
W niniejszej broszurce przedstawiamy w skrócie sposób 
postępowania, który ma na celu ułatwić Ci zapoznanie 
się z zasadami i przepisami, jakie obowiązują na terenie 
ArcelorMittal Poland.

Są one podstawą do bezpiecznego wykonania pracy na 
Naszym terenie przez Ciebie i Twoich podwykonawców. 

PAMIĘTAJ!!!
TO TY ODPOWIADASZ ZA ŻYCIE I ZDROWIE 
SWOICH PRACOWNIKÓW.

Drogi wykonawco
Te i inne informacje
można odnaleźć na 
stronie internetowej 
poland.arcelormittal.com

wer. 3/01.2015
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Ogólne zasady dla wykonawców

Ważny paszport dla każdego 
pracownika

Podstawą do wydania przepustki jest paszport
z aktualnymi danymi - przykład poniżej. 

jeden człowiek 

jedna kłódka

jeden klucz

Każdy z Twoich 
pracowników powinien być
wyposażony w imienną kłódkę koloru 
CZARNEGO oraz przywieszkę. 

W celu uzyskania szczegółów skontaktuj się 
z koordynatorem BHP Zakładu, w którym 
Twoi pracownicy będą wykonywać prace.

Prace z energią lub substancją
niebezpieczną muszą być
wykonywane przy zastosowaniu
odpowiedniej izolacji (odcięcie
wszystkich rodzajów energii)

UWAGA: Masz obowiązek zgłosić i uzyskać zgodę od Biura Zakupów Usług ArcelorMittal Poland
przed zatrudnieniem Podwykonawcy również w wypadku jego zmiany. Wymagamy, żeby każdy
Wykonawca i jego Podwykonawca posiadał formalny system audytowania bezpieczeństwa, 
w tym zbierania i analizowania informacji wynikających z przeprowadzanych przez wszystkie linie 
hierarchiczne audytów BHP na prowadzonych pracach. Wyniki audytów bezpieczeństwa powinny 
być regularnie przekazywane do koordynatora BHP odpowiedniego Zakładu ArcelorMittal Poland.

UWAGA: Jesteś oceniany podczas przeprowadzanych audytów BHP. Zachowanie Twoich 
podwykonawców również ma wpływ na Twoją ocenę. Zapoznaj się z Polityką Zintegro-
wanego Systemu Zarządzania. 

Każdy z Twoich pracowników i pracowników podwykonawcy musi zdać egamin w zakresie prze-
pisów BHP, ppoż, ochrony zakładu oraz ochrony środowiska obowiązujących w ArcelorMittal Poland.

Na szkolenia obowiązują zapisy w formie elektronicznej. Więcej informacji można uzyskać 
pod numerami telefonów: 784 636 883 w Dabrowie Górniczej i 12 290 17 57 w Krakowie.
W Zdzieszowicach nie musisz zapisywać się na szkolenie - zgłoś się bezpośrednio do Biura 
BHP, szkolenia odbywają się w każdy wtorek o 7:00.

!

Podstawowa zasada: 

Aby otrzymać pusty wzór paszportu skontaktuj
się z Biurem BHP pod numerem telefonu:
32 776 88 92 Dąbrowa Górnicza
12 290 17 57 Kraków
77 445 14 40 Zdzieszowice 

Jeżeli planujesz zatrudnić Podwyko-
nawcę, zobowiązany jesteś zawrzeć 
w umowach z nim wyraźny zakaz 
powierzania wykonania całości lub 
części prac dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca

Podwykonawca PodwykonawcaPodwykonawca

Podwykonawca Podwykonawca

!



3

Zapewnij pracownikom
obowiązkowy sprzęt ochrony
osobistej

Przestrzegaj przepisów 
ruchu drogowego

Na terenie ArcelorMittal Poland 
obowiązuje ograniczenie prędkości:
 
Kraków
Dąbrowa Górnicza
Zdzieszowice

Sosnowiec
Świętochłowice
Chorzów

chyba że znaki stanowią inaczej.

Utrzymuj porządek i czystość
w miejscu wykonywania pracy

Okulary
ochronne

Ubranie 
ochronne

(długi rękaw) Kamizelka 
odblaskowa
(jeśli ubranie nie
ma elementów
odblaskowych)

Rękawice 
ochronne

Ubranie 
ochronne

(długie 
nogawki)

Buty 
z podnoskiem

Hełm
ochronny
z paskiem 
podbródkowym 
3 lub 4 
punktowym

UWAGA: 
Ubrania mają jednoznacznie odróżniać 
pracowników Wykonawcy 
i Podwykonawcy od pracowników 
ArcelorMittal Poland. Na ubraniu 
roboczym musi być widoczne logo 
firmy wykonującej pracę. 
Zabrania się stosowania kolorystyki 
ubrań obowiązujących w ArcelorMittal 
Poland.

