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Drodzy Klienci,

Mam przyjemność przedstawić Państwu kolejną edycję katalogu naszych produktów.
Został on poszerzony o wiele nowych pozycji.
Są wśród nich przede wszystkim znaki ewakuacyjne i znaki ppoż. wg PN-EN ISO 7010,
oprawy oświetlenia awaryjnego a także dużo bogatsza oferta znaków BHP oraz taśm ostrzegawczych.
Są to produkty, o które szczególnie zabiegali nasi klienci.
Wśród nowości warto również zwrócić uwagę na tablice substancji chemicznych oraz znaki do 
segregacji odpadów.

Działając już osiemnaście lat zyskaliśmy wielu wspaniałych partnerów handlowych
dzięki którym mamy możliwość ciągłego rozwoju.
Bardzo chciałbym im w tym miejscu podziękować.

Naszym nowym klientom tak jak i obecnym oferujemy atrakcyjne rabaty od cen katalogowych oraz 
stojaki ekspozycyjne.

Całym czasem dokładamy starań aby w pełni zaspakajać Państwa zapotrzebowania
z zakresu oznakowań BHP.
Równocześnie z katalogiem zachęcam Państwa także do odwiedzania  naszych stron 
www.tabliceBHP.pl oraz www.tablicebudowlane.pl na których na bieżąco pojawiają się
wszystkie nasze nowe produkty.
Towary dobre jakościowo a przede wszystkim w przystępnej cenie to cel którym się kierujemy. 
Państwa sympatia i uznanie są tego najlepszym dowodem.

Serdecznie zapraszam do współpracy hurtownie materiałów budowlanych, hurtownie z artykułami 
BHP, pracownie projektowo-architektoniczne, hurtownie elektryczne, zakłady gazowe i wodociągowe.

Mam nadzieję, że szeroka oferta naszej firmy spełni Państwa oczekiwania z zakresu szeroko rozumianej 
tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z poważaniem

                                                                                    mgr Marcin Klimczak
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SPIS TREŚCI

NIEBEZPIECZEŃSTWO

DLA ŻYCIA

WYŁĄCZ

W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

TEREN OCHRONY POŚREDNIEJ
UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ
USTANOWIONY W CELU OCHRONY

JAKOŚCI WÓD UJMOWANYCH

Czynności mycia i dezynfekcji rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez  
G.A.J. Ayliffe’a  zatwierdzoną przez CEN.
MYCIE RĄK:
1. Ręce spłukać pod bieżącą wodą.
2. Z dozownika pobrać mydło w płynie i zgodnie z podaną poniżej techniką myć ręce przez około 

30 sekund.
3. Spłukać ręce ciepłą wodą.
4. Ręce dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem lub suszarką.
5. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką.

UWAGA! NIE DOTYKAĆ RĘKOMA POJEMNIKA

TECHNIKA MYCIA RĄK:

1. Pocierać wewnętrzne części dłoni.
2. Pocierać wewnętrzną częścią prawej dłoni o 

grzbietową część lewej dłoni a następnie odwrotnie.
3. Pocierać wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi 

palcami aż do zagłębień między palcami.

4. Pocierać górne części palców prawej dłoni o 
wewnętrzną część lewej dłoni z złączonymi palcami, 
następnie powtórz czynność zmieniając układ rąk.

5. Zacisnąć lewą dłoń na prawym kciuku i pocierać 
go obrotowo, następnie zrobić to samo z lewym 
kciukiem.

6. Obrotowo pocierać wewnętrzną część lewej dłoni 
złączonymi palcami dłoni prawej i odwrotnie.

DEZYNFEKCJA RĄK:
1.  Pobrać z naściennego dozownika odpowiednią ilość środka dezynfekującego 

     …...............................................................................................................................................
     (podać nazwę środka oraz ilość zgodnie z zaleceniami producenta).
2. Wcierać środek dezynfekujący zgodnie z podaną wyżej techniką przez około 30 sekund    
     aż do wyschnięcia skóry - jeżeli producent nie zaleca spłukiwania środka dezynfekującego.
3.  Spłukać ciepłą wodą jeżeli takie są zalecenia producenta.
4.   Ręce dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem lub suszarką.
5.  Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką.
UWAGA! NIE DOTYKAĆ RĘKOMA POJEMNIKA

                                                                     Zatwierdził........................................................  data.......................

INSTRUKCJA MYCIA ORAZ DEZYNFEKCJI RĄK
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BUDOWLANE TABLICE INFORMACYJNE

BTI-1, BTI-1/2: rozmiar w cm 70 x 60, tablica z PCW koloru żółtego o grubości 0,8 mm (BTI-1) lub 0,6 mm (BTI-1/2), 
grafi ka wykonana metodą sitodruku. Tablica nie spełnia wymogu wielkości a treść tablicy zgodna z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.10.2015 r., Dz.U. z dnia 3.11.2015r., poz. 1775.

BTI-2, BTI-2/2: rozmiar w cm 70 x 90, tablica z PCW koloru żółtego o grubości 0,8 mm (BTI-2) lub 0,6 mm (BTI-2/2), grafi ka 
wykonana metodą sitodruku. Tablica opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 16.10.2015 r., Dz.U. z dnia 3.11.2015r., poz. 1775 .

BTI-4: rozmiar w cm 25 x 35, tablica z PCW koloru żółtego, grafi ka wykonana metodą sitodruku. Tablica 
opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., Dz. U. nr 47, pozycja 401

OGŁOSZENIE: rozmiar w cm 70 x 50, tablica z PCW koloru żółtego, grafika wykonana metodą sitodruku. Tablica opracowana 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r., Dz. U. nr 198., poz. 2042.

MARKER CZARNY 
WODOODPORNY

niezbędny do 
wypisania budowlanej 
tablicy informacyjnej

BTI-1, BTI-1/2

BTI-2, BTI-2/2

OGŁOSZENIE - PLAN BIOZ

BTI-4

produkt realizowany TYLKO na życzenie klienta
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BUDOWLANE TABLICE INFORMACYJN0-REKLAMOWE

BTI-3: rozmiar w cm 70 x 120, tablica z PCW koloru żółtego, grafi ka wykonana metodą sitodruku. Tablica 
opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.10.2015r., Dz. U. z dnia 
3. 11. 2015r. poz. 1775. Tablica posiada miejsce (70 x 30) na kolorową reklamę twojej fi rmy: składu 
materiałów budowlanych, pracowni projektowej, fi rmy budowlanej, itp. 



6

BUDOWLANE TABLICE OSTRZEGAWCZE

BTO-1

BTO-5

BTO-9

BTO-13

BTO-17

BTO-21

BTO-25

BTO-29

BTO-33

BTO-2

BTO-6

BTO-10

BTO-14

BTO-18

BTO-22

BTO-26

BTO-30

BTO-34

BTO-3

BTO-7

BTO-11

BTO-15

BTO-19

BTO-23

BTO-27

BTO-31

BTO-35

BTO-4

BTO-8

BTO-12

BTO-16

BTO-20

BTO-24

BTO-28

BTO-32

BTO-36
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BTO 1 - 39, 41-52: rozmiar w cm 25 x 35, tablice z PCW koloru żółtego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.
BTO 40: rozmiar w cm 35 x 50, tablica z PCW koloru żółtego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.

TABLICA ZBIORCZA BHP NA BUDOWĘ
wymiar 70x120 cm, nadruk techniką druku solventowego na folii  z wyklejeniem na płytę pcv

TABLICZKI OSTRZEGAWCZE

TO 1-4: rozmiar w cm 17,5 x 25, tablice z PCW koloru żółtego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.

TO-1 TO-2 TO-3 TO-4

BTO-40

BTO-37 BTO-38

BTO-39 BTO-41

BTO-42 BTO-43

BTO-46

BTO-45

BTO-49BTO-47

BTO-50 BTO-51

BTO-44

BTO-48

BTO-52
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ZNAKI INFORMACYJNE - RÓŻNE

ZI-1

ZI-5

ZI-9

ZI-13

ZI-17

ZI-21

ZI-25

ZI-29 ZI-30 ZI-31 ZI-32

ZI-26 ZI-27 ZI-28

ZI-22 ZI-23 ZI-24

ZI-18 ZI-19 ZI-20

ZI-14 ZI-15 ZI-16

ZI-10, ZI-10/2 ZI-11 ZI-12

ZI-6 ZI-7 ZI-8

ZI-2 ZI-3 ZI-4
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ZNAKI INFORMACYJNE - RÓŻNE

ZI 1-7, 9-11, 17, 20, 22, 24-26, 28-29, 32, 33, 40, 41,43, 46, 47, 48,50, 52-54:  rozmiar w cm 25 x 35, tablice z 
PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.
ZI 12-16, 27, 30-31, 44, 51: rozmiar w cm 25 x 35, tablice z PCW koloru żółtego, grafi ka wykonana metodą 
sitodruku.
ZI 8, 10/2,18, 21, 23, 36, 47/2, 48/2,55: rozmiar w cm 17,5 x 25, tablica z PCW koloru białego, grafi ka 
wykonana metodą sitodruku.
ZI 19: rozmiar w cm 10 x 25, tablica z PCW koloru żółtego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.
ZI 34, 35: rozmiar w cm 17,5 x 25, tablica z PCW koloru żółtego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.
ZI 37: rozmiar w cm 10 x 25, tablica z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.
ZI 38, 39, 45: rozmiar w cm 20 x 40, tablica z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.
ZI 49: rozmiar w cm 10 x 30, tablica z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.
ZI 42: rozmiar w cm 30 x 60, tablica z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.

ZI-51 ZI-52 ZI-53 ZI-54 ZI-55

ZI-38 ZI-39 ZI-40 ZI-41

ZI-45ZI-42 ZI-43 ZI-44

ZI-46 ZI-48, ZI-48/2 ZI-49 ZI-50ZI-47, ZI-47/2

ZI-33 ZI-37ZI-34 ZI-35 ZI-36



ZNAKI INFORMACYJNE - SKLEP

ZIS 1-8: rozmiar w cm 17,5 x 25, tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.

ZIS-1 ZIS-5ZIS-2

ZIS-6

SO-1

SO-5

SO-2

SO-6

SO-3

SO-7

SO-4

ZIS-3

ZIS-7

ZIS-4

ZIS-8

SO 1-7: rozmiar w cm 15x30, tablice z PCW lub folii samoprzylepnej, grafi ka wykonana metodą sitodruku 
lub druku solventowego
SO 8-13: rozmiar w cm 25x25, tablice z PCW lub folii samoprzylepnej, grafi ka wykonana metodą 
sitodruku lub druku solventowego 

ZNAKI DO SEGREGACJI ODPADÓW 

SO-8 SO-9 SO-10 SO-11

SO-12 SO-13
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ZIL-1

ZIL-4

ZIL-2

ZIL-5

ZIL-3

ZIL-6

ZIL-7

ZIL 1-6: rozmiar w cm 35 x 50, tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.
ZIL 7: rozmiar w cm 35 x 60, znak z PCW koloru żółtego, grafi ka wykonana metodą sitodruku. 
Znak dwuczłonowy.

ZNAKI INFORMACYJNE - LAS

11
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TABLICZKI INFORMACYJNE

TI 1-34, 38-47: rozmiar w cm 10 x 25, tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.
TI 35-37: rozmiar w cm 15x15, tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku lub druku 
solventowego

TI-1

TI-21

TI-6

TI-26

TI-11

TI-31

TI-16

TI-36 TI-37

TI-42

TI-47

TI-22

TI-43

TI-17

TI-38

TI-12

TI-32

TI-7

TI-27

TI-2

TI-23

TI-44

TI-18

TI-39

TI-13

TI-33

TI-8

TI-28

TI-3

TI-24

TI-45

TI-19

TI-40

TI-14

TI-34

TI-9

TI-29

TI-4

TI-36 TI-37 TI-38TI-37

TI-25

TI-46

TI-20

TI-41

TI-15

TI-35

TI-10

TI-30

TI-5
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ZNAKI OSTRZEGAWCZE OCHRONY I HIGIENY PRACY wg PN-93/N-01256

ZOO-7 ZOO-8 ZOO-9 ZOO-12ZOO-10 ZOO-11

ZOO-25 ZOO-26 ZOO-27 ZOO-30ZOO-28 ZOO-29

ZOO-13 ZOO-14 ZOO-15 ZOO-18ZOO-16 ZOO-17

ZOO-31 ZOO-32 ZOO-33 ZOO-36ZOO-34 ZOO-35

ZOO-37 ZOO-38 ZOO-39 ZOO-40 ZOO-41 ZOO-42

ZOO-1 ZOO-2 ZOO-3 ZOO-6ZOO-4 ZOO-5

ZOO-19 ZOO-20 ZOO-21 ZOO-22 ZOO-23 ZOO-24



ZNAKI INFORMACYJNE OCHRONY I HIGIENY PRACY wg PN-93/N-01256

ZIO-1

ZIO-6

Prysznic bezpieczeństwa

ZIO-3

ZIO-8

ZIO-2

ZIO-7

Zatrzymanie awaryjne

ZIO-4

Telefon awaryjny

ZIO-5

ZIO 1-8: rozmiar w cm 22,5 x 27,5; tablice z PCW koloru białego lub folii samoprzylepnej, grafi ka wykonana
metodą sitodruku lub druku solventowego.
Znaki dostępne również w rozmiarze 11x14 cm oraz same piktogramy bez podpisu w wymiarach 22,5x22,5 lub 11x11 cm.

ZOO 1-51: rozmiar w cm 22,5 x 27,5; tablice z PCW koloru białego lub folii samoprzylepnej, , grafika wykonana 
metodą sitodruku lub druku solventowego.
Znaki dostępne również w rozmiarze 11 x 14 cm oraz same piktogramy bez podpisu w wymiarch 22,5 x 22,5 lub 11 x 11 cm.

ZOO-49 ZOO-50 ZOO-51

ZOO-43 ZOO-44 ZOO-45 ZOO-48ZOO-46 ZOO-47

ZNAKI OSTRZEGAWCZE OCHRONY I HIGIENY PRACY wg PN-93/N-01256
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ZNAKI ZAKAZU OCHRONY I HIGIENY PRACY wg PN-93/N-01256

ZZO 1-35: rozmiar w cm 22,5x27,5; tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku lub druku 
solventowego.
Znaki dostępne również w rozmiarze 11x14 cm oraz same piktogramy bez podpisu w wymiarach 22,5x22,5 i 11x11 cm.

