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I. Cel instrukcji:
Celem instrukcji jest zapoznanie się pracownika z wykonywaniem prac montażowych
II. Przeznaczenie instrukcji:
Instrukcja przeznaczona jest dla montażysty ścian gipsowych i sufitów podwieszanych
III. Uwagi ogólne
Do wykonywania samodzielnej pracy na stanowisku montażysty może przystąpić pracownik:
• który uzyskał dopuszczenie do pracy na stanowisku montażysty od swego bezpośredniego
przełożonego.
• pełnoletni i legitymujący się:
• odpowiednim wykształceniem
• przeszkoleniem zawodowym
• przeszkoleniem wstępnym
• przeszkoleniem ogólnym
• instruktażem stanowiskowym bhp
• przeszkoleniem w zakresie ochrony ppoż.
• dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny
pracy
• wypoczęty, trzeźwy.
IV. Przed rozpoczęciem pracy:
Montażysta powinien:
• Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp oraz ubrać się w odzież roboczą i
ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy.
• Zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria oraz sprawdzić stan
wyposażenia technicznego stanowiska w tym stan techniczny elektronarzędzi , osłon i
zabezpieczeń, drabin i rusztowań.
• Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy i upewnić się czy
podłoga wokół stanowiska pracy jest sucha i czysta.
• Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na
tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
• UWAGA
W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy.
Należy niezwłocznie powiadomić o takim fakcie swojego bezpośredniego przełożonego w celu
szybkiej likwidacji zagrożenia. Po upewnieniu się, że zagrożenia zostały usunięte, pracownik
może przystąpić do wykonania zadania.
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V. W czasie montażu należy:
•
•
•
•
•

Ściśle stosować się do zaleceń stanowiskowej instrukcji bhp, Dokumentacji TechnicznoRuchowej oraz poleceń i wskazówek przełożonych.
Sprawdzić, czy uruchomienie elektronarzędzi nie stworzy zagrożeń wypadkowych i
wykonywać tylko prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
Koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych i pracować z
szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy
Materiały używane podczas montażu składować w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożeń
wypadkowych a używane elektronarzędzia odkładać na wyznaczone miejsca
W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy montażysta zobowiązany jest
zatrzymać obsługiwane elektronarzędzia i wszelkie urządzenia, które mogą spowodować
jakiekolwiek zagrożenia. W przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć
obsługiwane elektronarzędzia.

VI Montażyście nie wolno:
•
•

•
•

korzystać z niesprawnych drabin, rusztowań i elektronarzędzi lub usuwać osłony i urządzenia
zabezpieczające lub pracować bez ochron osobistych,
dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem lub samodzielnie naprawiać
urządzenia elektryczne pod napięciem - jeśli pracownik nie ma do tego odpowiednich
uprawnień, albo samowolnie oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu
większym niż 24 V
dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy
przełożonego albo przeszkadzać innym pracownikom wykonującym pracę,
tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu ochrony przeciwpożarowej i
wyłączników prądu elektrycznego,
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VII Po zakończeniu pracy należy:
• zatrzymać obsługiwane elektronarzędzia i inne urządzenia i wyłączyć dopływ
energii je zasilającej,
• dokładnie oczyścić stanowisko oraz odłożyć wszystko na swoje miejsce.
• przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac czy
ewentualnych zagrożeniach swojemu bezpośredniemu przełożonemu.
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