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1. TERMINY I DEFINICJE
Wykonawca (firma
zewnętrzna)

Spółka
Przedstawiciele
Spółki

Prace

Prace na terenie
zakładu Spółki
Prace na terenach
budów

– podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, a mająca
podmiotowość prawną) świadczący na rzecz Spółki na podstawie
zawartej umowy, prace (roboty, usługi, dostawy), jak również
podmioty (w rozumieniu jak wyżej) będące podwykonawcami.
– należy rozumieć jako ML System S.A.
– należy rozumieć jako osoby działające w imieniu ML System S.A.,
które biorą udział w danym procesie opisanym w procedurze. Są to:
osoby bezpośrednio nadzorujące prace, dyrektorzy i kierownicy
poszczególnych komórek organizacyjnych, koordynatorzy ds. bhp,
pracownicy służby bhp.
– świadczone na rzecz lub w imieniu Spółki roboty, usługi, dostawy
lub inne działania, których realizacja może wpływać na jakość
i bezpieczeństwo pracy oraz oddziaływać na środowisko.
– wszystkie prace świadczone na terenie zakładu zlokalizowanego
w Zaczerniu, a także w innych obiektach należących do Spółki.
– wszystkie prace budowlane, dla których przepisy nakazują
opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, świadczone
poza terenem Spółki w ramach realizowanych kontraktów lub
projektów, gdzie ML System S.A. występuje jako główny wykonawca
lub podwykonawca.

2. ZASADY OGÓLNE
2.1 Wykonywanie prac przez Wykonawców jest możliwe wyłącznie w ramach i w zakresie
zawartej umowy.
2.2 Pracownicy Wykonawców są zobowiązani zapoznać się z niniejszą instrukcja. Wzór
potwierdzenia zapoznania się stanowi formularz F-9.15/01/01/01 – Zapoznanie z
instrukcją zasad postępowania Wykonawców działających na zlecenie ML System S.A.
Formularz jest sporządzony w języku polskim lub angielskim.
2.3 Pracownicy Wykonawców zobowiązani są do zachowania w poufności informacji jakie
powzięli w związku z wykonaniem prac na rzecz Spółki, w oparciu o zasady przewidziane
w zawartych przez Spółkę i Wykonawcę umowach o zachowaniu poufności.
2.4 Wykonawcy wykonujący prace na terenie zakładu Spółki są zobowiązani przedstawić
aktualną polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności. Weryfikacji, oprócz
okresu obowiązywania polisy, podlega limit odpowiedzialności oraz zakres
odpowiedzialności, w tym przede wszystkim czy planowane prace nie są wyłączone z
zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
2.5 Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia Przedstawicielom Spółki dokumentów
potwierdzających, że posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności w ramach prowadzonych prac, w tym w szczególności:
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- koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich
dokumentów w celu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
objętym wykonywanymi pracami,
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców albo aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej.

3. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
3.1 Dopuszczenie do prac
3.1.1 Każdy pracownik (łącznie z Kierownictwem) Wykonawcy musi być:
- przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.,
- zapoznany z ryzykiem zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą,
- posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do wykonywania pracy,
- uprawnienia do wykonywania określonych prac (jeśli są wymagane).
3.1.2 Wykonawca, przed rozpoczęciem prac objętych umową, zobowiązany jest na każde
żądanie Spółki, dostarczyć dokumentację potwierdzającą, że pracownicy Wykonawcy,
którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu prac, posiadają wymagane szkolenia, badania
lekarskie lub uprawnienia – wraz z datami ważności, o ile takie zostały ustalone
i są niezbędne w celu wykonywania prac.
3.1.3 Brak możliwości okazania dokumentów potwierdzających powyższe okoliczności, jest
traktowany jako brak spełnienia wymogów i skutkuje niedopuszczeniem pracownika
Wykonawcy do wykonywania prac lub odsunięciem go od pracy.
3.2 Organizacja prac
3.2.1 Spółka zapewnia Wykonawcom możliwość organizowania i prowadzenia prac zgodnie
z zasadami i przepisami prawa, w szczególności w zakresie bhp, ochrony środowiska
i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
3.2.2 Wykonawcy wykonujący prace dla Spółki są zobowiązani przygotowywać, organizować
i prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą umową, w
sposób zapobiegający w szczególności:
- wypadkom przy pracy,
- zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
- chorobom zawodowym,
- pożarom, wybuchom lub eksplozjom,
- skażeniu i degradacji środowiska naturalnego,
- uszkodzeniom urządzeń, instalacji, narzędzi lub mienia,
- pogorszeniu warunków środowiska pracy.
3.3 Koordynator ds. bhp
3.3.1 W przypadku gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują prace pracownicy
zatrudnieni przez różnych Wykonawców, pracownicy ci mają obowiązek:
- współpracować ze sobą,
- wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy
wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, zw. dalej
koordynatorem ds. bhp,