ZZO-1

ZZO-19

ZZO-6

ZZO-24

ZZO-12

ZZO-30

ZZO-18

ZZO-3

ZZO-21

ZZO-8

ZZO-26

ZZO-14

ZZO-32

ZZO-2

ZZO-20

ZZO-7

ZZO-25

ZZO-13

ZZO-31

ZZO-4

ZZO-22

ZZO-9

ZZO-27

ZZO-15

ZZO-33

ZZO-10

ZZO-28

ZZO-16

ZZO-34

ZZO-11

ZZO-29

ZZO-17

ZZO-35

ZZO-5

ZZO-23

15



16

ZNAKI NAKAZU OCHRONY I HIGIENY PRACY wg PN-93/N-01256

ZNO-1 ZNO-3ZNO-2 ZNO-4 ZNO-5 ZNO-6

ZNO-11ZNO-8

ZNO-13

ZNO-19

ZNO-14

ZNO-21

ZNO-27

ZNO-15

ZNO-22

ZNO-28

ZNO-16

ZNO-23 ZNO-24

ZNO-17

ZNO-25

ZNO-18

ZNO-20

ZNO-26

ZNO-7 ZNO-12ZNO-9 ZNO-10

ZNO 1-28: rozmiar w cm 22,5 x 27,5; tablice z PCW koloru białego lub folii samoprzylepnej, grafi ka 
wykonana metodą sitodruku lub druku solventowego.
Znaki dostępne również w rozmiarze 11x14 cm oraz same piktogramy bez podpisu w wymiarach 
22,5x22,5 lub 11x11 cm.
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ZNAKI ELEKTRYCZNE OSTRZEGAWCZE typ B wg PN-88/E-08501

NIE DOTYKAĆ!
URZĄDZENIE 

ELEKTRYCZNE

POD
NAPIĘCIEM

NIE WCHODZIĆ
WYSOKIE
NAPIĘCIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA ŻYCIA PRZY

DOTKNIĘCIU
PRZEWODÓW

WYSOKIE
NAPIĘCIE

NAPIĘCIE
NIEBEZPIECZNE

DLA ŻYCIA

ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA

NIEBEZPIECZENE
NAPIĘCIE
KROKOWE

WYSOKIE NAPIĘCIE
NIEBEZPIECZNE 

DLA ŻYCIA

OBWÓD
POMOCNICZY

POD NAPIĘCIEM

NAPIĘCIE
ZWROTNE

NIEBEZPIECZENE
NAPIĘCIE

DOTYKOWE

KABEL
WYSOKIEGO

NAPIĘCIA

OBWÓD
OŚWIETLENIOWY
POD NAPIĘCIEM

ŁADUNEK
SZCZĄTKOWY

ZEO/B-1

ZEO/B-5

ZEO/B-9

ZEO/B-13

NAPIĘCIE
NIEBEZPIECZNE

DLA ŻYCIA

NAPIĘCIE
ZWROTNE

ZEO/A-1

ZEO/A-6

ZEO/A-11

ZEO/B-3

ZEO/B-7

ZEO/B-11

ZEO/B-15

OBWÓD 
OŚWIETLENIOWY
POD NAPIĘCIEM

NIEBEZPIECZEŃSTWO
DLA ŻYCIA PRZY

DOTKNIĘCIU
PRZEWODÓW

ZEO/A-3

ZEO/A-8

ZEO/A-13

ZEO/B-2

ZEO/B-6

ZEO/B-10

ZEO/B-14

OBWÓD
POMOCNICZY

POD NAPIĘCIEM

ŁADUNEK
SZCZĄTKOWY

ZEO/A-2

ZEO/A-7

ZEO/A-12

ZEO/B-4

ZEO/B-8

ZEO/B-12

NIE WCHODZIĆ
WYSOKIE
NAPIĘCIE

NIEBEZPIECZENE
NAPIĘCIE
KROKOWE

ZEO/A-4

ZEO/A-9

ZEO/A-14

ROZDZIELNIA
ELEKTRYCZNA

NIEBEZPIECZENE
NAPIĘCIE

DOTYKOWE

ZEO/A-5

ZEO/A-10

ZEO/A-15

ZEO/A 1-15: rozmiar w cm 14,8 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.

ZEO/B 1-15: rozmiar w cm 7,4 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.

ZNAKI ELEKTRYCZNE OSTRZEGAWCZE typ A wg PN-88/E-08501
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ZNAKI ELEKTRYCZNE ZAKAZU typ A wg PN-88/E-08501

ZNAKI ELEKTRYCZNE ZAKAZU typ B wg PN-88/E-08501

ZNAKI ELEKTRYCZNE NAKAZU typ A wg PN-88/E-08501

NIEBEZPIECZEŃSTWO

DLA ŻYCIA

NIE UZIEMIAĆ

NIE ZAŁĄCZAĆ

PRACUJĄ LUDZIE

WEJŚCIE
WZBRONIONE

NIE ZAŁĄCZAĆ

DOTYKANIE
WZBRONIONE

NIE WCHODZIĆ

NIE DOTYKAĆ

NIEBEZPIECZEŃSTWO

DLA ŻYCIA

NIE DOTYKAĆ

NIE ZAŁĄCZAĆ

PRACUJĄ LUDZIE

NIE UZIEMIAĆ

NIE ZAŁĄCZAĆ

WEJŚCIE
WZBRONIONE

NIE WCHODZIĆ

DOTYKANIE
WZBRONIONE

WYŁĄCZ

W NIEBEZPIECZEŃSTWIE
PRZED PRACĄ

UZIEMIĆ

W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

NACIŚNIJ PRZYCISK

WYŁĄCZ
PRZED ROZPOCZĘCIEM

PRACY

PRZED OTWARCIEM
ROZŁADUJ

WYSOKIE NAPIĘCIE

URZĄDZENIE MOŻE
OBSŁUGIWAĆ TYLKO
OSOBA UPRAWNIONA

PRZED WEJŚCIEM

WYŁĄCZ

PRZED WEJŚCIEM
ROZŁADUJ

WYSOKIE NAPIĘCIE

WYŁĄCZ

OBUSTRONNIE

PRZED
ZDJĘCIEM OSŁONY

WYŁĄCZ

WYŁĄCZ
PO ZAKOŃCZENIU

PRACY

TYLKO TU

PRACUJ

ZEZ/A-1

ZEN/A-1

ZEN/A-7

ZEZ/B-1

ZEZ/A-5

ZEZ/B-5

ZEZ/A-3

ZEN/A-3

ZEN/A-9

ZEZ/B-3

ZEZ/A-7

ZEZ/B-7

ZEZ/A-2

ZEN/A-2

ZEN/A-8

ZEZ/B-2

ZEZ/A-6

ZEZ/B-6

ZEZ/A-4

ZEN/A-4

ZEN/A-10

ZEN/A-5

ZEN/A-11

ZEN/A-6

ZEN/A-12

ZEZ/B-4

ZEZ/A-8

ZEZ/B-8

ZEZ/A 1-8: rozmiar w cm 14,8 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.

ZEN/A 1-12: rozmiar w cm 14,8 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.

ZEZ/B 1-8: rozmiar w cm 7,4 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.
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ZNAKI ELEKTRYCZNE NAKAZU typ B wg PN-88/E-08501

ZNAKI ELEKTRYCZNE INFORMACYJNE typ B wg PN-88/E-08501

WYŁĄCZ

W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

WYŁĄCZ

PO ZAKOŃCZENIU

PRACY

PRZED

ZDJĘCIEM OSŁONY

WYŁĄCZ

ZEN/B-1

ZEN/B-9

ZEN/B-5

ZEI//B-1

ZEI/B-5

PRZED OTWARCIEM

ROZŁADUJ

WYSOKIE NAPIĘCIE

W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

NACIŚNIJ PRZYCISK

PRZED WEJŚCIEM

WYŁĄCZ

ZEN/B-7

ZEN/B-3

ZEN/B-11

ZEI/B-7

ZEI/B-3

TYLKO TU

PRACUJ

WYŁĄCZ

PRZED ROZPOCZĘCIEM

PRACY

PRZED PRACĄ

UZIEMIĆ

ZEN/B-2

ZEN/B-10

ZEN/B-6

ZEI/B-2

ZEI/B-6

WYŁĄCZ

OBUSTRONNIE

PRZED WEJŚCIEM

ROZŁADUJ

WYSOKIE NAPIĘCIE

URZĄDZENIE MOŻE

OBSŁUGIWAĆ TYLKO

OSOBA UPRAWNIONA

ZEN/B-8

ZEN/B-4

ZEN/B-12

ZEI/B-8

ZEI/B-4

ZEN/B 1-12: rozmiar w cm 7,4 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.

ZNAKI ELEKTRYCZNE INFORMACYJNE typ A wg PN-88/E-08501

ZEI/A-1

ZEI/A-7

ZEI/A-13

ZEI/A-3

ZEI/A-9

ZEI/A-15

ZEI/A-2

ZEI/A-8

ZEI/A-14

ZEI/A-4

ZEI/A-10

ZEI/A-16

ZEIA-5

ZEI/A-11

ZEI/A-17

ZEI/A-6

ZEI/A-12

ZEI/A  1-17: rozmiar w cm 14,8 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.



20

TABLICE - STREFY ZAGROŻENIA WYBUCHEM

SZW 1-9: rozmiar w cm 25 x 35, tablice z PCW koloru żółtego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.

TABLICZKI ORIENTACYJNE DLA GAZOCIĄGÓW

TODG-1

tablica zawieradła 
mechanicznego na 
gazociągu

tablica odwadniacza tablica sączka 
węchowego

tablica zawieradła 
cieczowego

tablica zawieradła 
mechanicznego na 
rurociągu upustowym

tablica kurka tablica odgałęzienia

tablica punktu 
pomiarowego

TODG-6TODG-2

TODG-7

TODG-3

TODG-8

TODG-4

tablica punktu 
załamania gazociągu

TODG-9

TODG-5

SZW-1

SZW-6

SZW-2

SZW-7

SZW-3

SZW-8 SZW-9

SZW-4 SZW-5

TODG 1-9: rozmiar w cm 14 x 20; tablice z PCW koloru żółtego (lub innego materiału np. blacha), 
grafi ka wykonana metodą sitodruku, tablice do samodzielnego wpisywania. Oferujemy również 
wypełnienie tablic metodą ploterową.

ZEI/B-9

ZEI/B-13

ZEI/B-17

ZEI/B-11

ZEI/B-15

ZEI/B-10

ZEI/B-14

ZEI/B-12

ZEI/B-16

ZEI/B 1-17: rozmiar w cm 7,4 x 21; tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.
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TABLICE ORIENTACYJNE DLA WODOCIĄGÓW wg PN-86/B09700

TODW 1-9: rozmiar w cm 14 x 20; tablice z PCW koloru białego (lub innego materiału np. blacha), 
grafi ka wykonana metodą sitodruku, tablice do samodzielnego wpisywania. Oferujemy również 
wypełnienie tablic metodą ploterową.

TODW-1

tablica orientacyjna 
dla hydrantu

tablica orientacyjna 
przyłączenia uziomu

TODW-6

tablica orientacyjna 
dla zasuwy

TODW-2

tablica orientacyjna 
przyłączenia stacji 
ochrony katodowej

TODW-7

tablica orientacyjna 
dla zasuwy na 
połączeniu

TODW-3

tablica orientacyjna 
przyłączenia 
przewodów od stacji 
drenażowej

TODW-8

tablica orientacyjna 
dla zasuwy 
odwadniającej (spust)

TODW-4

tablica orientacyjna 
punktu pomiarowego

TODW-9

tablica orientacyjna 
dla odpowietrznika

TODW-5

TABLICE DLA WODOCIĄGÓW I OCZYSZCZALNI

TEREN OCHRONY POŚREDNIEJ
UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ
USTANOWIONY W CELU OCHRONY

JAKOŚCI WÓD UJMOWANYCH

TEREN OCHRONY POŚREDNIEJ
UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ

USTANOWIONY W CELU OCHRONY
JAKOŚCI WÓD UJMOWANYCH

TEREN OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ
UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ

OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM
WSTĘP WZBRONIONY

TEREN OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ
UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ

OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM
WSTĘP WZBRONIONY

STREFA OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ
UJĘCIA WODY

ZAKAZ SKŁADOWANIA
ODPADÓW

STREFA OCHRONNA
UJĘCIA WODY

NIEUPOWAŻNIONYM
WSTĘP WZBRONIONY

TEREN
OCZYSZCZALNI

ŚCIEKÓW
WSTĘP 

WZBRONIONY

TDW-1

TDW-3

TDW-5 TDW-6 TDW-7

TDW-2

TDW-4

TDW 1-4: rozmiar w cm 40 x 80; tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.
TDW 5-7: rozmiar w cm 35 x 50; tablice z PCW koloru białego, grafi ka wykonana metodą sitodruku.

Tablice opracowane na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8.11.2004r., 
Dz.U. nr 250 poz. 2506
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TABLICE REALIZOWANE NA INDYWIDUALNE ŻYCZENIE KLIENTA 

ŚLISKA
PODŁOGA

ZAKAZ
ŁOWIENIA RYB

WSPÓLNOTA 
MIESZKANIOWA

UL. SADOWA 10-11

SPADAJĄCE
DACHÓWKI

CAUTION !

UWAGA !
TEREN BUDOWY

WSTĘP WZBRONIONY

CONSTRUCTION SITE
NO ENTRY

TEREN
SZKOLNY
WSTĘP

WZBRONIONY

TEREN ŻWIROWNI

NIEUPOWAŻNIONYM

WSTĘP WZBRONIONY

ZAKAZ POSTOJU
DRZWI PODNOSZONE

POSTÓJ GROZI
USZKODZENIEM POJAZDU

P A R K I N G
WYŁĄCZNIE

DLA KLIENTÓW
KLINKIER CENTRUM

Tablice wykonywane metodą sitodruku lub metodą ploterową na płytach PCW.
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INSTRUKCJE BHP STANOWISKOWE I P.POŻ.

WYMOGI OGÓLNE:

1. Przed przystąpieniem pierwszy raz do obsługi urządzenia należy koniecznie zapoznać się 
z instrukcją obsługi sprzętu dostarczoną przez producenta.

