMY (wykonawcy, podwykonawcy i goście), 

zobowiązana jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

pracy tak, by podczas jej wykonywania nie stwarzać 

zagrożenia dla siebie i dla innych. Każdy pracownik ma 

prawo i obowiązek podjęcia natychmiast działań 

zapobiegawczych, do zatrzymania pracy włącznie,  

w przypadku zauważenia czynności czy sytuacji 

stwarzających zagrożenie dla życia czy zdrowia.  

 

PRZED PODJĘCIEM PRACY NALEŻY: 

 

➢ odbyć szkolenie wprowadzające przeprowa-

dzone przez: Pracownika nadzoru Firmy, 

Inspektora BHP Firmy 

➢ zapoznać się ze zrozumieniem z treścią niniejszej 

instrukcji oraz odpowiednich procedur 

dotyczących wykonywanych prac, 

➢ wypełnić i podpisać stosowne oświadczenie 

będące integralną częścią niniejszej instrukcji, 

➢ uzyskać przepustkę lub inne upoważnienie do 

wejścia na teren FIRMY lub budowy, 

UWAGA! Podczas pracy i przebywania na terenie 

FIRMY należy zawsze mieć dokument potwierdzający 

odbyte szkolenie wprowadzające. 

 

WSTĘP I PORUSZANIE SIĘ PO TERENIE FIRMY  

Na teren FIRMY można się dostać wyłącznie wyznaczonymi 

przejściami i drogami wjazdowymi. 

Poruszać się wyłącznie  wyznaczonymi 

przejściami i ciągami komunikacyjnymi i 

drogami,  oraz przebywać w strefach 

dozwolonych. Wejście w strefę 

niebezpieczną możliwe jest jedynie za 

pozwoleniem osoby odpowiedzialnej za dany obszar, po 

uprzednim sprawdzeniu, czy nie stwarza to zagrożenia dla 

zdrowia czy życia.     

 

 

Samochody i pojazdy wolno parkować  

wyłącznie w miejscach do tego    

wyznaczonych. 

MATERIAŁY, NARZĘDZIA I SPRZĘT 

 

Sprzęt, maszyny  i narzędzia muszą spełniać określone  

w przepisach wymogi techniczne oraz być używane zgodnie 

z przeznaczeniem. Za stan sprzętu  odpowiada ich 

użytkownik. Materiały, narzędzia i sprzęt nie mogą być 

pozostawiane w miejscach, w których zagrażałyby bezpie-

czeństwu (np. przejścia, wyjścia, drogi ewakuacyjne i poża-

rowe, utrudniając dostęp do sprzętu p.poż.  itp). 

 

PRACE WYMAGAJĄCE SPECJAL. UPRAWNIEŃ 

Urządzenia do obsługi, których wymagane są specjalne 

uprawnienia obsługiwane mogą być wyłącznie przez osoby 

posiadające aktualne uprawnienia.  

Prace te  to: 

➢ obsługa dźwignic,(żurawie, dźwigi, suwnice, 

wciągarki, windy towarowo-osobowe itp., 

➢ obsługa samobieżnych podestów, 

➢ montaż, konserwacja i remont urządzeń i instalacji 

elektrycznych, 

➢ montaż, konserwacja i remont urządzeń 

ciśnieniowych, 

➢ spawanie i cięcie metali, 

➢ obsługa maszyn budowlanych, 

➢ montaż rusztowań, 

➢ kierowanie wózkiem widłowym lub platformowym. 

Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień (lub 

potwierdzoną kserokopię) należy nosić zawsze przy sobie  

i okazywać na żądanie osobom upoważnionym. 

Obsługa wyżej wymienionych maszyn i urządzeń bez 

wymaganych uprawnień, jest ciężkim naruszeniem obowią-

zujących przepisów bhp, z pełnymi konsekwencjami 

wynikającymi z tego faktu, do wydalenia z terenu zakładu 

włącznie. 

 

UBIÓR I SPRZĘT OCHRONY INDYWIDUALNEJ. 

 

Do pracy na terenie Firmy lub innych miejsc 

prowadzenia prac i usług, wymagany jest 

odpowiedni strój roboczy oraz niezbędny 

sprzęt ochrony indywidualnej.  

Ubiór roboczy – kombinezon lub ubranie robocze z nogaw-

kami  przynajmniej do kostek i rękawami sięgającymi przy-

najmniej do łokcia. 

 

Kask ochronny 
Obowiązek stosowania kasków ochronnych 

na wszystkich stanowiskach pracy. 

OGÓLNA INSTRUKCJA 

BEZPIECZEŃSTWA 

I HIGIENY PRACY  

DLA  

PODWYKONAWCÓW  

FIRMY  

 

TELEFON  ALARMOWY 
 

……..……………………………………… 
(osoba zapraszająca/przedstawiciel) 

 

……………............................................... 
(numer telefonu osoby zapraszającej) 

 

 
 
BHP dla Podwykonawców Firmy. 
Załącznik do potwierdzenia szkoleń wprowadzających Gości i 
Podwykonawców Firmy ZBYCH – POL & MOBET w Mogilnie. 
 



UWAGA! Obowiązek ten dotyczy   

 również  s p a w a c z y. 

 

Obuwie ochronne z podnoskiem 

zabezpieczającym palce stóp oraz wkładką 

przeciwprzebiciową. 