Każdorazowe „wejście” lub „wyjście”
z obszaru prac należy zgłaszać kierownikowi 
robót/remontu.

!

Detektor gazu 
(w całej części surowcowej i zakładzie 
energetycznym, w innych Zakładach do stref 
gazoniebezpiecznych/wybuchowych oraz
w przestrzeniach ograniczonych).

Odzież roboczą lub ochronną 
z logo WŁASNEJ FIRMY

Butle gazowe muszą być przechowywane 
tylko w miejscach dostosowanych
i opisanych w uzgodnieniu z ArcelorMittal 
Poland.

W strefie zagrożonej wybuchem obowiązuje 
zakaz używania urządzeń elektrycznych
i narzędzi innych niż wykonanych we 
właściwym „Ex”.
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Przed rozpoczęciem pracy

Uzyskaj przepustkę 
od Biura Ochrony 
(Dział Kadr dot. Zdzieszowic) 

Podstawę do wyrobienia przepustki 
stanowi ważny Paszport.

Z wypełnionym Paszportem należy 
zgłosić się do Biura Ochrony / Działu 
Kadr w przypadku Zdzieszowic
(numery kontaktowe znajdziesz 
na ostatniej stronie tej broszury).

UWAGA! Pamiętaj o pieczątce lekarza 
medycyny pracy oraz poświadczeniu 
odbycia szkolenia BHP w ArcelorMittal 
Poland.

UWAGA! Identyfikacja zagrożeń 
i ocenę ryzyka (HIRA) dla Twoich prac 
musi być wykonywana wspólnie 
z ArcelorMittal Poland.

Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka 
(HIRA) dla obszaru wykonywanej pracy.

Rejestr znaczących aspektów 
środowiskowych.

Miejsca potencjalnych awarii.

Wymogi z obowiązujących w ArcelorMittal 
unormowań dotyczących pracy, która 
będzie wykonywana.
     

.

.

.

.

.

.

.

.

Przed przystąpieniem do prac 
ArcelorMittal Poland udostępni 
Ci następujące informacje:

Spotkaj się z przedstawicielem ArcelorMittal 
Poland w celu:

HIRA musi być zweryfikowana
i podpisana w miejscu
wykonywania pracy przed jej
rozpoczęciem.
Udaj się z przedstawicielem
ArcelorMittal Poland do miejsca
wykonywania pracy i zweryfikujcie
je  pod kątem bezpieczeństwa
wykonywanych prac.
Ocenę przekaż do Biura BHP
przed rozpoczęciem pracy.

omówienia zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem i organizacją pracy,

wyjaśnienia wątpliwości,

sporządzenia protokołu uzgodnień  
(Wspólnie: wykonawca + przedstawiciel 
ArcelorMittal Poland + inne osoby 
związane z wykonywaną pracą),

plan organizacji robót.
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Wypadki, zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe

niezwłocznie zawiadom centrum alarmowe, 
które wezwie karetkę pogotowia lub straż 
pożarną,

zapewnij niezwłoczną pomoc 
poszkodowanej osobie,

poinformuj wyznaczonego 
Koordynatora BHP z Zakładu, 
w którym wykonujesz prace,

zabezpiecz miejsce wypadku, 
zdarzenia bądź zachorowania.

wypadku,
zdarzenia potencjalnie
wypadkowego,
zachorowania w pracy

..

.

W sytuacji zaistnienia:

CENTRUM ALARMOWE
Widzisz awarię, pożar, wypadek? DZWOŃ

55-55 lub 784-30-55-55
Dąbrowa Górnicza, Kraków

Zdzieszowice
POŻAR

1222, 2222 lub 77 445 1222, 77 445 2222
WYPADEK

2550, 2324 lub 77 445 2550, 77 445 2324

Sosnowiec, Świętochłowice, Chorzów
POŻAR

112 lub 998
WYPADEK

112 lub 999



przynajmniej jedna ocena na 
TAK

komisyjna ocena miejsca pracy

wszystkie oceny na 
NIE

Dokonaj oceny zagrożenia pożarowego  
(odpowiedz na pytania z tabeli poniżej)