2. Sprzęt komputerowy powinien być podłączony do gniazdka z kołkiem uziemiającym.
3. W pomieszczeniu z większą ilością komputerów należy zapewnić odpowiednią wentylację.
4. Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić minimum 60 cm zaś między 

tyłem pracownika a sąsiadującym monitorem 80 cm.
5. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy wyposażonym w monitor i komputer powinno 

wynosić minimum 500 lx.

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI:

1. Zabrania się samodzielnego naprawiania sprzętu przez osoby nie posiadające do tego 
uprawnień. Wszelkie awarie należy zgłaszać przełożonym.

2. Zabrania się palenia tytoniu na stanowisku pracy.
3. Na stanowisku pracy z komputerem nie należy spożywać posiłków.
4. Zabrania się instalowania oprogramowania bez licencji.
5. Zabrania się czyszczenia na mokro obudowy urządzeń będących pod napięciem.

Czyszczenie monitora należy przeprowadzać kiedy jest wyłączony i tylko środkami 
zalecanymi przez producenta.

6. Po każdej godzinie nieprzerwanej pracy stosować 5 minutowe przerwy.
7. Na stanowisku pracy należy utrzymywać ład i porządek.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY NALEŻY:

1. Sprawdzić wyposażenie stanowiska jak również stan kabli zasilających komputer i 
urządzenia współpracujące (monitor, drukarka).

2. Dostosować biurko, fotel, klawiaturę do wymiarów własnego ciała.
3. Zapewnić wystarczającą powierzchnię do swobodnego posługiwania się wyposażeniem 

stanowiska pracy tak aby znajdowało się ono w zasięgu rąk bez konieczności 
wykonywania ruchów wymuszonych.

4. Oczyścić ekran monitora z kurzu oraz wyregulować jasność i kontrast monitora przy 
zachowaniu aktualnie panujących warunków oświetlenia stanowiska pracy.

5. Przygotować i uruchomić programy zgodnie z instrukcjami ich użytkowania.

PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY:

1. Wyłączyć spod napięcia komputer oraz urządzenia współpracujące (monitor, drukarka).
2. Uporządkować stanowisko pracy.

Każdy pracownik jeżeli stwierdzi, że jego miejsce pracy budzi zastrzeżenia co do 
bezpieczeństwa ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienia.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy natychmiast powiadomić przełożonego oraz 
zabezpieczyć stanowisko pracy przed dostępem osób niepowołanych.

Zatwierdził.........................................................data..........................

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KOMPUTERA

1. Przed przystąpieniem pierwszy raz do obsługi urządzenia należy koniecznie zapoznać się 

2. Sprzęt komputerowy powinien być podłączony do gniazdka z kołkiem uziemiającym.
3. W pomieszczeniu z większą ilością komputerów należy zapewnić odpowiednią wentylację.
4. Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić minimum 60 cm zaś między 

5. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy wyposażonym w monitor i komputer powinno 

1. Zabrania się samodzielnego naprawiania sprzętu przez osoby nie posiadające do tego 

5. Zabrania się czyszczenia na mokro obudowy urządzeń będących pod napięciem.
Czyszczenie monitora należy przeprowadzać kiedy jest wyłączony i tylko środkami 

6. Po każdej godzinie nieprzerwanej pracy stosować 5 minutowe przerwy.

1. Sprawdzić wyposażenie stanowiska jak również stan kabli zasilających komputer i 

3. Zapewnić wystarczającą powierzchnię do swobodnego posługiwania się wyposażeniem 
stanowiska pracy tak aby znajdowało się ono w zasięgu rąk bez konieczności 

4. Oczyścić ekran monitora z kurzu oraz wyregulować jasność i kontrast monitora przy 
zachowaniu aktualnie panujących warunków oświetlenia stanowiska pracy.

5. Przygotować i uruchomić programy zgodnie z instrukcjami ich użytkowania.

1. Wyłączyć spod napięcia komputer oraz urządzenia współpracujące (monitor, drukarka).

Każdy pracownik jeżeli stwierdzi, że jego miejsce pracy budzi zastrzeżenia co do 
bezpieczeństwa ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienia.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy natychmiast powiadomić przełożonego oraz 

Zatwierdził.........................................................data..........................

INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KOMPUTERA

1. Przed przystąpieniem pierwszy raz do obsługi urządzenia należy koniecznie zapoznać się 

2. Sprzęt komputerowy powinien być podłączony do gniazdka z kołkiem uziemiającym.
3. W pomieszczeniu z większą ilością komputerów należy zapewnić odpowiednią wentylację.
4. Odległość między sąsiednimi monitorami powinna wynosić minimum 60 cm zaś między 

5. Natężenie oświetlenia na stanowisku pracy wyposażonym w monitor i komputer powinno 

1. Zabrania się samodzielnego naprawiania sprzętu przez osoby nie posiadające do tego 

5. Zabrania się czyszczenia na mokro obudowy urządzeń będących pod napięciem.
Czyszczenie monitora należy przeprowadzać kiedy jest wyłączony i tylko środkami 

1. Sprawdzić wyposażenie stanowiska jak również stan kabli zasilających komputer i 

3. Zapewnić wystarczającą powierzchnię do swobodnego posługiwania się wyposażeniem 
stanowiska pracy tak aby znajdowało się ono w zasięgu rąk bez konieczności 

4. Oczyścić ekran monitora z kurzu oraz wyregulować jasność i kontrast monitora przy 
zachowaniu aktualnie panujących warunków oświetlenia stanowiska pracy.

5. Przygotować i uruchomić programy zgodnie z instrukcjami ich użytkowania.

1. Wyłączyć spod napięcia komputer oraz urządzenia współpracujące (monitor, drukarka).

Każdy pracownik jeżeli stwierdzi, że jego miejsce pracy budzi zastrzeżenia co do 
bezpieczeństwa ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienia.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy natychmiast powiadomić przełożonego oraz 

Zatwierdził.........................................................data..........................

 WYMOGI OGÓLNE:

1. Kserokopiarka powinna być zainstalowana przez wykwalifikowanych pracowników 
serwisu.

2. Przewód zasilający powinien być podłączony do gniazda z kołkiem uziemiającym.
3. Kserokopiarka powinna być ustawiona z dala od grzejników, bezpośredniego 

oddziaływania światła słonecznego, w miejscu nienarażonym na kurz i wibracje.
4. Kserokopiarka powinna być ustawiona z zachowaniem minimum 10 cm wolnej 

przestrzeni między jej tylną częścią a ścianą umożliwiając łatwy dostęp do gniazda 
zasilającego.

CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. Sprawdzić stan kabli zasilających kserokopiarkę.
2. Upewnić się czy stan kabli zasilania elektrycznego oraz stan techniczny urządzenia 

zapewniają bezpieczną pracę a zwłaszcza ochronę przed porażeniem prądem 
elektrycznym.

ZASADY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI:

1. Urządzenie może obsługiwać pracownik, który zapoznał się z instrukcją obsługi 
kserokopiarki.

2. W czasie pracy kserokopiarki nie wolno otwierać wszelkich pokryw.
3. Nie dopuszczać aby do wnętrza kserokopiarki mogły się dostać drobne przedmioty 

mogące uszkodzić urządzenie.
4. Nie obciążać kopiarki ciężkimi przedmiotami.
5. Używać materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.
6. Obserwować komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu lub kontrolkach i 

postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
7. W przypadku awarii wyłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem.  

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

1. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym lub całkowicie wyłączyć z sieci w 
przypadku dłuższego przestoju.

2. Wykonać czynności porządkowe.
 

Zatwierdził.........................................................data..........................

INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE KSEROKOPIARKI

1. Kserokopiarka powinna być zainstalowana przez wykwalifikowanych pracowników 

2. Przewód zasilający powinien być podłączony do gniazda z kołkiem uziemiającym.
3. Kserokopiarka powinna być ustawiona z dala od grzejników, bezpośredniego 

oddziaływania światła słonecznego, w miejscu nienarażonym na kurz i wibracje.
4. Kserokopiarka powinna być ustawiona z zachowaniem minimum 10 cm wolnej 

przestrzeni między jej tylną częścią a ścianą umożliwiając łatwy dostęp do gniazda 

2. Upewnić się czy stan kabli zasilania elektrycznego oraz stan techniczny urządzenia 
zapewniają bezpieczną pracę a zwłaszcza ochronę przed porażeniem prądem 

1. Urządzenie może obsługiwać pracownik, który zapoznał się z instrukcją obsługi 

2. W czasie pracy kserokopiarki nie wolno otwierać wszelkich pokryw.
3. Nie dopuszczać aby do wnętrza kserokopiarki mogły się dostać drobne przedmioty 

5. Używać materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.
6. Obserwować komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu lub kontrolkach i 

7. W przypadku awarii wyłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem.  

1. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym lub całkowicie wyłączyć z sieci w 

Zatwierdził.........................................................data..........................

1. Kserokopiarka powinna być zainstalowana przez wykwalifikowanych pracowników 

2. Przewód zasilający powinien być podłączony do gniazda z kołkiem uziemiającym.
3. Kserokopiarka powinna być ustawiona z dala od grzejników, bezpośredniego 

oddziaływania światła słonecznego, w miejscu nienarażonym na kurz i wibracje.
4. Kserokopiarka powinna być ustawiona z zachowaniem minimum 10 cm wolnej 

przestrzeni między jej tylną częścią a ścianą umożliwiając łatwy dostęp do gniazda 

2. Upewnić się czy stan kabli zasilania elektrycznego oraz stan techniczny urządzenia 
zapewniają bezpieczną pracę a zwłaszcza ochronę przed porażeniem prądem 

1. Urządzenie może obsługiwać pracownik, który zapoznał się z instrukcją obsługi 

2. W czasie pracy kserokopiarki nie wolno otwierać wszelkich pokryw.
3. Nie dopuszczać aby do wnętrza kserokopiarki mogły się dostać drobne przedmioty 

5. Używać materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.
6. Obserwować komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu lub kontrolkach i 

7. W przypadku awarii wyłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem.  

1. Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem głównym lub całkowicie wyłączyć z sieci w 

Zatwierdził.........................................................data..........................

1. Zgodnie z przepisami działu dziesiątego Kodeksu Pracy podstawowym 
obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad BHP. 
W szczególności pracownik jest zobowiązany:

a) znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniach z zakresu BHP oraz 
poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

b) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz 
przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek 
przełożonych,

c) dbać o należyty stan maszyn, narzędzi i sprzętu oraz o ład i porządek w miejscu 
pracy,

d) używać przydzielonej mu odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochrony 
osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem,

e) poddawać się okresowym badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń 
lekarza, 

f) niezwłocznie zawiadamiać przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku 
przy pracy oraz zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.

2. Pracownik ponadto powinien rzetelnie wykonywać pracę oraz dokładnie 
zapoznać się z obowiązującymi przepisami i instrukcjami BHP związanymi z 
wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Przestrzegać regulaminu pracy i 
postanowień dyscypliny pracy.

3.  Do pracy pracownik powinien stawić się w stanie zdolnym do jej wykonywania 
i pozostawać w takim stanie przez cały dzień roboczy, a w szczególności 
przestrzegać obowiązku trzeźwości.

4.  Przed rozpoczęciem pracy należy:
a) szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją BHP,
b) ubrać się w odzież roboczą i sprawdzić czy pozapinane są wszystkie guziki i czy 

nie zwisają luźno jakieś części ubrania,
c) zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty, jak pierścionki, sygnety, obrączki, 

bransoletki,
d) sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska pracy, stan narzędzi, 

osłon i zabezpieczeń stosowanych na stanowisku,
e) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek niedokładności lub braków 

natychmiast zawiadomić o nich przełożonego,
f) upewnić się, że rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożenia osób przebywa-

jących na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu,
g) zapewnić sobie dobre oświetlenie, włączyć wentylację i wszystkie urządzenia 

gwarantujące bezpieczeństwo wykonywania pracy,
h) założyć stosowany na danym stanowisku pracy sprzęt ochrony osobistej, po 

uprzednim sprawdzeniu, że nie jest uszkodzony i może spełnić swoje ochronne 
zadanie.

5. W czasie pracy należy:
a) stanowisko pracy utrzymywać w porządku i czystości, nie rozrzucać narzędzi i 

przedmiotów przeznaczonych do wykonywania pracy, 
b) nie tarasować dróg i przejść oraz dostępu do sprzętu przeciwpożarowego i 

wyłączników prądu elektrycznego, drogi i przejścia muszą być zawsze czyste 
i suche,

c) ściśle przestrzegać obowiązującej stanowiskowej instrukcji BHP, instrukcji 
technologicznej oraz poleceń i wskazówek przełożonych,

d) pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy,
e) nie naprawiać samodzielnie maszyn i urządzeń, 
f) nie zdejmować osłon i urządzeń zabezpieczających, w razie zauważenia 

uszkodzenia natychmiast unieruchomić maszynę, wyłączyć spod napięcia i 
zawiadomić o tym przełożonego,

g) nie dopuszczać do pracy na swym stanowisku osób postronnych,
h) nie przeszkadzać w pracy innym i nie pozwolić przeszkadzać sobie, należy 

unikać zbędnych rozmów, 
i) nie dotykać części maszyn będących w ruchu, nie czyścić ich i nie smarować w ruchu,
j) nie dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem oraz nie 

naprawiać urządzeń elektrycznych, jeśli nie ma się do tego wymaganych 
uprawnień,

k) nosić odzież roboczą dokładnie opiętą, nie nosić szalików ani krawatów a włosy 
na głowie należy zabezpieczyć odpowiednimi czepkami lub chusteczkami bez 
zwisających końców,

l) w razie konieczności opuszczenia swego stanowiska pracy należy zatrzymać 
obsługiwane maszyny lub urządzenia, w przypadku przerwy w dopływie 
prądu również należy maszyny i urządzenia wyłączyć.

