ZASADY OBOWIĄZUJĄCE
PRACOWNIKÓW FIRM ZEWNĘTRZNYCH
wykonujących pracę/usługę na terenie

Zakładów / obiektów Grupy Koronea
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Na terenie ZPUE S.A. obowiązuje zakaz używania otwartego ognia.
Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w miejscach oznaczonych.
Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po terenie jest ograniczona do 5 km/h
Należy przestrzegać wszelkich znaków zakazu i ostrzegawczych.
Nie wolno zbliżać się do urządzeń będących w ruchu.
Nie wolno dotykać instalacji przemysłowych.
Nie wolno wnosić na teren Zakładu żadnych niebezpiecznych substancji bez
uprzedniego uzyskania zezwolenia.
Podczas przebywania w halach produkcyjnych należy używać odpowiedniego sprzętu
ochronnego.
Zabrania się wylewania odpadów ciekłych (oleje, smary, rozpuszczalniki,
emulsje olejowe, itp) do studzienek kanalizacyjnych i toalet.
Wszystkie odpady należy magazynować selektywnie w wyznaczonych na terenie
Zakładu miejscach.
Wszystkie prace powinny być wykonywane w sposób maksymalnie ograniczający
emisję do atmosfery czynników i substancji szkodliwych i uzgodniony z
Koordynatorem BHP.
Należy zwracać szczególną uwagę na sygnały alarmowe i drogi ewakuacyjne.
W nagłych wypadkach należy przestrzegać szczegółowych instrukcji przekazywanych
przez Koordynatora BHP.
Na terenie zakładu zabronione jest fotografowanie lub filmowanie.
Należy zwracać uwagę na pieszych w przypadku poruszania się środkami transportu.
Pracownicy firmy zew. powinni być ubrani w kamizelkę odblaskową
Firma zew. wykonująca prace na terenie firmy ZPUE S.A. jest zobowiązana do
zapewnienia środków sanitarnych, akomodacyjnych, pierwszej pomocy i środków
ochrony osobistej dla swoich pracowników. Jest również odpowiedzialna za
zabezpieczenie prac i miejsca ich wykonywania oraz prowadzenia prac zgodnie z
odpowiednimi przepisami BHP.
Firma zew. jest odpowiedzialna za zapewnienie właściwych (wymaganych prawem)
uprawnień, szkoleń BHP i badań lekarskich. Dodatkowo musi zapewnić czas na
ewentualne dodatkowe szkolenia stanowiskowe wymagane przez ZPUE S.A., a
przeprowadzane przez Koordynatora BHP.
Firma zew. i jego podwykonawcy muszą zapewnić, bezpieczeństwo swoich
pracowników i innych osób, na których wykonywana praca może mieć wpływ. Np.
właściwy bezpieczny dostęp, odpowiednio zabezpieczone stanowiska pracy,
kompetencje pracowników, właściwy nadzór, odpowiedni sprzęt.
Firma zew. (podwykonawca) musi zapewnić, że jego pracownicy stosują się do
zakazów przynoszenia i spożywania na terenie zakładu napojów alkoholowych,
narkotyków oraz przebywania na terenie zakładu pod ich wpływem, jak również
przestrzegania zasady zakazu uprawiania gier hazardowych

WYKOPY


Przed rozpoczęciem prac wykopowych podwykonawca musi zapoznać się z
lokalizacją kabli elektrycznej, zasilania gazowego, wodnego, odpływu ścieków,
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wód, na które prowadzone prace mogą mieć wpływ. Podwykonawca musi
zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia prac w tym zakresie.
Wykopy lub otwory muszą być właściwie zabezpieczone, oznaczone i oświetlone w
taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo prowadzonych prac i bezpieczeństwo
osób postronnych zgodnie z wymaganiami prawnymi.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia prac wykopowych zaleca się
utrzymanie właściwego porządku wokół wykopów.
Wszystkie odpady z prowadzonych prac np. ziemia, szlam muszą być wywieziona
przez Podwykonawcę a teren odpowiednio zabezpieczony. Podwykonawca
odpowiada za wszelkie formalności prawne związane ze zbieraniem, transportem i
utylizacja powyższych odpadów.
ODPŁYWY, KANAŁY ŚCIEKOWE I PRZEWODY (KANAŁY) PODZIEMNE

