
 

 

 

 

 
Themacampagne: Zasady bezpieczeństwa 

Lipiec 2022 
 
Do wszystkich pracowników MDI Techniek B.V.  
 

Jeśli przyjrzymy się dokładnie, co wydarzyło się przed wypadkami przy pracy, zobaczymy, że prawie 
zawsze nie były przestrzegane przepisy bezpieczeństwa.. W niektórych przypadkach ktoś nie 
pracował zgodnie z przepisami bezpieczeństwa a w innych przypadkach zasady bezpieczeństwa były 
błędne lub tak niejasne, że ludzie ich nie rozumieli. A czasami zdarzały się wypadki, bo w ogóle nie 
było przepisów. 
 
Dobre przepisy bezpieczeństwa lub zasady bezpieczeństwa muszą zatem spełniać co najmniej 
następujące wymagania: 

• Na piśmie 

• Jasne i zrozumiałe 

• Zrozumiałe także dla osób używających innego języka 
 
Istnieją dwa rodzaje zasad bezpieczeństwa: ogólne zasady bezpieczeństwa i szczegółowe zasady 
bezpieczeństwa. 
 
Ogólne zasady bezpieczeństwa: 
Ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczą całej organizacji, jej własnego personelu oraz innych osób na 
miejscu. Dotyczą zatem nie tylko naszych własnych pracowników i osób nadzorujących lub 
nadzorujących, ale także osób, które np. przychodzą z wizytą lub dostarczają materiały. Bardzo 
ważne jest, aby wszyscy znali ogólne zasady bezpieczeństwa. Zasady te muszą zatem zostać podane 
do wiadomości każdej osobie wchodzącej na stronę po raz pierwszy. 
 
Na przykład ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczą: 

 
• jak i gdzie należy się logować i wylogowywać, aby było wiadomo, kto jest obecny w lokalizacji, 
• jakie obowiązujązasady ruchu, 
• jak postępować w przypadku incydentów, 
• jak segregować odpady, 
• jak zgłaszać wypadki, pożary i incydenty, 
• ścieżki dla pieszych, 
• PPE, które musisz nosić w całym zakładzie. 
 
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa: 
Oprócz ogólnych zasad bezpieczeństwa istnieją szczegółowe zasady bezpieczeństwa. Zasady te 
przeznaczone są do sytuacji, w których mają miejsce zadania i czynności o podwyższonym ryzyku. 
Jest to więc zwykle nieco bardziej niebezpieczna praca. 
  
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa opisują, w jaki sposób możesz wykonywać pracę tak 

bezpiecznie, jak to możliwe.  



 

 

 
 
 
 
 
Dotyczą one: 
• praca w miejscach niebezpiecznych (pomieszczenia zamknięte, na wysokości, strefy zagrożenia 
wybuchem), 
• wykonywanie prac ryzykownych (prace gorące, prace wykopaliskowe, prace z substancjami 
niebezpiecznymi), 
• stosowanie środków ochrony indywidualnej (PPE), 
• bezpieczne użytkowanie narzędzi, sprzętu i narzędzi, 
• umieszczanie tarcz, oznaczeń i stosowanie określonych zabezpieczeń. 
 
Każdy pracownik musi mieć dostęp do szczegółowych zasad bezpieczeństwa. Przełożony musi zająć 
się i wyjaśnić swoim pracownikom szczegółowe zasady bezpieczeństwa. Przełożony musi nie tylko 
znać zasady bezpieczeństwa, ale także dbać o ich prawidłowe wdrożenie i sprawdzanie. 