6. Przed zakończeniem pracy należy:
a) zatrzymać wszystkie obsługiwane maszyny i urządzenia,
b) dokładnie oczyścić stanowisko robocze,
c) ułożyć narzędzia i przyrządy w miejscach do tego celu wyznaczonych,
d) wyłączyć dopływ energii zasilającej urządzenia i maszyny.
7. W szczególnych okolicznościach np. gdy zdarzy się wypadek pracownika lub 

sąsiada, awaria maszyny, wybuchnie pożar lub nastąpi inny ważny powód, 
należy:

a) zatrzymać obsługiwaną maszynę, urządzenie,
b) natychmiast powiadomić o tym najbliżej znajdującego się przełożonego,
Następnie pracownik jest obowiązany:
a) przy awarii 
 - oczekiwać na decyzję przełożonego,
b) po wypadku przy pracy 
 - udać się do punktu pierwszej pomocy, samemu udzielić pierwszej pomocy 

poszkodowanym lub wezwać pogotowie ratunkowe,
c) przy pożarze 
 - natychmiast uruchomić system alarmowy 
 - powiadomić najbliższą jednostkę straży pożarnej 998, 112,
 - przystąpić do gaszenia dostępnymi środkami gaśniczymi (do czasu przybycia 

straży pożarnej).
8. Wszyscy pracownicy obowiązani są stosować się do sygnałów i znaków 

bezpieczeństwa.
9. Pracownik jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu 

się po drogach zakładowych i przestrzegania obowiązujących zasad ruchu 
drogowego.

Zgodnie z nimi należy:
a) poruszając się pieszo po zakładzie korzystać z dróg wyznaczonych dla pieszych, 

w razie braku takiej drogi, poruszać się po krawężniku po lewej stronie,
b) nie tamować ruchu innym użytkownikom drogi,
c) niosąc narzędzia lub przedmioty należy je tak zabezpieczyć, aby nie 

przeszkadzały innym użytkownikom drogi i nie stwarzały niebezpieczeństwa,
d) wchodząc na jezdnię zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza upewnić się 

czy nie nadjeżdżają pojazdy, 
e) przekraczać jezdnię w miejscach wyznaczonych, nie przebiegać przez jezdnię,
f) nie chodzić po torach, nie przechodzić przez torowisko w miejscach na to nie 

przeznaczonych,
g) nie przechodzić między pojazdami szynowymi i pod nimi,
i) nie przechodzić pod zawieszonymi ciężarami,
j) nie usuwać, nie zmieniać, nie zasłaniać lub nie przestawiać znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń ostrzegawczych,
k) przestrzegać dopuszczalnej szybkości jazdy środkami transportu.
10. Zabrania się pracownikom palić tytoń i wchodzić z otwartym ogniem do 

pomieszczeń oznaczonych znakiem „Palenie wzbronione”, „Zakaz używania 
otwartego ognia”.

11. Zabrania się rzucania zapałek, niedopałków, plucia na podłogę oraz 
zaśmiecania zakładu wszelkiego rodzaju odpadami.

12. Zabrania się wychodzenia bez potrzeby i zezwolenia na inne wydziały, w 
których pracownik nie jest zatrudniony.

13. Nie wolno samowolnie wchodzić na wysokość, przechylać się przez balustrady 
i poręcze, pozostawiać na górze narzędzi i materiałów.

14. Należy przestrzegać norm dźwigania, przenoszenia i podnoszeni ciężarów.
15. Do zdejmowania towarów, przedmiotów z górnych regałów stosować drabiny 

rozstawne lub podesty.
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Opracowanie i druk:                            Przedruk i kopiowanie zabronione

Instrukcje przeciwpożarowe
1. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru
2. Instrukcja przeciwpożarowa ogólna
3. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
4. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla magazynów i składów gazów palnych
5.  Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków magazynowych z materiałami niebezpiecznymi
6. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków magazynowych
7. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków administracyjnych i biurowych
8. Instrukcja przeciwpożarowa dla garaży
9. Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (paliwo do silników diesla)
10. Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towarów niebezpiecznych (benzyna)
11. Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo
12. Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych
13. Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji dystrybucji gazu płynnego
14. Instrukcja sygnałów alarmowych
15. Instrukcja przeciwpożarowa dla archiwum
16. Instrukcja przeciwpożarowa ogólna dla szkół, internatów, przedszkoli, domów dziecka
17. Instrukcja gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym

Instrukcje BHP
18. Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki
19. Sposoby postępowania pracowników w nieszczęśliwych wypadkach
20. Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników
21. Instrukcja BHP przy obsłudze komputera
22. Instrukcja BHP przy obsłudze drukarki
23. Instrukcja pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
24. Instrukcja ratowania osób porażonych prądem
25. Wykaz prac wzbronionych kobietom
26. Wykaz prac wzbronionych młodocianym
27. Instrukcja obsługi apteczki
28. Instrukcja ABC pierwszej pomocy (obrazkowo-tekstowa)
29. Organizacja pierwszej pomocy
30. Instrukcja przy obsłudze niszczarki dokumentów
31. Instrukcja w szkołach i placówkach publicznych
32. Instrukcja w warsztatach, laboratoriach, pracowniach, oraz na stanowiskach praktycznej nauki   
       zawodu w szkołach i placówkach publicznych
33. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zatrucia środkami ochrony roślin
34. Instrukcja postępowania w przypadku poparzenia kwasem lub ługiem
35. Instrukcja BHP w salach gimnastycznych i na boiskach w szkołach i placówkach publicznych
36. Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych

nosić odzież roboczą dokładnie opiętą, nie nosić szalików ani krawatów a włosy 
na głowie należy zabezpieczyć odpowiednimi czepkami lub chusteczkami bez 

w razie konieczności opuszczenia swego stanowiska pracy należy zatrzymać 
obsługiwane maszyny lub urządzenia, w przypadku przerwy w dopływie 
prądu również należy maszyny i urządzenia wyłączyć.
Przed zakończeniem pracy należy:
zatrzymać wszystkie obsługiwane maszyny i urządzenia,
dokładnie oczyścić stanowisko robocze,
ułożyć narzędzia i przyrządy w miejscach do tego celu wyznaczonych,
wyłączyć dopływ energii zasilającej urządzenia i maszyny.
W szczególnych okolicznościach np. gdy zdarzy się wypadek pracownika lub 
sąsiada, awaria maszyny, wybuchnie pożar lub nastąpi inny ważny powód, 

zatrzymać obsługiwaną maszynę, urządzenie,
natychmiast powiadomić o tym najbliżej znajdującego się przełożonego,

Następnie pracownik jest obowiązany:

- oczekiwać na decyzję przełożonego,

- udać się do punktu pierwszej pomocy, samemu udzielić pierwszej pomocy 
poszkodowanym lub wezwać pogotowie ratunkowe,

- natychmiast uruchomić system alarmowy 
- powiadomić najbliższą jednostkę straży pożarnej 998, 112,
- przystąpić do gaszenia dostępnymi środkami gaśniczymi (do czasu przybycia 

Wszyscy pracownicy obowiązani są stosować się do sygnałów i znaków 

Pracownik jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu 
się po drogach zakładowych i przestrzegania obowiązujących zasad ruchu 

poruszając się pieszo po zakładzie korzystać z dróg wyznaczonych dla pieszych, 
w razie braku takiej drogi, poruszać się po krawężniku po lewej stronie,
nie tamować ruchu innym użytkownikom drogi,
niosąc narzędzia lub przedmioty należy je tak zabezpieczyć, aby nie 
przeszkadzały innym użytkownikom drogi i nie stwarzały niebezpieczeństwa,
wchodząc na jezdnię zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza upewnić się 

przekraczać jezdnię w miejscach wyznaczonych, nie przebiegać przez jezdnię,
nie chodzić po torach, nie przechodzić przez torowisko w miejscach na to nie 

nie przechodzić między pojazdami szynowymi i pod nimi,
nie przechodzić pod zawieszonymi ciężarami,
nie usuwać, nie zmieniać, nie zasłaniać lub nie przestawiać znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń ostrzegawczych,
przestrzegać dopuszczalnej szybkości jazdy środkami transportu.
Zabrania się pracownikom palić tytoń i wchodzić z otwartym ogniem do 
pomieszczeń oznaczonych znakiem „Palenie wzbronione”, „Zakaz używania 

Zabrania się rzucania zapałek, niedopałków, plucia na podłogę oraz 
zaśmiecania zakładu wszelkiego rodzaju odpadami.
Zabrania się wychodzenia bez potrzeby i zezwolenia na inne wydziały, w 
których pracownik nie jest zatrudniony.
Nie wolno samowolnie wchodzić na wysokość, przechylać się przez balustrady 
i poręcze, pozostawiać na górze narzędzi i materiałów.
Należy przestrzegać norm dźwigania, przenoszenia i podnoszeni ciężarów.
Do zdejmowania towarów, przedmiotów z górnych regałów stosować drabiny 
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nosić odzież roboczą dokładnie opiętą, nie nosić szalików ani krawatów a włosy 
na głowie należy zabezpieczyć odpowiednimi czepkami lub chusteczkami bez 

w razie konieczności opuszczenia swego stanowiska pracy należy zatrzymać 
obsługiwane maszyny lub urządzenia, w przypadku przerwy w dopływie 
prądu również należy maszyny i urządzenia wyłączyć.

zatrzymać wszystkie obsługiwane maszyny i urządzenia,
dokładnie oczyścić stanowisko robocze,
ułożyć narzędzia i przyrządy w miejscach do tego celu wyznaczonych,
wyłączyć dopływ energii zasilającej urządzenia i maszyny.
W szczególnych okolicznościach np. gdy zdarzy się wypadek pracownika lub 
sąsiada, awaria maszyny, wybuchnie pożar lub nastąpi inny ważny powód, 

zatrzymać obsługiwaną maszynę, urządzenie,
natychmiast powiadomić o tym najbliżej znajdującego się przełożonego,

- oczekiwać na decyzję przełożonego,

- udać się do punktu pierwszej pomocy, samemu udzielić pierwszej pomocy 
poszkodowanym lub wezwać pogotowie ratunkowe,

- natychmiast uruchomić system alarmowy 
- powiadomić najbliższą jednostkę straży pożarnej 998, 112,
- przystąpić do gaszenia dostępnymi środkami gaśniczymi (do czasu przybycia 

Wszyscy pracownicy obowiązani są stosować się do sygnałów i znaków 

Pracownik jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu 
się po drogach zakładowych i przestrzegania obowiązujących zasad ruchu 

poruszając się pieszo po zakładzie korzystać z dróg wyznaczonych dla pieszych, 
w razie braku takiej drogi, poruszać się po krawężniku po lewej stronie,
nie tamować ruchu innym użytkownikom drogi,
niosąc narzędzia lub przedmioty należy je tak zabezpieczyć, aby nie 
przeszkadzały innym użytkownikom drogi i nie stwarzały niebezpieczeństwa,
wchodząc na jezdnię zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza upewnić się 

przekraczać jezdnię w miejscach wyznaczonych, nie przebiegać przez jezdnię,
nie chodzić po torach, nie przechodzić przez torowisko w miejscach na to nie 

nie przechodzić między pojazdami szynowymi i pod nimi,
nie przechodzić pod zawieszonymi ciężarami,
nie usuwać, nie zmieniać, nie zasłaniać lub nie przestawiać znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń ostrzegawczych,
przestrzegać dopuszczalnej szybkości jazdy środkami transportu.
Zabrania się pracownikom palić tytoń i wchodzić z otwartym ogniem do 
pomieszczeń oznaczonych znakiem „Palenie wzbronione”, „Zakaz używania 

Zabrania się rzucania zapałek, niedopałków, plucia na podłogę oraz 
zaśmiecania zakładu wszelkiego rodzaju odpadami.
Zabrania się wychodzenia bez potrzeby i zezwolenia na inne wydziały, w 
których pracownik nie jest zatrudniony.
Nie wolno samowolnie wchodzić na wysokość, przechylać się przez balustrady 
i poręcze, pozostawiać na górze narzędzi i materiałów.
Należy przestrzegać norm dźwigania, przenoszenia i podnoszeni ciężarów.
Do zdejmowania towarów, przedmiotów z górnych regałów stosować drabiny 
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Czynności mycia i dezynfekcji rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez  
G.A.J. Ayliffe’a  zatwierdzoną przez CEN.
MYCIE RĄK:
1. Ręce spłukać pod bieżącą wodą.
2. Z dozownika pobrać mydło w płynie i zgodnie z podaną poniżej techniką myć ręce przez około 

30 sekund.
3. Spłukać ręce ciepłą wodą.
4. Ręce dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem lub suszarką.
5. Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką.

UWAGA! NIE DOTYKAĆ RĘKOMA POJEMNIKA

TECHNIKA MYCIA RĄK:

1. Pocierać wewnętrzne części dłoni.
2. Pocierać wewnętrzną częścią prawej dłoni o 

grzbietową część lewej dłoni a następnie odwrotnie.
3. Pocierać wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi 

palcami aż do zagłębień między palcami.

4. Pocierać górne części palców prawej dłoni o 
wewnętrzną część lewej dłoni z złączonymi palcami, 
następnie powtórz czynność zmieniając układ rąk.

5. Zacisnąć lewą dłoń na prawym kciuku i pocierać 
go obrotowo, następnie zrobić to samo z lewym 
kciukiem.

6. Obrotowo pocierać wewnętrzną część lewej dłoni 
złączonymi palcami dłoni prawej i odwrotnie.

DEZYNFEKCJA RĄK:
1.  Pobrać z naściennego dozownika odpowiednią ilość środka dezynfekującego 

     …...............................................................................................................................................
     (podać nazwę środka oraz ilość zgodnie z zaleceniami producenta).
2. Wcierać środek dezynfekujący zgodnie z podaną wyżej techniką przez około 30 sekund    
     aż do wyschnięcia skóry - jeżeli producent nie zaleca spłukiwania środka dezynfekującego.
3.  Spłukać ciepłą wodą jeżeli takie są zalecenia producenta.
4.   Ręce dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem lub suszarką.
5.  Zużyty ręcznik umieścić w pojemniku pod umywalką.
UWAGA! NIE DOTYKAĆ RĘKOMA POJEMNIKA

                                                                     Zatwierdził........................................................  data.......................

INSTRUKCJA MYCIA ORAZ DEZYNFEKCJI RĄK
Czynności mycia i dezynfekcji rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez 

2. Z dozownika pobrać mydło w płynie i zgodnie z podaną poniżej techniką myć ręce przez około 

3. Pocierać wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi 3. Pocierać wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi 
palcami aż do zagłębień między palcami.