przygotuj miejsca pracy

uzyskaj zezwolenie na pracę

zgłoś rozpoczęcie pracy do straży pożarnej

wykonywanie prac – zabezpiecz prace przed powstaniem pożaru 
i ciągle obserwuj miejsce i teren prac 

po zakończeniu prac
kontroluj miejsca 
i teren prac:

zgłoś zakończenie prac do straży pożarnej

zaraz po pracy

po 30 min

po 1 godzinie

po 1,5 godziny

po 2 godzinach
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Zasady prowadzenia 
prac niebezpiecznych pożarowo

dostarcz  listę kontrolną przygotowania miejsca i rejonu prac  
do straży pożarnej



Strefa zagrożenia wybuchem.

Strefa zagrożenia gazowego.

Płyny palne - rozpuszczalniki, miejsca z olejami,

magazyny farb i lakierów, piwnice olejowe.

Materiały łatwopalne na poziomie niższym niż

ten gdzie są prowadzone prace.

Paliwo stałe - węgiel, koks, drewno, papier, tektura.

Gazy palne - rurociągi, magazyny, stacje redukcyjne

Pomieszczenia elektryczne - tunele, kanały, rozdzielnie.

Inne materiały łatwopalne - niebiezpieczne pożarowo.

ZAGROŻENIE TAK NIE

MUSISZ mieć 
apteczkę pierwszej 
pomocy w miejscu 
wykonywania każdych
prac.
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! !
Przynajmniej jeden z Twoich 
pracowników  wykonujących 
pracę musi być przeszkolony 
do udzielania pierwszej 
pomocy. Wykaz osób 
uprawnionych do udzielania 
pierwszej pomocy musi 
znajdować się przy apteczce.

Pamietaj! Podczas wykonywania jakkiegokolwiek rodzaju 
prac na terenie ArcelorMittal Poland:



Prace szczególnie
niebezpieczne

roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe 
i montażowe prowadzone bez wstrzymania 
ruchu zakładu pracy lub jego części,
prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach 
urządzeń technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach 
zamkniętych,
prace przy użyciu materiałów 
niebezpiecznych,
prace na wysokości,
inne prace określone w przepisach BHP lub 
instrukcjach eksploatacji urządzeń/ 
instalacji,
oraz inne prace o zwiększonym zagrożeniu 
lub wykonywane w utrudnionych warunkach 
m.in operacje podnoszenia wysokiego ryzyka.

Przed rozpoczęciem prac szczególnie 
niebezpiecznych

uzyskaj pisemne zezwolenie zgodne 
z przepisami zawartymi w Księdze Bez-
pieczeństwa dla Wykonawców ArcelorMittal 
Poland na wykonywanie w/w prac.

Osoba określona w protokole uzgodnień 
zapozna Cię z wymaganiami bezpiecznej 
organizacji w/w prac.

Prace rozbiórkowe (wyburzeniowe) muszą 
być prowadzone pod stałym nadzorem 
służby BHP zatrudnionej przez Wykonawcę. 

W przypadku wykonywania operacji 
podnoszenia o wysokim ryzyku wspólnie 
z przedstawicielem ArcelorMittal Poland 
opracuj plan operacji podnoszenia o wysokim 
ryzyku.

W/w prace należy ogrodzić oraz oznakować 
znakami bezpieczeństwa!

.

.

.

..

.

Prace szczególnie 
niebezpieczne to:
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Kontakt: Biuro BHP 
32 776 88 92
32 776 76 17

Biuro Ochrony 
Dąbrowa Górnicza
32 776 65 59

Dział Kadr 
Zdzieszowice 
77 445 22 04

UWAGA!

OSOBOM
NIEUPOWAŻNIONYM

WSTĘP WZBRIONIONY
UWAGA !

PRZESTRZEŃ OGRANICZONA
W YMAGA PISEMNEGO 

ZEZWOLENIA NA WEJŚCIE

STREFA 
NIEBEZPIECZNA

!

Ex

UWAGA!
II STREFA
ZAGROŻENIA GAZOWEGO
W miejscach tych:
- nie wolno przebywać nie mniej niż dwóm pracownikom
- należy posiadać sprzęt ochronny dróg oddechowych i stosować w razie potrzeby
- przed wejściem należy dokonać pomiarów stężeń gazów
- należy posiada indywidualny detektor (CO2  i O2 )
    

GAS

Biuro BHP 
Zdzieszowice 
77 445 28 11


