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Model : FORUM - 86318
Dokumentacja BHP w magazynie wraz z dokumentacją wózków jezdniowych. Zestaw gotowych
instrukcji BHP, obowiązkowych druków i formularzy [płyta CD]
Producent : Forum Media, Poznań
Zgodnie z ostatnią nowelizacja kp (Dz. U.2008 Nr 223.1460) każdy pracodawca
zatrudniający pracownika w magazynie na stanowisku z wózkiem widłowym musi m.in.:
przeszkolić pracownika w formie instruktażu, zapoznać z kartą oceny ryzyka oraz
zapewnić szczegółową kontrolę stanu technicznego wózka przed przekazaniem
pracownikowi. W praktyce oznacza to przygotowanie niezbędnej dokumentacji
technicznej i BHP na potrzeby kontroli PIP i UDT.
Gotowy do wykorzystania zestaw dokumentów i procedur to gwarancja:
Prawidłowo przeszkolonych pracowników w magazynie - dzięki wykorzystaniu
gotowej dokumentacji szkoleniowej na potrzeby kontroli PIP
Przygotowania stanowiska pracy z wózkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami
- dzięki wzorcowym instrukcjom, kartom oceny ryzyka, listom kontrolnym
Zachowanie bezpiecznego stanu technicznego wózków jezdniowych w razie
kontroli UDT - dzięki zestawowi aktualnych dokumentów bieżącej kontroli napraw,
przeglądów i konserwacji
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Procedury i dokumenty zawarte w tym wyjątkowym pakiecie mogą Państwo edytować i
drukować wiele razy i w dowolnych zestawieniach - w zależności od potrzeb.
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1) OBLIGATORYJNE WYMAGANIA BHP DLA MAGAZYNU I WÓZKÓW
JEZDNIOWYCH
Instruktaż stanowiskowy dla pracownika magazynu
Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie na przykładzie magazynu żywności
Dokumentacja techniczna dla wózka jezdniowego
Ustalanie pracochłonności działań przeglądowych i remontowych
Plany przeglądów maszyn i urządzeń
Przeglądy i remonty okresowe
Dokumentacja towarzysząca maszynie przekazywanej odbiorcy
Kontrola maszyn przez Urząd Dozoru Technicznego
Konsekwencje kontroli i odwołanie od decyzji UDT
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2) INSTRUKCJE BHP W MAGAZYNIE
Instrukcja BHP w magazynie części zamiennych
Instrukcja BHP w magazynie marketu
Instrukcja BHP w magazynie ogólnym
Instrukcja BHP w magazynach surowców i materiałów pomocniczych
Instrukcja BHP w magazynie wysokiego składowania
Instrukcja BHP przy magazynowaniu butli z gazami spawalniczymi
Instrukcja stanowiskowa: transport, składowanie i magazynowanie opon
samochodowych
3) INSTRUKTAŻE STANOWISKOWE
Program instruktażu stanowiskowego dla operatora wózka widłowego
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Program instruktażu stanowiskowego dla robotnika magazynowego
4) OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Szczegółowa karta szacowania ryzyka zawodowego &ndash; Operator wózka
Szczegółowa karta szacowania ryzyka zawodowego &ndash; Pracownik
magazynowy
5) OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zadania i obowiązki kierowcy wózka widłowego
Zadania i obowiązki kierownika magazynu
Zadania i obowiązki magazyniera
6) PROCEDURY I LISTY KONTROLNE
Oficjalna lista kontrolna
Lista kontrolna przeglądu warunków pracy w magazynie lub hurtowni
Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie BHP &ndash; lista
kontrolna z podpowiedziami
Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie BHP
Karta kontrolna maszyny &ndash; Okresowa ocena maszyny
Postanowienia pokontrolne &ndash; załącznik do listy kontrolnej
Urządzenia podlegające kontroli UDT
Lista kontrolna przeglądu warunków pracy kierowcy wózka jezdnego
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7) DOKUMENTACJA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
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Druki i formularze eksploatacyjne

Książka codziennej eksploatacji wózka
Karta maszyny/urządzenia
Karta stanowiska pracy
Protokół sprawdzenia wiadomości wymaganych na stanowisku kierowcy wózka
jezdnego
Upoważnienie do eksploatacji wózka
Zezwolenie dla kierowcy
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Instrukcje BHP dla wózków jezdniowych

Instrukcja eksploatacji
Ogólna instrukcja BHP
Instrukcja BHP w magazynie
Ramowa instrukcja BHP
Obsługa urządzeń i instalacji energetycznych
Instrukcja BHP dla pracowników obsługi wózka wysokiego podnoszenia typu
WWP&ndash;1000
Instrukcja eksploatacji wózków jezdnych z napędem silnikowym i ruchu na
drogach zakładowych
Instrukcja BHP przy obsłudze wózka akumulatorowego

Naprawy, przeglądy, konserwacje &ndash; dokumenty
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Dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego
Harmonogram przeglądów, konserwacji i badań kontrolnych
Karta przeglądów i remontów maszyny
Książka konserwacji wózka
Kartoteka pomiarów elektrycznych
Przegląd okresowy &ndash; lista kontrolna
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
Zgłoszenie awarii maszyny/urządzenia

Wszystkie druki i wskazówki zawarte w tym wyjątkowym zestawie mogą Państwo
wykorzystywać wiele razy, edytować, zapisywać i drukować w dowolnych
zestawieniach i na dowolne potrzeby

Format zestawu
katalog zip z folderami odpowiadającymi poszczególnym częściom zestawu
dokumentów
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Ilość stron
52 stron w formacie pdf oraz 110 stron w formacie edytowalnym (razem 162
stron)
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Wymagania sprzętowe:
Środowisko operacyjne: minimum Windows 95 lub nowszy (2000, NT 4.0 / XP, VISTA),
Procesor: Pentium 90 MHz, Pamięć: RAM 32 MB, Rozdzielczość ekranu: 800 x 600
pikseli, 100 MB wolnego miejsca na dysku, Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0,
Adobe Reader
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Cena : 94,70 zł Brutto ( 76,99 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 kwiecieĹ
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