6. Obrotowo pocierać wewnętrzną część lewej dłoni 
złączonymi palcami dłoni prawej i odwrotnie.

1.  Pobrać z naściennego dozownika odpowiednią ilość środka dezynfekującego 

     …...............................................................................................................................................

Wcierać środek dezynfekujący zgodnie z podaną wyżej techniką przez około 30 sekund    
     aż do wyschnięcia skóry - jeżeli producent nie zaleca spłukiwania środka dezynfekującego.
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INSTRUKCJA MYCIA ORAZ DEZYNFEKCJI RĄK
Czynności mycia i dezynfekcji rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez 

2. Z dozownika pobrać mydło w płynie i zgodnie z podaną poniżej techniką myć ręce przez około 

3. Pocierać wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi 3. Pocierać wewnętrzne części dłoni z przeplecionymi 
palcami aż do zagłębień między palcami.

6. Obrotowo pocierać wewnętrzną część lewej dłoni 
złączonymi palcami dłoni prawej i odwrotnie.

1.  Pobrać z naściennego dozownika odpowiednią ilość środka dezynfekującego 

Wcierać środek dezynfekujący zgodnie z podaną wyżej techniką przez około 30 sekund    
     aż do wyschnięcia skóry - jeżeli producent nie zaleca spłukiwania środka dezynfekującego.

rdził........................................................  data.......................

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego 
zagrożenia,

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
3) prowadzenie działań ratowniczych. 
 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub 

terenu są zobowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.
 Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie 

przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

§1.1. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, 
które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego 
lub ewakuacji:

1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon 
materiałów występujących:

a) w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, spełniających wymagania 
określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203),

b) w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo;
2)   użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem 

albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i 
częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, 
wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

3) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie 
opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;

4) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, 
przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne 
wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w 
pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;

5) rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w 
miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;

6) składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w 
tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;

7) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem 
urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;

8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów 
palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 
373,15 K (100 °C),

b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających 
instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych 
i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;

9)    stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i 
niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;

10)  instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, 
gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed 
zapaleniem;

11)    składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie 
przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych 
wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych;

12)  składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach 
oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;

13)  przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych 
poddaszach i strychach oraz w piwnicach;

14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru 
lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;

15) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w 
przypadku powstania pożaru;

16) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi 
ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;

17) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której 
następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali;

18) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami 

wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,
g) krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od 

wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia;
19) napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach 

nieprzeznaczonych do tego celu;
20)  dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych 

do tego celu.
§1.2. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych:
1)   utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej;
2)   wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;
3)   umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów 

alarmowych;
4) oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami:
a) drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia, w których zgodnie z 

przepisami techniczno-budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający 
dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,

b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
d) miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków 

głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
e) pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, 

miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
g) dźwigi dla straży pożarnej,

h) przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów 
przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,

i) drzwi przeciwpożarowe,
j) drogi pożarowe,
k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem;
5)   umieszczają, przy wjazdach do garaży zamkniętych z podłogą znajdującą się poniżej poziomu terenu, czytelną 

informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w tych garażach samochodów zasilanych gazem 
płynnym propan-butan, o których mowa w przepisach techniczno-budowlanych.

§1.3. Wokół placów składowych i składowisk przy obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej 
musi być zachowany pas ochronny o minimalnej szerokości 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub 
gruntowej oczyszczonej.

§1.4. Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją, z wyjątkiem materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:

1) nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu;
2) zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych;
3) nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;
4) zachowania minimalnej odległości 5 m od drogi pożarowej.
§1.5. Właściciele, zarządcy i użytkownicy stacji paliw umieszczają na odmierzaczu gazu płynnego informacje o 

nienapełnianiu butli.
§1.6. Właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów produkcyjnych i magazynowych przeprowadzają regularne 

czynności porządkowe w miejscach, w których występują pyły palne zalegające w warstwach, zgodnie z 
zasadami określonymi w Polskich Normach.

§2. Właściciele lub zarządcy terenów utrzymują znajdujące się na nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym 
wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami dotyczącymi 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

§3.1.  Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, 
przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, 
magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

1)   warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu 
technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia 
wybuchem;

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich 
przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi 

oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych 

danych dotyczących w szczególności:
a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów 

niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.
§3.2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt8, 

w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w § 28 ust. 1, są przekazywane do właściwego miejscowo 
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby 
planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

§3.3. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zapewnić możliwość ich 
natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

§3.4. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub 
użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia 
wymagań, o których mowa w ust. 3, oraz żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.

§3.5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane w formie elektronicznej.
§3.6. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich 

część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących 
obronności państwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych część 
planu ochrony lub działań ratowniczych.

§3.7.  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a 
także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na 
zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

§3.8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust.1, 
jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1  000 m3, z 
zastrzeżeniem pkt 2;

2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.
§3.9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.
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Opracowano na podstawie:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)
USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Zatwierdził.........................................................data..........................

INSTRUKCJA OGÓLNA PRZECIWPOŻAROWA

przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów 
przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,

miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem;
5)   umieszczają, przy wjazdach do garaży zamkniętych z podłogą znajdującą się poniżej poziomu terenu, czytelną 

informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w tych garażach samochodów zasilanych gazem 
płynnym propan-butan, o których mowa w przepisach techniczno-budowlanych.

§1.3. Wokół placów składowych i składowisk przy obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej 
musi być zachowany pas ochronny o minimalnej szerokości 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub 

§1.4. Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją, z wyjątkiem materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:
nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu;
zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych;
nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;
zachowania minimalnej odległości 5 m od drogi pożarowej.

§1.5. Właściciele, zarządcy i użytkownicy stacji paliw umieszczają na odmierzaczu gazu płynnego informacje o 

§1.6. Właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów produkcyjnych i magazynowych przeprowadzają regularne 
czynności porządkowe w miejscach, w których występują pyły palne zalegające w warstwach, zgodnie z 

§2. Właściciele lub zarządcy terenów utrzymują znajdujące się na nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym 
wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami dotyczącymi 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

§3.1.  Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, 
przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, 
magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

1)   warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu 
technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia 

określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich 
przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi 

zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych 

powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów 
niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

§3.2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt8, 
w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w § 28 ust. 1, są przekazywane do właściwego miejscowo 
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby 
planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

§3.3. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zapewnić możliwość ich 
natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

§3.4. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub 
użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia 
wymagań, o których mowa w ust. 3, oraz żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.

§3.5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane w formie elektronicznej.
§3.6. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich 

część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących 
obronności państwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych część 

§3.7.  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a 
także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na 
zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

§3.8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust.1, 
jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1  000 m3, z 

kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

§3.9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Zatwierdził.........................................................data..........................

INSTRUKCJA OGÓLNA PRZECIWPOŻAROWA

przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów 
przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,

miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem;
5)   umieszczają, przy wjazdach do garaży zamkniętych z podłogą znajdującą się poniżej poziomu terenu, czytelną 

informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w tych garażach samochodów zasilanych gazem 
płynnym propan-butan, o których mowa w przepisach techniczno-budowlanych.

§1.3. Wokół placów składowych i składowisk przy obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej 
musi być zachowany pas ochronny o minimalnej szerokości 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub 

§1.4. Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektu związanych z jego funkcją, z wyjątkiem materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:
nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu;
zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych;
nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;
zachowania minimalnej odległości 5 m od drogi pożarowej.

§1.5. Właściciele, zarządcy i użytkownicy stacji paliw umieszczają na odmierzaczu gazu płynnego informacje o 

§1.6. Właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów produkcyjnych i magazynowych przeprowadzają regularne 
czynności porządkowe w miejscach, w których występują pyły palne zalegające w warstwach, zgodnie z 

§2. Właściciele lub zarządcy terenów utrzymują znajdujące się na nich drogi pożarowe w stanie umożliwiającym 
wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej zgodnie z przepisami dotyczącymi 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

§3.1.  Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, 
przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, 
magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

1)   warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu 
technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia 

określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich 
przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi 

zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych 

powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów 
niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

§3.2. Warunki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz plany, o których mowa w ust. 1 pkt8, 
w stosunku do obiektów i terenów wymienionych w § 28 ust. 1, są przekazywane do właściwego miejscowo 
komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej w celu ich wykorzystania na potrzeby 
planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.

§3.3. Sposób przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zapewnić możliwość ich 
natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

§3.4. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej może zwolnić właściciela, zarządcę lub 
użytkownika obiektu z przekazania dokumentów, o których mowa w ust. 2, jeżeli nie spowoduje to niespełnienia 
wymagań, o których mowa w ust. 3, oraz żądać ich uzupełnienia w uzasadnionych przypadkach.

§3.5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane w formie elektronicznej.
§3.6. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich 

część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących 
obronności państwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych część 

§3.7.  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a 
także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na 

§3.8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust.1, 
jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1  000 m3, z 

kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

§3.9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Zatwierdził.........................................................data..........................

1. ALARMOWANIE I OSTRZEGANIE
Każdy kto zauważył nawet najmniejszy pożar zobowiązany jest natychmiast zaalarmować: 
- osoby pozostające w strefie zagrożenia,
- STRAŻ POŻARNĄ 998, 112,
- właściciela obiektu (zakładu) lub jego zarządcę.
Alarmując należy zachować spokój nie dopuszczając do paniki.

Alarmując STRAŻ POŻARNĄ należy podać:
- gdzie się pali (dokładny adres, nazwę obiektu, instytucji),
- co się pali, czy istnieje zagrożenie życia ludzi,
- numer telefonu z którego powiadamiamy straż pożarną oraz swoje imię i nazwisko.
UWAGA! Słuchawkę należy odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez 
straż pożarną. Należy również odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie 
zgłoszenia.

2. AKCJA RATOWNICZO-GAŚNICZA

Wraz z alarmowaniem należy natychmiast w miarę możliwości
przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą dostępnego sprzętu pożarniczego (gaśnice, 
hydranty) jeżeli pożar nie przybrał dużych rozmiarów.

Gaszenie pożaru można podejmować tylko w początkowej fazie przy małym zadymieniu 
jeśli pożarem został objęty niewielki obszar. 

Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej akcją kieruje dyrektor (kierownik) ewentualnie 
jego zastępca lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy 
jednostki oraz udzielić informacji dotyczących:
- źródła pożaru,
- lokalizacji głównego wyłącznika prądu i gazu,
- punktów czerpania wody.
 
Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczej powinna pamiętać, że:
- w pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi z zagrożonej pożarem strefy,
- należy wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń objętych pożarem,
- nie wolno otwierać bez potrzeby okien i drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, 

gdyż sprzyja to rozprzestrzenianiu się ognia,
- należy usunąć z zasięgu ognia wszelkie materiały palne , butle z gazami, naczynia z 

płynami łatwopalnymi, cenne urządzenia i ważne dokumenty,
- nie wolno gasić wodą instalacji elektrycznych będących pod napięciem.

 Podstawa prawna: 
 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r.

Zatwierdził........................................................  data.......................

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 
POWSTANIA POŻARU

Każdy kto zauważył nawet najmniejszy pożar zobowiązany jest natychmiast zaalarmować: 

- numer telefonu z którego powiadamiamy straż pożarną oraz swoje imię i nazwisko.
UWAGA! Słuchawkę należy odłożyć dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez 
straż pożarną. Należy również odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie 

przystąpić do gaszenia pożaru za pomocą dostępnego sprzętu pożarniczego (gaśnice, 

Gaszenie pożaru można podejmować tylko w początkowej fazie przy małym zadymieniu 

Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej akcją kieruje dyrektor (kierownik) ewentualnie 

Z chwilą przybycia straży pożarnej należy podporządkować się poleceniom dowódcy 

Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo - gaśniczej powinna pamiętać, że:
- w pierwszej kolejności należy ewakuować ludzi z zagrożonej pożarem strefy,
- należy wyłączyć dopływ prądu i gazu do pomieszczeń objętych pożarem,
- nie wolno otwierać bez potrzeby okien i drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar, 

- należy usunąć z zasięgu ognia wszelkie materiały palne , butle z gazami, naczynia z 

- nie wolno gasić wodą instalacji elektrycznych będących pod napięciem.

Zatwierdził........................................................  data.......................

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. Sprawdzić porządek, stan wyposażenia oraz oświetlenia magazynu.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY:

1. Nie przeciążać regałów ponad dopuszczalne normy obciążeniowe.
2. Materiały cięższe składować na niższych półkach a lżejsze na wyższych.
3. Nie zastawiać przejść i ciągów komunikacyjnych.
4. Do zdejmowania lub układania na wyższych regałach materiałów lub innych to-

warów używać przeznaczonych do tego celu przejezdnych podestów, podnośników 
lub drabin rozstawnych.

5. Utrzymywać ład i porządek.
6. W magazynie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

1. Uporządkować magazyn.
2. Odstawić na stałe przeznaczone do tego miejsce wszelkie podesty, drabiny, 

podnośniki.
3. Zamknąć magazyn i zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych.

CZYNNOŚCI W SYTUACJACH AWARYJNYCH:

1. W przypadku zauważenia pożaru podjąć próbę jego ugaszenia za pomocą 
dostępnych środków, zaalarmować otoczenie, przełożonych oraz wezwać STRAŻ 
POŻARNĄ 998, 112.

2. Każdy wypadek w pracy należy zgłosić przełożonemu a miejsce pracy w którym 
doszło do wypadku zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

W razie potrzeby wezwać POGOTOWIE RATUNKOWE 999, 112.

Każdy pracownik jeżeli stwierdzi, że jego miejsce pracy budzi zastrzeżenia co do 
bezpieczeństwa ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienia.

Zatwierdził........................................................  data.......................

