
Załącznik 1 

do Zarządzenia Nr 31/18 DN FPM S.A. 

Z 31-18 zał. 1                                                                 1/2 

 

Ogólne zasady BHP obowiązujące na terenie FPM S.A. 

  

Ogólne wskazówki dla osób przebywających czasowo na terenie FPM S.A. 

1. Poruszaj się wyłącznie odpowiednio oznakowanymi drogami i przejściami, stosuj się do 

poleceń i uwag pracowników odpowiedzialnych za Twoje bezpieczeństwo na terenie 

FPM S.A.  

2. Żądaj informacji na temat zagrożeń i ryzyka związanego z miejscem Twojego pobytu  oraz 

sposobami ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi i wypadkowymi. 

3. Osoby odwiedzające halę produkcyjną muszą być wyposażone w obuwie ochronne, bluzę 

ochronną, kamizelkę odblaskową oraz kask. Upewnij się czy zostałeś wyposażony w w/w 

środki ochronne. Poruszaj się wyłącznie w towarzystwie opiekuna. 

4. Dbaj o czystość i porządek. 

5. Niezwłocznie zawiadom opiekuna lub dowolnego pracownika firmy o zauważonym 

wypadku przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, pożarze lub innej awarii 

zagrażającej życiu, bądź zdrowiu oraz ostrzeż pracowników i inne osoby znajdujące się 

w rejonie zagrożenia o niebezpieczeństwie.  

6. Stosuj się do sygnałów, znaków drogowych i innych znaków bezpieczeństwa. 

7. Zachowaj szczególną ostrożność poruszając się po drogach i ciągach komunikacyjnych, 

a w szczególności w rejonie pracy urządzeń dźwignicowych. 

8. Nie wykonuj żadnych prac bez wcześniejszego uzgodnienia z uprawnionymi służbami 

firmy.  

9. Na teren FPM S.A. nie zostaną wpuszczone osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu 

lub środków o podobnym działaniu. W firmie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, 

posiadania i spożywania napojów alkoholowych oraz środków o podobnym działaniu.  

10. W obiektach FPM S.A. obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych 

oraz używania urządzeń aplikujących nikotynę.  

11. Na terenie FPM S.A. należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

12. Upewnij się, że Twoje wyjście/wyjazd z firmy zostało odnotowane. 

 

Zagrożenia występujące na terenie FPM S.A. 

1. Czynniki niebezpieczne: 

1) Elementy ruchome i luźne. 

2) Elementy ostre i wystające. 

3) Porażenie prądem elektrycznym. 

4) Zagrożenie poparzeniem. 

5) Zagrożenie pożarowe i wybuchowe . 

6) Zagrożenia związane z przemieszczaniem się materiałów i ludzi, w tym związane 

z ruchem suwnic (transport wewnątrzzakładowy, przejścia i dojścia do maszyn 

i stanowisk pracy). 

7) Odpryski cząstek metalu i iskier (prace szlifierskie oraz przy obróbce metalu). 

8) Zagrożenia związane z pracami na wysokości. 
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2. Czynniki szkodliwe i uciążliwe: 

1) Czynniki fizyczne: 

− hałas, 

− pyły przemysłowe, 

− promieniowanie UV (prace spawalnicze i palenie blach). 

2) Czynniki chemiczne: 

− gazy i dymy spawalnicze, 

− gazy i dymy malarskie. 

 

Ogólne wymagania BHP obowiązujące osoby wykonujące czynności na terenie FPM S.A. 

 

Osoby wykonujące czynności na terenie FPM S.A., niebędące pracownikami FPM S.A.  

zobowiązane są do przestrzegania następujących wymogów BHP:  

1. Przystępując do pracy na terenie FPM S.A. osoby, o których mowa wyżej muszą 

posiadać udokumentowane, odpowiednie dla rodzaju wykonywanych prac, szkolenie 

BHP, informacje i instrukcje dotyczące zajmowanego stanowiska lub wykonywanej 

pracy oraz aktualne uprawnienia i badania lekarskie. 

2. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z treścią wyciągu z dokumentu 

zabezpieczenia przed wybuchem oraz wyciągu z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 

dostępnymi na stronie http://www.fpmsa.com bądź udostępnionymi przez osobę 

nadzorującą ze strony FPM S.A. 

3. Należy zastosować się do zaleceń w zakresie bezpieczeństwa pracy wydanych przez 

nadzór i służby BHP w FPM S.A. W przypadku naruszenia przepisów, prace mogą zostać 

wstrzymane do czasu likwidacji zagrożenia. 

4. Prace prowadzone podczas ruchu technologicznego wydziału produkcyjnego, wymagają 

dodatkowych uzgodnień w zakresie bezpieczeństwa pracy, z nadzorem wydziału. 

5. Przy świadczeniu pracy na stanowiskach produkcyjnych WM obowiązuje nakaz noszenia 

ubrań roboczych, obuwia roboczego oraz innych środków ochrony indywidualnej 

wymaganych w instrukcjach BHP. W pozostałych przypadkach podczas wykonywania 

czynności na terenie FPM S.A. obowiązuje nakaz noszenia obuwia roboczego i kamizelki 

odblaskowej oraz innych środków ochrony indywidualnej adekwatnych do wykonywanej 

pracy. 

6. Środki ochrony indywidualnej muszą posiadać znak CE i być sprawne. 

7. Przy pracach na wysokości wymagane jest stosowanie kasku oraz sprzętu i urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem. 

8. Przy pracach z zastosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych należy zapoznać 

się z kartami charakterystyki preparatów niebezpiecznych i bezwzględnie przestrzegać 

ich zapisów, szczególnie tych dotyczących środków ochrony indywidualnej. O zamiarze 

zastosowania substancji chemicznej nieużytkowanej w FPM S.A. należy powiadomić 

służby BHP. 

9. Rejon prowadzonych prac powinien być wygrodzony taśmą ostrzegawczą i oznakowany 

odpowiednimi tablicami. 

10. Miejsca prowadzenia prac w otwartych kanałach lub studzienkach powinny być 

zabezpieczone w sposób trwały i wygrodzone. 

11. Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny maszyn, 

urządzeń oraz pozostałych narzędzi pracy. Wszelkie spostrzeżenia i nieprawidłowości 

należy zgłosić przełożonemu. 

http://www.fpmsa.com/