 

 

Okulary ochronne  
UWAGA! Spawacze stosujący tarcze lub 

przyłbice spawalnicze noszą okulary cały 

czas, a spawacze stosujący gogle 

zakładają okulary po zdjęciu gogli. 

 

Ochronniki słuchu w miejscach 

oznaczonych jako strefy ochrony słuchu 

lub podczas prac powodujących  

nadmierny  hałas. 

 

Ochrony osobiste zabezpieczające 

przed upadkiem z wysokości 
bezwzględny obowiązek stosowania 

ochron osobistych  zabezpieczających 

przed upadkiem z wysokości przy pracach 

tego wymagających. 

 

Jeżeli szczegółowe przepisy bhp nie stanowią inaczej to 

stosowanie podstawowych środków ochrony indywidualnej 

nie jest wymagane: 

➢ w pomieszczeniach biurowych i pracowniach 

technicznych, 

➢ w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, 

➢ na terenie zewnętrznym poza Firmą, 

➢ w całkowicie obudowanych kabinach pojazdów  

i maszyn budowlanych (poza obuwiem ochronnym). 

 

POZWOLENIE NA PRACE 

 

Na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych, 

stwarzających duże zagrożenia wymagane jest pisemne 

pozwolenie na ich wykonanie. 

 

Do tych prac w FIRMIE zalicza się: 

1. prace na wysokości, 

2. prace w przestrzeniach zamkniętych, 

3. prace spawalnicze w małych przestrzeniach np. 

wewnątrz konstrukcji stalowych, w studzienkach  

4.  prace przy urządzeniach i instalacjach 

elektrycznych i energetycznych. 

 

SUBSTANCJE I PREPARATY NIEBEZPIECZNE 

 

Każda Niebezpieczna Substancja (preparat) Chemiczna 

(NSC) wprowadzona na teren FIRMY lub budowy musi 

znajdować się w odpowiednio oznakowanym opakowaniu.  

W miejscu składowania i używania NSC musi być ogólnie 

dostępna Karta Charakterystyk NSC oraz wymagany sprzęt 

ochrony indywidualnej. 

 

JEŻELI  ZAUWAŻYŁEŚ  POŻAR 

1. Zadzwoń na telefon alarmowy do: 

 

 

 

 

 

 

2. Usuń niebezpieczne materiały (np. butle gazowe) 

z zagrożonego rejonu. 

3. Gaś ogień używając odpowiedniego środka 

gaśniczego jeżeli jesteś przeszkolony i jest to 

bezpieczne. 

4. Jeżeli jest to bezpieczne pozostań w pobliżu. 

Wskaż miejsce pożaru i miejsce odcięcia mediów 

przybyłej jednostce strażackiej. 

5. Oddal się z miejsca pożaru gdy wystąpi 

bezpośrednie zagrożenie dla Twojego zdrowia 

czy życia. 

 

W Y P A D E K  

Każdy wypadek musi być zgłoszony do Dyrektora produkcji, 

pracownika nadzoru lub bezpośredniego przełożonego 

(dotyczy to pracowników FIRMY). 

Poszkodowanemu należy udzielić pierwszej pomocy i za-

bezpieczyć  miejsce wypadku. 

W ciężkich przypadkach należy wezwać POGOTOWIE 

RATUNKOWE. 

WYPADEK – DZWOŃ 

 

112 
Wzywając pogotowie podaj: 

➢ miejsce zdarzenia, 

➢ ilość poszkodowanych, 

➢ stan poszkodowanych (przytomność, obrażenia). 

 

WAŻNE: 

NIE ROZŁĄCZAJ SIĘ JAKO PIERWSZY, 

gdyż osoba przyjmująca zgłoszenie może potrzebować 

dodatkowych informacji. 

 

DEFIBRYLATOR – 

AED 

Znajduję się w budynku portierni 

firmy. 

 

AWARIA LUB PRAWIE WYPADEK 

Jeżeli zauważyłeś lub wiesz o sytuacji, która      

                    mogła doprowadzić do wypadku, 

poinformuj przełożonego lub 

Inspektora BHP FIRMY. 

 

Może to zapobiec wypadkom w przyszłości! 

 

Na terenie firmy obowiązuję całkowity zakaz 

spożywania alkoholu i używania środków 

odurzających.  
Do osób będących pod  

wpływem alkoholu  

wzywana będzie policja  

a następnie zostaną usunięci  

z terenu Firmy.  
 

OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI NA TERENIE FIRMY 

Na terenie firmy obowiązuję  

ograniczenie prędkości 

do 10km/h. 

 

NA TERENIE ZAKŁADU UCZESTNIKÓW RUCHU 

WEWNĄTRZ ZAKŁADOWEGO OBOWIĄZUJE: 

- zwracanie szczególnej uwagi na pieszych 

uczestników 

  ruchu wewnątrzzakładowego  

- używanie świateł drogowych 

- sygnalizowanie manewrów 

- respektowanie znaków drogowych ( STOP i inne) 

- stosowanie się do przepisów zawartych w  

   Kodeksie Drogowym 

- jazda w pasach bezpieczeństwa 

 

 

STRAŻ POŻARNA  

tel.  998 

Portiernia 

tel. 519 336 124 