INSTRUKCJA BHP DLA POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH
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Gastronomia i przemysł spożywczy
37. Instrukcja BHP dla pracowników placówek żywienia zbiorowego
38. Instrukcja BHP w piekarniach i ciastkarniach
39. Instrukcja składowania i magazynowania towarów w sklepie
40. Instrukcja obsługi maszyny do mielenia mięsa – elektrowilka
41. Instrukcja obsługi patelni elektrycznej
42. Instrukcja obsługi obieraczki do ziemniaków
43. Instrukcja mycia i dezynfekcji naczyń
44. Instrukcja obsługi szaf chłodniczych
45. Instrukcja obsługi kuchni mikrofalowej
46. Instukcja BHP przy obsłudze pieców piekarniczych
47. Instrukcja dla pracowników zatrudnionych w handlu art. spożywczymi
48. Instrukcja BHP w punktach małej gastronomii
49. Instrukcja sanitarna pobierania i przechowywania próbek żywności
50. Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy do wędlin i sera
51. Instrukcja BHP przy obsłudze frytkownicy
52. Instrukcja dobrej praktyki higienicznej (GHP)
53. Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk
54. Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń
55. Instrukcja transportu, przechowywania, mycia i dezynfekcji jaj konsumpcyjnych
56. Instrukcja higieny osobistej pracowników
57. Dobra praktyka produkcyjna (GMP)
58. Instrukcja postępowania pracowników w zakładzie z wdrożonym systemem kontroli wewnętrznej HACCP
59. Instrukcja sanitarna dla transportu żywności
60. Instrukcja przyjęcia towaru oraz sposobu magazynowania
61. Instrukcja kotłów warzelnych
62. Instrukcja krajalnicy do pieczywa
63. Instrukcja stołu podgrzewczego
64. Instrukcja elektrycznego podgrzewacza wody
65. Instrukcja sanitarna produkcji i obrotu mięsem mielonym
66. Instrukcja BHP obsługi maszyn do zmywania naczyń
67. Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków
68. Instrukcja zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami (owady, insekty, gryzonie, ptaki)
69. Instrukcja sanitarna przy produkcji i sprzedaży bezpośredniej mięsa i wyrobów z mięsa
70. Instrukcja weterynaryjna dla pomieszczeń, urządzeń oraz osób zatrudnionych w zakładach mięsnych
71. Instrukcja weterynaryjna pakowania, przechowywania i transportu świeżego mięsa
72. Instrukcja weterynaryjna przy produkcji mięsa drobiowego
73. Instrukcja weterynaryjna przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu, transporcie mleka          
       oraz przetworów mlecznych
74. Instrukcja weterynaryjna dotycząca rzeźni i uboju zwierząt
75. Instrukcja weterynaryjna dla rzeźni o małej zdolności produkcyjnej
76. Instrukcja BHP przy obsłudze patelni gazowej
77. Instrukcja BHP przy obsłudze ekspresu do kawy
78. Instrukcja BHP w zakładach przetwarzających owoce i warzywa
79. Instrukcja BHP wyparzacza gastronomicznego
80. Instrukcja BHP przy obsłudze trzonu kuchennego gazowego
81. Instrukcja BHP przy obsłudze pakowaczki rolowej
82. Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnika
83. Instrukcja BHP przy obsłudze czajnika elektrycznego
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Transport, magazynowanie
84. Instrukcja BHP przy obsłudze wózków widłowych (sztaplarek)
85. Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie
86. Instrukcja BHP dla pracownika transportu wewnętrznego w zakładzie
87. Instrukcja BHP przy ręcznych pracach transportowych
88. Instrukcja przy obsłudze ładowania baterii akumulatorów
89 Instrukcja magazynowania i transportu butli z gazami technicznymi
90. Instukcja BHP na stanowisku hakowego
91. Instrukcja BHP dla magazynu smarów i olejów
92. Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów 
93. Instrukcja BHP dla magazynu wysokiego składowania
94. Instrukcja BHP dla magazynów substancji i preparatów chemicznych
95. Instrukcja BHP przy składowaniu drewna
96. Instrukcja BHP przy obsłudze suwnicy

Budownictwo
97. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac murarskich i tynkarskich
98. Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki
99. Instrukcja BHP przy pracach ciesielskich
100. Instrukcja BHP obsługi wyciągarki budowlanej
101. Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu tynkarskiego
102. Instrukcja BHP przy obsłudze przecinarki tarczowej do cięcia asfaltu, kamienia, betonu, płytek       
         ceramicznych i metali
103. Instrukcja BHP przy pracach na wysokościach
104. Instrukcja sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
105. Instrukcja BHP przy montażu i demontażu rusztowań budowlanych
106. Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki poziomej

Warsztaty
107. Instrukcja BHP przy obsłudze pras mechanicznych
108. Instrukcja BHP przy obsłudze prasy hydraulicznej
109. Instrukcja BHP dla obsługi pras mimośrodowych
110. Instrukcja BHP dla pracownika korzystającego z butli z gazami przemysłowymi (technicznymi)
111. Instrukcja BHP na stanowisku galwanizera
112. Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza
113. Instrukcja BHP na stanowisku blacharza-lakiernika samochodowego
114. Instrukcja BHP dla wulkanizatora opon i dętek pojazdów mechanicznych
115. Instrukcja BHP dla warsztatów samochodowych
116. Instrukcja BHP przy obsłudze hydraulicznego podnośnika samochodowego
117. Instrukcja BHP przy obsłudze wyważarki do kół
118. Instrukcja BHP przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym
119. Instrukcja BHP przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziami o napędzie elektrycznym
120. Instrukcja BHP przy obsłudze montażownicy do kół
121. Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się z narzędziami ręcznymi

Spawanie
122. Instrukcja BHP na stanowisku spawacza
123. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
124. Instrukcja BHP przy spawaniu łukiem elektrycznym
125. Instrukcja BHP przy spawaniu w osłonie gazów obojętnych



Obróbka metali
126. Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki do obróbki metali
127. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierek
128. Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki
129. Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do obróbki metali
130. Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki kolumnowej
131. Instrukcja BHP przy szlifierkach ściernicowych
132. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierek do płaszczyzn
133. Instrukcja BHP przy obsłudze nożyc gilotynowych
134. Instrukcja BHP nożyc mechanicznych do blachy
135. Instrukcja BHP dla obsługi giętarki mechanicznej
136. Instrukcja BHP przy obsłudze krawędziarki
137. Instrukcja BHP przy eksploatacji zgrzewarki do metalu
138. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki do ostrzenia narzędzi
139. Instrukcja BHP przy obsłudze strugarek do metali
140. Instrukcja BHP przy cięciu (paleniu) gazowym ręcznym
141. Instrukcja BHP w odlewniach metali
142. Instrukcja BHP przy obsłudze piły mechanicznej do cięcia metali
143. Instrukcja BHP przy posługiwaniu się narzędziami ręcznymi o napędzie mechanicznym metal/drewno

Obróbka drewna
144. Instrukcja BHP pilarki tarczowej do drewna
145. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach stolarskich
146. Instrukcja BHP przy obsłudze obrabiarek do drewna
147. Instrukcja BHP przy obsłudze pił taśmowych
148. Instrukcja BHP przy obsłudze frezarek do obróbki drewna
149. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierek do obróbki drewna
150. Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki grubościowej
151. Instrukcja BHP przy składowaniu drewna
152. Instrukcja BHP przy obsłudze suszarni do drewna
153. Instrukcja BHP przy obsłudze wielopiły
154. Instrukcja BHP przy obsłudze dłutownic
155. Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi wiertarki stołowej
156. Instrukcja BHP przy eksploatacji wiertarki stołowej
157. Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do drewna
158. Instrukcja BHP przy posługiwaniu się narzędziami ręcznymi o napędzie mechanicznym metal/drewno

Obróbka tworzyw sztucznych, gumy, papieru
159. Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarek
160. Instrukcja BHP przy eksploatacji zgrzewarki elektrycznej do tworzyw sztucznych
161. Instrukcja BHP przy produkcji wyrobów gumowych
162. Instrukcja BHP przy przetwórstwie tworzyw sztucznych
163. Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych i aluminium

Instalacje grzewcze, elektryczne, energetyka itp.
164. Instrukcja BHP na stanowisku palacza w kotłach wodnych i parowych c.o.
165. Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem prądu elektrycznego
166. Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarki
167. Instrukcja BHP dla montera urządzeń i aparatury na wysokości
168. Instrukcja BHP przy obsłudze rozdzielni niskiego napięcia
169. Instrukcja eksploatacji urządzeń napędowych
170. Instrukcja przy eksploatacji elektroenergetycznej linii napowietrznej
171. Instrukcja dla kotłowni gazowych
172. Instrukcja dla kotłowni olejowych
173. Instrukcja przy eksploatacji elektromagnetycznej linii kablowej
174. Instrukcja przy eksploatacji turbozespołu
175. Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu i eksploatacji sieci do 1kV
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176. Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni olejowo-gazowych
177. Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni opalanej trocinami
178. Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod działania prądu elektrycznego powyżej 1kV
179. Zasady postępowania przy uwalnianiu porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1kV
180. Instrukcja BHP przy obsłudze zespołu prądotwórczego (agregatu) z silnikiem spalinowym

Przemysł włókienniczy i odzieżowy
181. Instrukcja BHP w pralniach i farbiarniach
182. Instrukcja BHP przy prasowaniu żelazkiem
183. Instrukcja BHP podczas produkcji wykrojów w szwalni
184. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn szwalniczych
185. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn dziewiarskich

Inne
186. Instukcja obsługi gaśnicy śniegowej
187. Instrukcja obsługi gaśnicy proszkowej
188. Instrukcja użytkowania hydrantu wewnętrznego
189. Instrukcja BHP dla placówek handlowych
190. Warunki zawierania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów
191. Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w handlu art. przemysłowymi
192. Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fi skalnej
193. Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia gaśniczego typu GSE 2xW do gaszenia sprzętu elektronicznego
194. Instrukcja BHP dla pracowni i aparatów rentgenowskich
195. Instrukcja sanitarna dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej
196. Instrukcja BHP przy produkcji, transporcie i obrocie wyrobów pirotechnicznych
197. Instrukcja postępowania w przypadku ataku terrorystycznego
198. Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
199. Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu śniegowego
200. Instrukcja BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich
201. Instrukcja BHP przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie
202. Instrukcja BHP dla sprzątaczek i osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń
203. Instrukcja BHP przy obsłudze piły dwustronnej (dwupiły)
204. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny off setowej
205. Instrukcja BHP w oczyszczalni ścieków
206. Instukcja weterynaryjna dla prowadzenia punktu kopulacyjnego
207. Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej
208. Instrukcja BHP przy robotach szklarskich
209. Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu
210. Instukcja BHP przy obsłudze krajarki jednonożowej
211. Instrukcja BHP przy obsłudze wozów asenizacyjnych
212. Instrukcja BHP dla myjni samochodowych
213. Wymagania dotyczące stosowania sygnałów ręcznych

TABLICE - REGULAMINY

WYKONUJEMY NA ZAMÓWIENIE KAŻDY RODZAJ REGULAMINU W RÓŻNYCH WIELKOŚCIACH

1. Regulamin korzystania z placu zabaw
2. Regulamin korzystania z boiska
3. Regulamin porządku domowego

27



ZNAKI EWAKUACYJNE wg PN-92/N-01256/02

ZE-01

ZE-02
kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej w lewo

ZE-03
kierunek do wyjścia drogi 
ewakuacyjnej w prawo

ZE-04
kierunek drogi ewakuacyjnej

ZE-05
kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej schodami w dół 
w prawo

ZE-06
kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej schodami w 
dół w lewo

ZE-07
kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej schodami w 
górę w lewo

ZE-08
kierunek do wyjścia drogi
ewakuacyjnej schodami w 
górę w prawo

ZE-09 ZE-10

ZE-11

ZE-12 ZE-13
ciągnąć, aby otworzyć

ZE-14
pchać, aby otworzyć

ZE-15
drzwi ewakuacyjne 
w lewo

ZE-16
drzwi ewakuacyjne 
w prawo

ZE-19 ZE-20 ZE-21ZE-17
stłuc, aby uzyskać 
dostęp

ZE-18
przesunąć w celu
otwarcia

ZE-22

ZE-28
kierunek drogi ewakuacyjnej 
(znak do stosowania tylko 
z innymi znakami)

Znaki ewakuacyjne wykonane na płycie fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej 
w następujących rozmiarach:
ZE-01: rozmiar 20 x 40 cm
ZE-02, 03, 05-08, 19-22, 24, 27, 31-35:  rozmiar 15 x 30 cm
ZE-04: rozmiar 10 x 30 cm
ZE-09, 10,13-18, 28, 29,42: rozmiar 15 x 15 cm
ZE-11, 12: rozmiar 5 x 15 cm
ZE-25, 26, 30, 36-38,41: rozmiar 15 x 20 cm
ZE-23: rozmiar 20 x 30 cm
ZE-39-40: rozmiar 7,5 x 15 cm

ZNAKI ATESTOWANE - orzeczenie CNBOP
świadectwo dopuszczenia do sprzedaży

ZE-23

ZE-24 ZE-27

ZE-31

ZE-33 ZE-34 ZE-35 ZE-36 ZE-37

ZE-38 ZE-41 ZE-42ZE-39 ZE-40

ZE-32

ZE-29
kierunek drogi ewakuacyjnej 
(znak do stosowania tylko 
z innymi znakami)

ZE-25 ZE-26

ZE-30
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ZNAKI EWAKUACYJNE wg PN-EN ISO 7010

Znaki ewakuacyjne wykonane na płycie fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej 
w następujących rozmiarach:
ZE-01/ISO, ZE-04/ISO, ZE-09-34/ISO: dostępne rozmiary - 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20, 35 x 35, 50 x 50, 100 x 100 cm.
ZE-02/-03/ISO, ZE-05-08/ISO, ZE-41-44/ISO:  dostępne rozmiary - 10 x 20, 15 x 30, 20 x 40, 35 x 70, 50 x 100, 100 x 200 cm.