Podwykonawca musi określić lokalizację wszystkich przedmiotów, na które mogą
wpłynąć prowadzone prace. Musi również przedsięwziąć odpowiednie środki w celu
przeciwdziałania ich uszkodzeniu
RYZYKO ZAWODOWE
Szanowny Gościu, informujemy, że w związku z Twoją obecnością na terenie zakładu
ZPUE S.A. możesz być narażony na następujące zagrożenia :
- pożar
- środki komunikacji
● wewnętrznej – wózki widłowe, suwnice
● zewnętrznej – samochody dostawcze
- potknięcia/poślizgnięcia/upadek
- kontakt z ruchomymi elementami maszyn
- porażenia prądem – urządzenia pod napięciem
- substancje chemiczne
dlatego bardzo prosimy, aby podczas obecności na terenie zakładu stosować się do
zaleceń osoby Was oprowadzającej i przemieszczać się tylko wyznaczonymi drogami
komunikacyjnymi.
Wejście na teren hal produkcyjnych dozwolone jest tylko pod warunkiem
założenia butów ochronnych z usztywnionymi podnoskami, kamizelki
wysokiego postrzegania oraz w towarzystwie upoważnionego pracownika
danego zakładu produkcyjnego.
MATERIAŁY, NARZĘDZIA I SPRZĘT
Materiały, narzędzia i sprzęt używane na terenie Zakładu muszą znajdować się w
dobrym stanie technicznym i być używane zgodnie z przeznaczeniem. Za stan
sprzętu odpowiada użytkownik. Materiały, narzędzia i sprzęt NIE MOGĄ być
pozostawiane w miejscach, w których zagrażałoby bezpieczeństwu ( wyjścia,
przejścia, podesty itp. )
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE
Każda substancja niebezpieczna wprowadzana na teren Zakładu musi znajdować się
w odpowiednio oznakowanym opakowaniu, posiadać kartę charakterystyki oraz być
zatwierdzona przez BHP. W miejscach składowania i użytkowania środków
chemicznych musi być dostępna Karta Charakterystyki Substancji oraz odpowiedni
osobisty sprzęt ochronny.
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GOSPODARKA ODPADOWA i OCHRONA ŚRODOWISKA
Wszyscy pracujący na terenie Zakładu są obowiązani tak prowadzić swoje prace aby
w ich wyniku powstawało jak najmniej odpadów. Odpady niebezpieczne
( np. zużyte oleje, świetlówki, rozpuszczalniki, emulsje itp.) należy zagospodarować
zgodnie z procedurą odpadową.
Do kanalizacji nie wolno zrzucać: kawałków ciał stałych, tłuszczy, rozpuszczalników,
farb, trucizn, odpadów technologicznych, kwasów itp.
W przypadku rozlania bądź rozsypania substancji stanowiących zagrożenie nie wolno
dopuścić do przedostania się ich do instalacji deszczowej. Gdyby jednak zaistniała
taka sytuacja należy natychmiast powiadomić Dział Ochrony Środowiska. W
przypadku mycia budynków, placów, dróg należy zabezpieczyć kratki ściekowe przed
zanieczyszczeniem.
HAŁAS I SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ
W rejonach oznaczonych jako obszary ochrony słuchu obowiązkowe jest noszenie
ochronników słuchu.
Odzież robocza oraz sprzęt ochrony osobistej uzależniony jest od rodzaju
wykonywanej pracy i zagrożeń z tym związanych :
▪ obuwie ochronne z podnoskiem i podeszwą antypoślizgową,
 kamizelka odblaskowa
▪ hełm ochronny
▪ okulary ochronne jeżeli pracownik wykonuje prace mogące powodować
zranienia oka przez odpryski
SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ


Firma zew. wykonująca roboty na terenie firmy ZPUE S.A. jest zobowiązana do
zapewnienia swoim pracownikom i do stosowania wszelkich środków ochrony
osobistej wymaganych stosownymi przepisami prawnymi i wewnętrznymi
uregulowaniami ZPUE S.A..
Odzież robocza oraz sprzęt ochrony osobistej uzależniony jest od rodzaju
wykonywanej pracy i zagrożeń z tym związanych




ZPUE S.A. zastrzega sobie prawo do stosowania odpowiednich środków ochrony
własnych interesów, możliwości zatrzymania i kontroli pojazdów i pracowników
Podwykonawców.
Pracownicy ochrony ZPUE S.A.
są uprawnieni do kontroli Firmy zew.
(Podwykonawcy)
KORZYSTANIE Z ZASOBÓW ZAKŁADU.

