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Za firmę podwykonawczą wykonującą pracę na terenie obiektów biurowych Grupy
KORONEA odpowiada opiekun BHP. Opiekunem jest pracownik zlecający pracę na
terenie obiektów biurowych.
Na terenie ZPUE S.A. obowiązuje zakaz używania otwartego ognia.
Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych.
Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po terenie jest ograniczona do 5 km/h
Należy przestrzegać wszelkich znaków zakazu, zwracać uwagę na ostrzeżenia.
Nie wolno dotykać instalacji przemysłowych.
Nie wolno wnosić na teren Zakładu żadnych niebezpiecznych substancji bez
uprzedniego uzyskania zezwolenia.
Zabrania się wylewania odpadów ciekłych (oleje, smary, rozpuszczalniki, emulsje
olejowe, itp.) do toalet.
Wszystkie odpady należy magazynować selektywnie we wskazanych miejscach.
Wszystkie prace powinny być wykonywane w sposób maksymalnie ograniczający
emisję do atmosfery czynników i substancji szkodliwych.
Należy zwracać szczególną uwagę na sygnały alarmowe i drogi ewakuacyjne.
W nagłych wypadkach należy przestrzegać szczegółowych instrukcji przekazywanych
przez opiekunów BHP.
Na terenie zakładu zabronione jest fotografowanie lub filmowanie.
Pracownicy firmy zew. powinni być ubrani w kamizelkę wysokiego postrzegania.
Firma zew. wykonująca prace na terenie obiektów biurowych 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, aktualnych szkoleń BHP i badań lekarskich wymaganych przepisami prawa.
Dodatkowo musi zapewnić czas na ewentualne dodatkowe szkolenia stanowiskowe
wymagane przez ZPUE S.A., a przeprowadzanych przez osobę kierującą pracą z
ramienia zakładu.
Firma zew. i jej 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 jej 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.

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z osobą zlecającą pracę.
RYZYKO ZAWODOWE
Szanowny Gościu, informujemy, że w związku z Twoją obecnością na terenie zakładu
ZPUE S.A. możesz być narażony na następujące zagrożenia :
- pożar
- upadek na niższy poziom – poruszanie się schodami
- potknięcia/poślizgnięcia/upadek na tym samym poziomie
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- porażenia prądem – urządzenia pod napięciem
dlatego bardzo prosimy, aby podczas obecności na terenie zakładu stosować się do
zaleceń osoby Was oprowadzającej i przemieszczać się tylko wyznaczonymi drogami
komunikacyjnymi.
MATERIAŁY, NARZĘDZIA I SPRZĘT
Materiały, narzędzia i sprzęt używane w trakcie pracy 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.
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 odpowiednimi pracownikami firmy ZPUE S.A.
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 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 osoby zapraszającej, lub
zlecającej pracę.
Po zgłoszeniu wypadu należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.
W cięższych przypadkach, po konsultacji z osobą odpowiedzialna za obszar należy
wezwać pomoc medyczną – pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112 oraz powiadomić
ochronę o miejscu zdarzenia.
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 –
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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
osoba odpowiedzialna za dany obszar i wykonywane na nim prace, która posiada
uprawnienia do przeprowadzania takiego instruktażu. Przeszkolony pracownik
potwierdza pisemnie fakt odbycia szkolenia.
POŻAR
Jeśli zauważyłeś pożar :
▪ poinformuj Opiekuna 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
Nie 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.
Firma zew. może być obciążona dodatkowo koniecznością pokrycia
kosztów ewentualnych strat, kosztami usuwania awarii lub kosztami
ryzyka za nieprzestrzeganie przepisów BHP.

3

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 opiekuna prac: …………………………………………….Nr telefonu ……………………
Nazwa Firmy

Imię i nazwisko

Data

Podpis
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