Znaczenie znaku:

ZE-01/ISO - Pierwsza pomoc medyczna
ZE-04/ISO - Telefon alarmowy
ZE-09/ISO - Pchać z lewej, aby otworzyć
ZE-09/2/ISO - Pchać z prawej, aby otworzyć
ZE-10/ISO - Ciągnąć z lewej strony, aby otworzyć
ZE-10//2/ISO - Ciągnąć z prawej strony, aby otworzyć
ZE-11/ISO - Prysznic do przemywania oczu
ZE-12/ISO - Prysznic bezpieczeństwa
ZE-13/ISO - Nosze
ZE-14/ISO - System detekcji obecności i położenia 
fotelika dziecięcego
ZE-15/ISO - Wyjście ewakuacyjne (lewostronne)
ZE-16/ISO - Wyjście ewakuacyjne (prawostronne)
ZE-17/ISO - Stłuc aby uzyskać dostęp
ZE-18/ISO - Przesunąć w prawo aby otworzyć
ZE-18/2/ISO - Przesunąć w lewo aby otworzyć
ZE-19/ISO - Przekręcić w lewo, aby otworzyć
ZE-18/2/ISO - Przekręcić w prawo, aby otworzyć
ZE-20/ISO - Przycisk awaryjnego zatrzymania

ZE-21/ISO - Okno ratunkowe
ZE-22/ISO - Lekarz
ZE-23/ISO - Miejsce zbiórki do ewakuacji
ZE-24/ISO - Miejsce zbiórki dla inwalidów
ZE-25/ISO - Defi brylator (AED)
ZE-26/ISO - Woda zdatna do picia
ZE-27/ISO - Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną
ZE-28/ISO - Kierunek drogi ewakuacyjnej - strzałka skośna
ZE-29/ISO - Kierunek drogi ewakuacyjnej - strzałka prosta
ZE-30/ISO - Drabina ewakuacyjna
ZE-31/ISO - Resuscytator tlenu
ZE-32/ISO - Maska ucieczkowa
ZE-33/ISO - Torba medyczna
ZE-34/ISO - Krzesło ewakuacyjne
ZE-02-03,05-08,41-44/ISO - Znak łączony, 
wyjście ewakuacyjne ze strzałką

ZE-02/ISO ZE-03/ISO ZE-04/ISO ZE-05/ISO ZE-06/ISOZE-01/ISO

ZE-42/ISO ZE-43/ISO ZE-44/ISO
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ZE-09/ISO ZE-10/ISO ZE-11/ISOZE-07/ISO ZE-08/ISO ZE-09/2/ISO ZE-10/2/ISO

ZE-12/ISO ZE-13/ISO ZE-15/ISOZE-14/ISO ZE-16/ISO ZE-18/ISO ZE-19/ISOZE-17/ISO ZE-18/2/ISO

ZE-41/ISOZE-28/ISO ZE-29/ISO ZE-30/ISO ZE-31/ISO ZE-33/ISO ZE-34/ISOZE-32/ISO

ZE-19/2/ISO ZE-20/ISO ZE-21/ISO ZE-22/ISO ZE-24/ISO ZE-26/ISOZE-23/ISO ZE-25/ISO ZE-27/ISO



OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Oprawa oświetlenia awaryjnego, montowana do sufi tu natynkowo (opcja montażu wpuszczanego), przeznaczona do wyznaczania 
kierunku ewakuacji

Oprawa oświetlenia awaryjnego, montowana do sufi tu lub ściany natynkowo (opcja montażu wpuszczanego), przeznaczona do 
przestrzeni otwartych — oświetlenie antypaniczne

SKRZYNKA NA KLUCZ EWAKUACYJNY

SKRZYNKA NA KLUCZ DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
Szafka wykonana z blachy stalowej pomalowanej czerwoną farbą proszkową
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WYSIĘGNIKI DO ZNAKÓW EWAKUACYJNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH

WYSIĘGNIKI WEWNĘTRZNE
Wysięgniki wykonane z tworzywa (pcv spienione) z otworami montażowymi. Do każdego wysięgnika dołączany jest komplet wkrętów z kołkami 
rozporowymi oraz nakładkami maskującymi koloru białego.
Wysięgniki typu WYS - 01, 02, 03, 04, 05, 06 - przeznaczone są do mocowania na ścianach, natomiast wysięgnik - WYS - 07, jest przystosowany do 
montowania pod sufi tem. 
Zastosowanie wysięgników umożliwia bardziej czytelne oznakowanie dróg ewakuacyjnych i miejsc ze sprzętem przeciwpożarowym przy 
wykorzystaniu mniejszej liczby znaków.

WYS - 01

WYS - 02

WYS - 03

WYS - 04
WYS - 05

WYS - 06

WYS - 07
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ZNAKI OCHRONY PPOŻ. wg PN-92/N-01256/01

ZNAKI TECHNICZNE ŚRODKÓW PPOŻ. wg PN-97/N-01256/04 ORAZ ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE

ZP-01 - 08: znak ppoż. wykonany na płycie fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej, rozmiar 15 x 15 cm

ZP-01
zestaw sprzętu
pożarniczego

ZP-05
alarmowy 
sygnalizator 
akustyczny

ZP-02
hydrant 
wewnętrzny

ZP-06
drabina
pożarnicza

ZP-03
gaśnica

ZP-07
kierunek 
do miejsca 
rozmieszczenia 
sprzętu 
pożarniczego 
lub urządzenia 
ostrzegającego

ZP-04
telefon 
do użycia 
w stanie 
zagrożenia

ZP-08
kierunek 
do miejsca 
rozmieszczenia 
sprzętu 
pożarniczego 
lub urządzenia 
ostrzegającego

ZP-24

ZP-30

ZP-25 ZP-26 ZP-27 ZP-28

ZP-29

ZP-20/PZP-19

ZP-23ZP-22

ZP-20/L ZP-21ZP-17 ZP-18

ZP-09 ZP-13 ZP-15ZP-10 ZP-14

ZP-16

ZP-11 ZP-12

ZP-32ZP-31

ZP-33 ZP-34

ZP-37 ZP-38

ZP-35

ZP-36

ZNAKI ATESTOWANE - orzeczenie CNBOP - świadectwo dopuszczenia do sprzedaży
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ZP-61 ZP-62 ZP-63

ZP-39 ZP-40 ZP-41

ZP-42

ZP-45 ZP-46

ZP-43 ZP-44

ZP-47

ZP-49 ZP-50ZP-48

ZP-53ZP-51 ZP-52

ZP-54

ZP-57 ZP-58

ZP-55 ZP-56

ZP-60

ZP-59

ZP-64 ZP-67

ZP-68

ZP-66ZP-65

ZP-09, 10, 13 - 20, 22, 23, 29, 59, 64, 66-68: rozmiar w cm 15 x 20; znak ppoż. wykonany na płycie 
fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej.
ZP-11,12: rozmiar w cm 20 x 27; znak ppoż. wykonany na płycie fotoluminescencyjnej lub płycie pcv.
ZP-21: rozmiar w cm 20 x 20; znak ppoż. wykonany na płycie pcv, dostępne również rozmiary 35 x 35 cm, oraz 50 x 50 cm.
ZP-24 - 28: rozmiar w cm 15 x 15; znak ppoż. wykonany na płycie fotoluminescencyjnej, folii fotoluminescencyjnej lub płycie pcv.
ZP-30 - 58: rozmiar w cm 14 x 36; znak ppoż. wykonany na płycie pcv.
ZP-60: rozmiar w cm 15 x 15; znak ppoż. wykonany na płycie pcv.
ZP-61-63: rozmiar w cm 22,5 x 27,5; znak ppoż. wykonany na płycie pcv.
ZP-65: rozmiar w cm 11 x 14; znak ppoż. wykonany na płycie pcv.

33



34

ZNAKI OCHRONY PPOŻ. wg PN-EN ISO 7010

ZP-01/ISO

ZP-08/ISO

ZP-15/ISO

ZP-03/ISO

ZP-10/ISO

ZP-05/ISO

ZP-12/ISO

ZP-02/ISO

ZP-09/ISO

ZP-04/ISO

ZP-11/ISO

ZP-06/ISO

ZP-13/ISO

ZP-07/ISO

ZP-14/ISO

ZP-01-15/ISO: znak ppoż. wykonany na płycie fotoluminescencyjnej lub folii fotoluminescencyjnej.
Dostępne rozmiary: 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20, 35 x 35, 50 x 50, 100 x 100 cm.

Znaczenie znaku

ZP-01/ISO - Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej
ZP-02/ISO - Hydrant wewnętrzny
ZP-03/ISO - Gaśnica
ZP-04/ISO - Telefon alarmowania pożarowego
ZP-05/ISO - Alarm pożarowy
ZP-06/ISO - Drabina pożarowa
ZP-07/ISO - Bateria stałego urządzenia gaśniczego
ZP-08/ISO - Gaśnica przewoźna
ZP-09/ISO - Przenośna jednostka podawania piany
ZP-10/ISO - Aplikator mgły wodnej
ZP-11/ISO - Stała instalacja gaśnicza
ZP-12/ISO - Stała butla gaśnicza
ZP-13/ISO - Stacja zdalnego uwalniania
ZP-14/ISO - Działko gaśnicze
ZP-15/ISO - Koc gaśniczy



TABLICE WOJSKOWE

TWO 1-3: rozmiar w cm 40x50, TWO 4 rozmiar w cm 60x100 - tablice z PCW koloru żółtego, grafi ka 
wykonana metodą sitodruku.

TWO-1

TWO-2

TWO-3

TWO-4
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TABLICE REKLAMOWE 

Projekt zakupiono w:

KUP PROJEKT
ZADBAMY O CIEBIE KOMPLEKSOWO !

Pruszcz Gdański, Al. Waląga 1/1e
kom. 608 035 655, 601 249 959„nad Biedronką”

www.kodem.eu

kom. 608 035 655, 601 249 959

OBIEKT CHRONIONY

Koncesjonowana Agencja Ochrony
i Usług Detektywistycznych s.c.

tel. 86 216 38 79   604 19 33 79

36

Tablice z PCW, grafi ka wykonana metodą sitodruku lub druku solventowego, wg. projektu dostarczonego 
przez klienta lub projektujemy na życzenie.

Wymiary i minimalna ilość zamówienia:
TR-1 – 25 x 35 cm – 100 szt.
TR-2 – 35 x 50 cm – 100 szt.
TR-3 – 50 x 70 cm –  50 szt.
TR-4 – 70 x 90  cm – 50 szt.

Wykonujemy również tablice na każdym innym materiale wskazanym przez klienta 
(np pcv spienione, blacha aluminiowa, dibond) w dowolnym formacie.

i Usług Detektywistycznych s.c.
tel. 86 216 38 79   604 19 33 79



POTYKACZE

PACHOŁKI DROGOWE

Pachołki drogowe: wykonane są z miękkiego PCW, poddają się podczas najeżdżania i nie powodują 
uszkodzeń pojazdu. Występują w wersji odblaskowej i nieodblaskowej.  Dostępny rozmiar 35, 50, 75 cm. 
Kraj produkcji: Polska lub Francja.

Potykacz pl/ang, wysokość 60cm, szerokość 30cm.      

Potykacz pl/ang, o podstawie kwadratu wysokość 117cm, o podstawie trójkąta wysokość 95cm.

Potykacz personalizowany, wysokość 60cm, szerokość 30cm. Grafi ka wykonywana na życzenie klienta.     
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TAŚMY OSTRZEGAWCZE

Taśmy ostrzegawcze w biało-czerwone lub żółto-czarne ukośne pasy o szerokości 8 cm używane do 
wygrodzeń wykopów, miejsc niebezpiecznych itp., dostępne rolki 100 mb, 200 mb i 500 mb (taśma biało-
czerwona) oraz 100 mb (taśma żółto-czarna).

Taśmy ostrzegawcze antypoślizgowe: dostępne w kolorach żółto-czarnym, czarnym i żółtym 
fl uorescencyjnym -szerokość 2,5 lub 5 cm, 18,3 mb na rolce, produkcja: Wielka Brytania

Taśmy odblaskowe: dostępne w kolorach żółto-czarnym, biało-czerwonym, żółtym, na zamówienie inne 
kolory czerwony, zielony, niebieski – szerokość 2,5 lub 5 cm, 10 mb na rolce, produkcja: Wielka Brytania

Taśmy ostrzegawcze samoprzylepne w biało-czerwone lub żółto-czarne ukośne pasy o szerokości 5 cm 
używane do oznakowań niskich stropów, schodów, ciągów komunikacyjnych (taśma żółto -czarna) oraz 
oznakowań p.poż. (taśma biało-czerwona) - dostępne rolki 33 mb

TOBC/100
TOBC/200
TOBC/500

TOBCS/33

TOŻC/100

TOŻCS/33
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Taśmy do wyznaczania linii, ciągów komunikacyjnych samoprzylepna SCAPA w kolorze żółtym –
szerokość 5 lub 10 cm, 33 mb na rolce  

Taśmy fotoluminescencyjne (świecące w ciemnościach) o szerokości 5 cm, 10 mb na rolce

Taśmy odblaskowe o szerokości 5 cm, w rolce 5 lub 10 mb. Taśma fi rmy 3M na pojazdy, słupki, bariery. 
Dostępne kolory biały, żółty i czerwony
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ZNAKI DROGOWE OSTRZEGAWCZE (A)

A-1

A-5 A-6a

A-6d

A-9

A-12a

A-14 A-15 A-16 A-17

A-12b A-12c A-13

A-10 A-11 A-11a

A-6e A-7 A-8

A-6b A-6c

A-2 A-4A-3
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A-18a

A-21

A-25

A-29

A-32 A-33 A-34 A-35

A-30 A-31 A-31a

A-26 A-27 A-28

A-22 A-23 A-24

A-18b A-19 A-20

Znaki drogowe ostrzegawcze (A):
-dostępne wielkości (długość boku) 750 mm, 900 mm, 1050 mm lub 1200 mm
-rodzaj folii: I lub II generacji
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ZNAKI DROGOWE ZAKAZU (B)

B-1

B-4

B-6 B-7 B-8 B-9

B-10 B-11 B-12 B-13

B-13a

B-17 B-18 B-19 B-20

B-14 B-15 B-16

B-5 B-5 B-5

B-2 B-3 B-3a



43

B-21

B-25

B-29 B-30 B-31 B-32

B-32a

B-32e

B-35 B-35 B-35 B-35

B-32f B-33 B-34

B-32b B-32c B-32d

B-26 B-27 B-28

B-22 B-23 B-24
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Znaki drogowe zakazu (B):
-dostępne wielkości (średnica) 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm
-rodzaj folii: I lub II generacji
W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych
typu II.  Znaki A-7, B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z 
pierwszeństwem przejazdu jednak nie mniejszą niż znaki średnie.