Wszystkie podłączenia do instalacji elektrycznej, gazowej, sprężonego powietrza, CO,
prace z użyciem narzędzi lub sprzętu muszą być wykonywane zgodnie z
wymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisami prawa i instrukcji obsługi
tych urządzeń oraz po uzgodnieniu z Koordynatorem BHP.
PRACE




WYMAGAJĄCE

SPECJALNYCH

UPRAWNIEŃ

kierowca wózka widłowego (świadectwo ukończenia kursu, aktualne badania
psychologiczne, imienne zezwolenie Dyrektora Zakładu),
prace przy urządzeniach elektrycznych,
prace przy urządzeniach ciśnieniowych,
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spawanie,
obsługa zwyżki,
PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE WYMAGAJĄCE POZWOLENIA
Na wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych, takich jak :
▪ prace pożarowo – niebezpieczne (spawanie, cięcie, szlifowanie itp.),
▪ prace na wysokości powyżej 1 m,
▪ prace przy nie osłoniętym, nie odizolowanym urządzeniu,
▪ prace dźwigowe,
▪ prace nieelektryczne w rozdzielniach i transformatorach,
▪ prace w ograniczonej przestrzeni (np. studzienki, silosy itp.),
▪ prace ziemne,
▪ prace rozbiórkowe,
wymagane jest odpowiednie pisemne pozwolenie na pracę, chyba że osoba
wykonująca prace została zatrudniona do wykonywania danej pracy (elektrycy,
spawacze, energetycy itp.).
WYPADKI PRZY PRACY
Każdy zauważony wypadek należy niezwłocznie zgłosić do Koordynatora BHP i
postępować zgodnie z Procedurą reagowania na awarie i wypadki.
Po zgłoszeniu wypadu należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.
SZKOLENIA

W

ZAKRESIE

BHP

Wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące prace na terenie Grupy Koronea
podlegają obowiązkowemu szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy nowozatrudniony pracownik lub osoba
wykonująca pracę na terenie Zakładu poddawana jest szkoleniu wstępnemu –
instruktażowi stanowiskowemu, w ramach którego zapoznawana jest z zagrożeniami
występującymi na terenie naszego zakładu oraz ryzykiem zawodowym związanym z
wykonywaną pracą na danym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza
Koordynator BHP. Przeszkolony pracownik potwierdza pisemnie fakt odbycia
szkolenia.
POŻAR
Jeśli zauważyłeś pożar :
▪ poinformuj Koordynatora BHP z firmy ZPUE S.A.
▪ Usuń niebezpieczne materiały (np. butle gazowe) z zagrożonego rejonu,
▪ Ugaś ogień używając odpowiedniego środka gaśniczego jeśli jesteś
przeszkolony i jest to bezpieczne,
▪ Jeśli jest to bezpieczne pozostań w pobliżu i wskaż miejsce pożaru drużynie
strażackiej
NIEZGODNOŚĆI
Brak przestrzegania powyższych przepisów, polityki i procedur zakładu oraz
regulacji prawnych w zakresie prowadzonych prac przez firmę zew., jego
podwykonawców i pracowników może spowodować natychmiastowe wstrzymanie
pracy, wyproszenie pracowników firmy zew. lub podwykonawcy poza teren
zakładu ZPUE S.A. i zerwanie kontraktu bez możliwości wnoszenia roszczeń w
zakresie przerwania kontraktu.
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Firma zew. może być obciążona dodatkowo koniecznością pokrycia
kosztów ewentualnych strat, kosztami usuwania awarii lub kosztami
ryzyka za nieprzestrzeganie przepisów BHP.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego dokumentu, a także, że
działalność moja, firmy i kontraktowa moich podwykonawców prowadzana jest
zgodnie z obowiązującym prawem i w oparciu o posiadane pozwolenia i decyzje.
Zobowiązuje się w imieniu swoim, swojej firmy, moich podwykonawców i
pracowników do postępowania zgodnie z jego wymaganiami i wszystkimi
przepisami prawnymi w zakresie prowadzonych prac.
Przeszkoleni:
Imię i nazwisko koordynatora BHP: …………………………………………….Nr telefonu ……………………
Nazwa Firmy

Imię i nazwisko

Data

Podpis
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