
BEZPIECZNIE PRACUJ

BEZPIECZNIE W RACA J DO DOMU

Instrukcja obrazkowa BHP/OŚ



Kellwin

10 zasad „MYŚL O BEZPIECZEŃSTWIE”

1.   Pomyśl o  swoim otoczeniu: pracownicy nie są 
zobowiązani do  wykonywania pracy w  warun-
kach, które uważają za niebezpieczne.

2.   Pomyśl  o  sobie: Przed rozpoczęciem obsługi 
jakichkolwiek instalacji i  urządzeń, sprzętu czy 
pojazdu, każdy pracownik musi posiadać odpo-
wiednią do tego wiedzę i umiejętności.

3.   Pomyśl o sprzęcie: Przed rozpoczęciem jakich-
kolwiek czynność, wszystkie instalacje i urządze-
nia, sprzęt oraz obszar wykonywania pracy za-
wodowej muszą zostać dokładnie sprawdzone 
pod kątem bezpieczeństwa.

4.   Pomyśl o uzyskaniu zezwolenia: Wszelkie zmiany 
dotyczące instalacji i urządzeń oraz sprzętu muszą 
zostać zatwierdzone przez pracownika posiadają-
cego do tego odpowiednie kompetencje.

5.   Pomyśl  o  podnoszeniu: wszystkie czynności 
podnoszenia lub ręcznej obsługi ładunku należy 
wstępnie ocenić i  przeprowadzać zachowując 
zasady bezpieczeństwa

6.   Pomyśl o miejscu wykonywania pracy: wszyst-
kie budowy powinny być wyposażone w stosow-
ne urządzenia sanitarne dla personelu (np. toale-
ty/umywalki itp.)

7.   Pomyśl o pracy na wysokości: odpowiednie za-
bezpieczenia przed upadkiem należy zapewnić 
wszystkim osobom pracującym na wysokości.

8.   Pomyśl o przekazywaniu komunikatów: Odpo-
wiednie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa, 
zawarte w biuletynach i ulotkach informacyjnych, 
muszą być rozpowszechnione i  zastosowane 
w praktyce

9.   Pomyśl o zgłaszaniu zdarzeń niebezpiecznych: 
Wszelkie zdarzenia niebezpieczne należy nie-
zwłocznie zgłosić odpowiedniej osobie

10.   Pomyśl o własnej ochronie: Wszystkie osoby 
znajdujące  się w  miejscu pracy muszą przez 
cały czas stosować odpowiednie środki ochro-
ny osobistej 
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Polityka Bezpieczeństwa I Higieny Pracy:
http://keller.com.pl/pdf/polityka-bhp.pdf

Think Safe:
http://keller.com.pl/pdf/think-safe-pl.pdf

Polityka Ochrony Środowiska:
http://keller.com.pl/pdf/polityka-srodowiskowa.pdf

Procedura dla podwykonawców i dostawców:
http://keller.com.pl/pdf/wymogi-dla-podwykonaw 
cow-i-dostawcow.pdf

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowi-
ska to priorytety w strategii firmy Keller Polska Sp. z o.o., która 
świadoma panujących zagrożeń związanych z prowadzoną 
działalnością, zobowiązuje wszystkich pracowników, podwy-
konawców, dostawców i gości do zapoznania się i przestrze-
gania zasad zawartych w poniższej instrukcji, a także szcze-
gółowych wytycznych znajdujących się na stronach www:
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Obowiązki podstawowe / Szkolenie
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u u
Zakazy na budowie



7

su
Urządzenia sanitarne



8 Pierwsza pomoc i punkt ppoż.

ss



9Ciągi komunikacyjne

su



10 Schodnie

su



11Wykopy liniowe (rozparcie)

u s



12 Ograniczenie prędkości

su



13Zabezpieczenie wykopu

su



14 Otwory technologiczne 

su



15Strefa niebezpieczna

su



16 Sygnalista hakowy

su



17Transport

su



18 Sprawne zawiesia

su



19Drabina – asekuracja

su



20 Prace dźwigowe

su



21Lina kierunkowa

su



22 Załadunki

su



23Martwe pole

u s



24 Uzbrajanie maszyny

su



25Rusztowania

u s



26 Rozpoznanie saperskie

su



27Instalacje podziemne – odkrywki

su



28 Klin odłamu

su



29Praca maszynami

su



30

su
Kontrola węży



31Klamry/zawleczki przy połączeniach

u s



32 Putzer

su



33Platforma robocza

su



34 Kluczyk w stacyjce

su



35Zakaz zeskakiwania

su



36 Zakaz przewożenia osób

su



37Zakaz podnoszenia osób

su



38 Linie napowietrzne

su



39Torowiska kolejowe

su



40 Torowiska tramwajowe

su



41Porządek na budowie

su



42 Porządek w kontenerach

su



43Uziemienie i pomiary

su



44 Przewody elektryczne

su



45Testy wyłączników różnicowo-prądowych

su



46 Zabezpieczenie kabli

su



47Substancje niebezpieczne

su



48 Zapoznanie z kartami charakterystyki

su



49Ochrona słuchu

su



50 Ochrona rąk

su



51Spawanie

su



52 Składowanie

su



53Wyposażenie kontenera (gazy i oleje oddzielne)

u s
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u s
Substancje chemiczne (stosowanie oryginalnych opakowań)



55Zbiornik ON

su



56 Wyciek

su



57Segregacja odpadów

u s



58 Mieszalnik – ochrona oddechu

su



59Iniekcja

su



60 Ręczne prace

u s



61Wchodzenie na kontener 

u s



62

u s
Dźwiganie

OJ !



63Ręczne prace transportowe

su



64 Stosowanie bezpiecznych noży 

su



65Narzędzia ręczne

su



66 Elektronarzędzia

su



67Zabezpieczanie prętów zbrojeniowych

su



68 Kierowanie ruchem

su



69Stan techniczny dróg dojazdowych, platform oraz placów składowych

u s



70 Rozładunki

su



71Stosowanie podestów przy rozładunkach

u s



72 Żerdzie

su



73Odmowa pracy

su



74 Warunki atmosferyczne

u s



75Warunki atmosferyczne – zwisy lodu

su



76 Modyfikacje

su



77Prowadzenie samochodu (prowadź wypoczęty)

u s



78 Pierwsza pomoc – „łańcuch życia”
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Notatki
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Notatki
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Ja niżej podpisany oświadczam, że  zapozna-
łem  się z  zasadami bezpieczeństwa i  higieny 
pracy, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska 
obowiązującymi na  terenie budowy Keller Pol-
ska Sp. z o.o. oraz bazie magazynowo-sprzęto-
wej (OSIL) i zobowiązuję się do ich bezwzględ-
nego przestrzegania.

podpis pracownika

Oświadczenie
pracownika

podpis pracownika

Oświadczenie
pracownika

Ja niżej podpisany oświadczam, że  zapozna-
łem  się z  zasadami bezpieczeństwa i  higieny 
pracy, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska 
obowiązującymi na  terenie budowy Keller Pol-
ska Sp. z o.o. oraz bazie magazynowo-sprzęto-
wej (OSIL) i zobowiązuję się do ich bezwzględ-
nego przestrzegania.





TELEFONY ALARMOWE

WAŻNE TELEFONY KELLER POLSKA

Telefon ratunkowy   – 112
Pogotowie ratunkowe  – 999
Straż pożarna  – 998
Policja  – 997

Pogotowie wodociągowe  – 994
Pogotowie ciepłownicze  – 993
Pogotowie gazowe  – 992
Pogotowie energetyczne  – 991
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