ZNAKI DROGOWE NAKAZU (C)

C-1

C-5 C-6 C-7 C-8

B-36

B-40

B-43 B-44

B-41 B-42

B-37 B-38

B-39

C-2 C-3 C-4
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Znaki drogowe nakazu (C):
-dostępne wielkości (średnica) 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm
-rodzaj folii: I lub II generacji

C-9 C-10 C-11 C-12

C-13 C-13a C-13/16 p-r

C-13/16 r-p

C-16

C-19

C-16a C-18

C-17

C-13/16 a C-14 C-15

C-13/16



ZNAKI DROGOWE INFORMACYJNE (D)

D-1

D-4a

D-6 D-6a D-6b

D-7

D-4b D-4c D-5

D-2 D-3 D-4

D-8 D-9 D-10 D-11

D-12 D-13 D-14D-13a
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D-15 D-16 D-17 D-18

D-18a

D-20

D-20bD-18b

D-19

D-19a

D-21 D-21a D-22 D-23

D-24D-23a D-25 D-26

D-26a D-26b D-26c D-26d
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D-29 D-30

D-31 D-32

D-27 D-28

48

D-33 D-34

D-35 D-35a D-36 D-36a

D-42 D-43D-40 D-41

D-46

D-47 D-48D-44 D-45
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Znaki drogowe informacyjne (D):
-dostępne wielkości 600x600 mm, 900x900 mm, 1200x1200 mm, 600x750 mm,
900x1125 mm, 1200x1500 mm, 900x600 mm, 1200x530 mm, 900x420 mm w zależności od znaku
-rodzaj folii: I lub II generacji
Znaki posiadają oznakowanie CE.
Wszystkie materiały użyte do produkcji znaków posiadają atesty i certyfi katy zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN 12899-1 , które gwarantują jego najwyższą jakość.Do produkcji lic znaków wszystkich generacji używana 
jest wyłącznie folia odblaskowa z certyfi katem CE – na powierzchni folii (lica znaku) znajduje się znak wodny 
„CE”. Podkłady znaków wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm podwójnie zagiętej na całym obwodzie 
poprzez odpowiednie wyoblanie krawędzi znaków. Tył znaku zabezpieczony farbą koloru szarego nanoszony metodą 
malowania proszkowego.

D-49 D-50 D-51

D-52 D-53

D-48a

ZNAKI NA DROGI WEWNĘTRZNE

ZNDW-1 ZNDW-2 ZNDW-3 ZNDW-4

ZNDW-5 ZNDW-6 ZNDW-7 ZNDW-8

ZNDW-10 ZNDW-11

ZNDW-1-11: znak wykonany na płycie PCV spienionej 3mm grubości, rozmiar w cm 33 x 33.

ZNDW-9



ADR -1

ADR- 2.1 ADR -2.1.1 ADR -2.2 ADR- 2.2.1

ADR-1.4 ADR -1.5 ADR -1.6

ZNAKI OSTRZEGAWCZE ADR

ADR -2.3 ADR -3 ADR- 3.1 ADR -4.1

ADR- 4.2 ADR- 4.3 ADR- 4.3.1 ADR- 5.1

ADR- 5.2 ADR -5.2.1 ADR- 6.1 ADR -6.2
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ADR- 7A ADR- 7B ADR- 7C ADR -7E

ADR -8 ADR -9 ADR -10 ADR -11
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ZNAKI ADR – ZNACZENIE: 

ADR-1, 1.4, 1.5, 1.6: Substancje i przedmioty wybuchowe
ADR-2.1, 2.1.1: Gazy palne
ADR-2.2, 2.2.1: Gazy niepalne i nietrujące
ADR-2.3: Gazy trujące
ADR-3, 3.1: Materiały ciekłe zapalne
ADR-4.1: Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
ADR-4.2: Materiały samozapalne
ADR-4.3, 4.3.1: Materiały wytwarzające z zetknięciu z wodą gazy palne
ADR-5.1: Materiały utleniające
ADR-5.2, 5.2.1: Nadtlenki organiczne
ADR-6.1: Materiały trujące
ADR-6.2: Materiały zakaźne
ADR-7A: Materiały promieniotwórcze kategoria I
ADR-7B: Materiały promieniotwórcze kategoria II
ADR-7C: Materiały promieniotwórcze kategoria II
ADR-7E: Materiał rozszczepialny
ADR-8: Materiały żrące
ADR-9: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
ADR-10: Materiał szkodliwy dla środowiska 
ADR-11: Substancje o podwyższonej temperaturze

ZNAKI OSTRZEGAWCZE ADR-1 -11: wykonane z folii samoprzylepnej, dostępne formaty 10 x 10 cm lub 30 x 30 cm.
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ZNAKI SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

ZSCH-1

ZSCH-5 ZSCH-6 ZSCH-7 ZSCH-8

ZSCH-2 ZSCH-3 ZSCH-4

ZSCH-9 ZSCH-10 ZSCH-11 ZSCH-12

ZSCH-13 ZSCH-14 ZSCH-15 ZSCH-16

ZSCH-1: substancja wybuchowa
ZSCH-2: substancja utleniająca
ZSCH-3: substancja toksyczna
ZSCH-4: substancja rakotwórcza
ZSCH-5: substancja łatwopalna
ZSCH-6: substancja drażniąca
ZSCH-7: substancja niebezpieczna dla środowiska
ZSCH-8: substancja drażniąca, uczulająca, toksyczna
ZSCH-9: gazy pod ciśnieniem
ZSCH-10: substancja drażniąca, uczulająca, toksyczna
ZSCH-11: substancja rakotwórcza
ZSCH-12: substancja utleniająca
ZSCH-13: substancja drażniąca, uczulająca, toksyczna
ZSCH-14: substancja drażniąca, uczulająca, toksyczna
ZSCH-15: azbest
ZSCH-16: uwaga azbest

ZSCH 1 -14:  znak na płycie pcv lub folii samoprzylepnej, dostępne formaty 10  x 10,  20 x 20, 30 x 30 cm.
ZSCH 15 -16:   znak wykonany na folii samoprzylepnej, format 6 x 10 cm.
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TABLICE INFORMACYJNE I WYRÓŻNIAJĄCE POJAZDY PRZEWOŻĄCE ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE (ADR)

Tablica A łamana: oznaczająca pojazd 
przygotowany do transportu śmieci i 
odpadów. Wymiar 30 x 40 cm

Tablica ADR łamana duża :  wykonana z blachy 
aluminiowej o grubości 1 mm i wymiarach 
30 x 40 cm. Powierzchnia czołowa pokryta została 
pomarańczową folią odblaskową ORALITE serii 5000. 
Tablica zgodna z normą PN-S-73108 oraz 
BN-77/3606-02.

Tablica TIR łamana : służąca do oznaczania pojazdów 
dokonujących przewozu pod osłoną karnetu TIR. 
Tablica wykonana jest z wysokiej jakości blachy 
aluminiowej o grubości 1 mm. Wymiar: 30 x 40 cm.

Tablica wyróżniająca naczepę - 113 x 20 cm, wykonana jest z blachy aluminiowej o grubości 1 mm.  Powierzchnia czołowa tablicy 
pokryta jest żółtym tłem odblaskowym wykonanym z folii trzeciej generacji REFLEXITE VC 70 oraz obramówki wykonanej z czerwonej 
folii fl uorescencyjnej ORALITE serii 6510. Tablica zgodna jest z normą ONZ EKG NR 70.

Tablice wyróżniające przyczepy - 28 x 20 cm / 2 szt. :  Wykonane są z blachy 
aluminiowej o grubości 1 mm. Powierzchnia czołowa tablicy pokryta jest żółtym 
tłem odblaskowym wykonanym z folii trzeciej generacji REFLEXITE VC 70 oraz 
obramówki wykonanej z czerwonej folii fl uorescencyjnej ORALITE serii 6510. Tablice 
zgodne są z normą ONZ EKG NR 70. Tablice sprzedawane są w parach.

Tablica ADR łamana mała : wykonana z blachy 
aluminiowej o grubości 1 mm i wymiarach 12 x30 cm. 
Powierzchnia czołowa pokryta została pomarańczową 
folią odblaskową ORALITE serii 5000. Tablica zgodna z 
normą PN-S-73108 oraz BN-77/3606-02.

Tablica Pozagabarytowe :
oznaczająca pojazdy przewożące 
towary pozagabarytowe, wykonana z 
blachy aluminiowej o grubości 1 mm. 
Wymiar: 30 x 40cm

Tablica Pozagabarytowe  z lampką 
-dodatkowe oświetlenie : Wykonana 
z wysokiej jakości blachy aluminiowej 
o grubości 1 mm. Wymiar: 30 x 40 cm. 
Lampka czerwona - tablica mocowana 
z tyłu pojazdu

Tablica odblaskowa - Uwaga! Dzieci: 
służąca do oznaczania pojazdu przewożącego 
zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w 
wieku do 18 lat (pojazd taki powinien zostać 
oznaczony z przodu i z tyłu) Wymiar: 40 x 40 cm.

Tablice wyróżniająca naczepę - 28 x 14 cm / 2 szt. :  Wykonane są z blachy aluminiowej 
o grubości 1 mm. Powierzchnia czołowa tablicy pokryta jest żółtym tłem odblaskowym 
wykonanym z folii trzeciej generacji REFLEXITE VC 70 oraz obramówki wykonanej z 
czerwonej folii fl uorescencyjnej ORALITE serii 6510. Tablice zgodne są z normą ONZ EKG 
NR 70. Tablice wyróżniające sprzedawane są w parach.
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 Walizka ADR

Tablice wyróżniające naczepy – 56,5 x 20 cm / 2 szt. Wykonane są z blachy 
aluminiowej o grubości 1 mm.  Powierzchnia czołowa tablicy pokryta jest żółtym 
tłem odblaskowym wykonanym z folii trzeciej generacji REFLEXITE VC 70 oraz 
obramówki wykonanej z czerwonej folii fl uorescencyjnej ORALITE serii 6510. 
Tablice zgodne są z normą ONZ EKG NR 70. Tablice sprzedawane są w parach.

ARTYKUŁY BHP 

 Koc gaśniczy szklany

 Lampa ostrzegawczaLizak
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DZIENNIKI BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY DB/A
32 strony, format A-4, 16 oryginałów i 16 perforowanych kopii, okładka lakierowana chroniąca przed 
zabrudzeniem. Dziennik opracowany głównie dla budownictwa jednorodzinnego. Wykonanie jak i dane w nim 
zawarte zgodne z wymogami Ministra Infrastruktury.

DZIENNIK BUDOWY DB/C
16stron, format A-4, 8 oryginałów i 8 perforowanych kopii, okładka lakierowana chroniąca przed zabrudzeniem. 
Dziennik opracowany głównie dla małych inwestycji i rozbiórek. Wykonanie jak i dane w nim zawarte zgodne z 
wymogami Ministra Infrastruktury.

DZIENNIK BUDOWY DB/D
8 stron, format A-4, 4 oryginały i 4 perforowane kopie, okładka lakierowana chroniąca przed zabrudzeniem. 
Dziennik opracowany głównie dla mikroinwestycji, robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych. 
Wykonanie jak i dane w nim zawarte zgodne z wymogami Ministra Infrastruktury.

KAŻDY RODZAJ DZIENNIKA WYSTĘPUJE W WERSJI POD KALKĘ JAK RÓWNIEŻ W WERSJI SAMOKOPIUJĄCEJ.

DZIENNIK BUDOWY DB/B
60 stron, format A-4, 30 oryginałów i 30 perforowanych kopii, okładka lakierowana chroniąca przed 
zabrudzeniem. Dziennik opracowany głównie dla dużych inwestycji. Wykonanie jak i dane w nim zawarte 
zgodne z wymogami Ministra Infrastruktury.
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SŁUPKI, ŁAŃCUCHY

Łańcuch plastikowy ogrodzeniowy do słupków, grubość oczka 6 mm, nawój 25 mb.

Słupek z tworzywa, blokujący - uchylny z pasami odblaskowymi, wysokość 80 cm.

Słupek metalowy malowany proszkowo na czerwono
z podstawą i jednym pasem odblaskowym, wysokość 75 cm.

Słupek biało-czerwony z tworzywa z podstawą do napełniania wodą lub piaskiem, 
wysokość 90 cm. 
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O
Lp symbol katalogowy lub nazwa produktu ilość sztuk cena za szt.

1
........... szt. 

2
........... szt. 

3
........... szt. 

4
........... szt. 

5
........... szt. 

6
........... szt. 

7
........... szt. 

8
........... szt. 

9
........... szt. 

10
........... szt. 

11
........... szt. 

12
........... szt. 

13
........... szt. 

14
........... szt. 

15
........... szt. 

16
........... szt. 

17
........... szt. 

18
........... szt. 

19
........... szt. 

20
........... szt. 

Upoważniamy fi rmę MójdoM-bis z siedzibą w Górkach Małych przy ulicy Stara Droga 5 
do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

43-436 Górki Małe k/Cieszyna, ul. Stara Droga 5
tel. kom. 604 619 766, tel. 33 488 14 15
e-mail: mojdombis@poczta.onet.pl  marcink500@wp.pl

Zamówienie z dnia ...........................

Dane fi rmy zamawiającej: ...........................................................................................

Adres: .................................................................................................................................

NIP:  .......................................................   tel. kontaktowy: ..........................................

43-436 Górki Małe k/Cieszyna
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Warunki współpracy:

Towar jest dostarczany na koszt fi rmy                          (przy zamówieniu powyżej 
300 zł netto) własnym transportem lub w formie wysyłkowej (paczka) poprzez 
fi rmę kurierską GLS.

Termin realizacji zamowień: 1-3 dni robocze

Warunki płatności:
– pierwsza dostawa: płatność gotówką lub za pobraniem
– kolejne dostawy: odroczone terminy płatności (przelew) od 7 do 30 dni
– zamówienia poniżej 400 zł netto płatność gotówką lub za pobraniem.

Zamówienia prosimy kierować:

43-436 Górki Małe k/Cieszyna
ul. Stara Droga 5
tel. 33 488 14 15
tel. kom. 604 619 766
e-mail: mojdombis@poczta.onet.pl
e-mail: marcink500@wp.pl
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