UWAGA! PO WYDRUKOWANIU KOPIA JEST NIENADZOROWANA.
PRZED ZASTOSOWANIEM PROSZĘ SPRAWDZIĆ JEJ AKTUALNOŚĆ!

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Strona:

5/14

Wersja:

6

IWZSZ – 9.15/01/01 „ZASADY POSTĘPOWANIA
Data
01-06-2022
WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZLECENIE ML SYSTEM S.A.
”
- ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku
wystąpienia zagrożeń dla życia, zdrowia oraz środowiska naturalnego.
3.3.2 Koordynatora ds. bhp wyznacza w porozumieniu z Wykonawcą:
- Kierownik komórki organizacyjnej, w której prowadzone będą prace,
- Kierownik budowy, w przypadku budów.
3.3.3 Koordynatorem ds. bhp może być osoba z ramienia Spółki – np. osoba sprawująca
bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami. Wyznaczenie koordynatora ds. bhp
może odbyć się pisemnie. Jego wyznaczenie, nie zwalnia poszczególnych Wykonawców
z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym pracownikom.
3.4 Środki ochrony i zabezpieczenia
3.4.1 Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego,
odpowiedniego dla rodzaju prowadzonych prac i występujących zagrożeń,
w szczególności środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
3.4.2 Środki ochrony powinny spełniać następujące wymogi:
- posiadać widoczny znak CE oraz inne informacje o klasie ochrony,
- posiadać dokumentację potwierdzającą wykonanie przeglądów (jeśli są wymagane),
- być w należytej czystości,
- być sprawnie technicznie.
3.4.3 Wykonawcy zobowiązani są do właściwego zabezpieczania obiektów, maszyn, narzędzi,
urządzeń i sprzętu przed kradzieżą, pożarem lub innymi zagrożeniami.
3.5 Informowanie Spółki o zdarzeniach niebezpiecznych
3.5.1 Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Spółki, o każdych:
- zaistniałych wypadkach przy pracy,
- zdarzeniach potencjalnie wypadkowych,
- sytuacjach kryzysowych i awariach,
- uszkodzeniu mienia należącego do Spółki.
3.5.2 W przypadku gdy warunki prac nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, lub gdy wykonywane prace grożą takim
niebezpieczeństwem innym osobom, należy powstrzymać się od jej wykonywania i
niezwłocznie powiadomić Spółkę.
3.5.3 Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania prac, nie usuwa zagrożenia, należy oddalić się
z miejsca zagrożenia, postępując analogicznie jak powyżej i dodatkowo informując inne
osoby, które mogą być zagrożone.
3.5.4 Spółka deklaruje udostępnienie Wykonawcy niezbędnych informacji i materiałów oraz
udzielanie wszechstronnej pomocy zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny
wypadku przy pracy, a także udział pracownika służby bhp w pracach tego zespołu.
3.6 Prace szczególnie niebezpieczne
3.6.1 Prace szczególnie niebezpieczne powinny być prowadzone przez co najmniej 2 osoby,
przy zapewnieniu stałego, bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami oraz asekuracji.
Przed ich rozpoczęciem, należy przeprowadzić instruktaż z zakresu bezpiecznego
wykonywania tych prac. Instruktaż prowadzi osoba bezpośrednio nadzorująca prace lub
osoba przez niego wyznaczona.
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3.6.2 Na wykonywanie w/w prac, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Spółki. Wzór
zezwolenia stanowi formularz „F-9.15/01/01/03 – Zezwolenie na wykonywanie prac
szczególnie niebezpiecznych”. Zezwolenia zatwierdza Kierownik komórki organizacyjnej,
w której będą przeprowadzane w/w prace lub w przypadku budów – Kierownik budowy.
3.6.3 Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się:
- roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części,
- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
- prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych,
- prace na wysokości,
- prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,
- prace niebezpieczne pod kątem pożarowym,
- inne prace, uznane przez Spółkę za szczególnie niebezpieczne.
3.6.4 Wykonawca zobowiązany jest zidentyfikować i ustalić, także inne prace, które powinny
być wykonywane przez 2 osoby i zapewnić odpowiednią liczbę pracowników na tę
okoliczność.
3.7 Podstawowe przepisy prawne obowiązujące Wykonawcę w zakresie bhp
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596
z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468 z późn. zm.).

4. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
4.1 Ogólne wymagania
4.1.1 Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do użytkowania i utrzymania budynków,
maszyn, urządzeń, materiałów, miejsc składowania itp., w stanie zabezpieczonym przed
powstaniem pożaru lub wybuchu.
4.1.2 W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności,
które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie
działań ratowniczych i ewakuacji, a w szczególności:
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- używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych wybuchem lub
pożarem, oraz w pomieszczeniach obiektów poza wyznaczonymi miejscami,
- gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych pod ścianami budynków,
- ustawianie na trasach komunikacyjnych lub w budynkach jakichkolwiek przedmiotów
utrudniających ewakuację.
4.1.3 Pracownicy Wykonawcy wykonujący określone prace (w tym w obiektach Spółki)
powinni znać:
- zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu,
- zasady gaszenia pożaru, w szczególności urządzeń elektrycznych,
- zasady postępowania przy gaszeniu człowieka,
- rozmieszczenie podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, przycisków alarmowych
i punktów z apteczkami pierwszej pomocy,
- przebieg dróg i rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych z miejsca prowadzonych prac.
4.1.4 Wykonawcy zabrania się bez zgody Spółki, dokonywania samodzielnie przeróbek
i remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych lub gazowych, budowy
dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej.
4.2 Czynności zabronione
4.2.1 Ponadto zabrania się:
- używania otwartego ognia i palenia tytoniu na terenie całego zakładu,
- pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn i urządzeń technicznych nie
oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów, itp.,
- przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwopalnych w ilościach
powyżej 20dm3 lub większych niż dobowe zapotrzebowanie,
- pozostawiania czyściwa do maszyn lub przetłuszczonych szmat w zamkniętych
pojemnikach z materiałów niepalnych,
- przechowywania odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej w miejscach nie
przeznaczonych do tego celu,
- przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia,
substancji, których wzajemne oddziaływania może spowodować zapalenia się lub
wybuch.
4.3 Podręczny sprzęt gaśniczy
4.3.1 Używanie sprzętu gaśniczego będącego w wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów,
urządzeń, itp. do innych celów niż działania ratownicze, np. do zabezpieczenia prac
pożarowo-niebezpiecznych jest zabronione.
4.3.2 Wykonawca prowadzący prace pożarowo-niebezpieczne powinien zapewnić we
własnym zakresie, sprawny technicznie, sprzęt ochrony przeciwpożarowej,
w odpowiedniej ilości, w zależności od zakresu wykonywanych prac.
4.4 Prace pożarowo-niebezpieczne
4.4.1 Prace pożarowo-niebezpieczne mogą być prowadzone tylko w oparciu o pisemne
zezwolenie wydawane przez właściwego Kierownika komórki organizacyjnej Spółki.
Wzory dokumentów tj. protokół zabezpieczenia prac pożarowo-niebezpiecznych oraz
zezwolenie na wykonywanie prac pożarowo-niebezpiecznych – stanowią załączniki do
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu.
4.4.2 Za prace pożarowo-niebezpieczne uważa się m.in:
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- prace remontowo – budowlane związane z użyciem ognia otwartego,
- spawanie i cięcie związane z wytwarzaniem iskier mechanicznych, gorących
odprysków, odłamków itp.
- prace remontowe wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.
4.4.3 Zabrania się rozpoczynania prac pożarowo-niebezpiecznych przez Wykonawców bez
wymaganych zezwoleń ze strony Spółki.
4.4.4 Osoby nadzorujące i wykonujące prace pożarowo-niebezpieczne powinny być
przeszkolone w zakresie:
- zasad funkcjonowania zezwoleń na ich rozpoczęcie,
- metod bezpiecznego wykonywania,
- sposobu zabezpieczania w podręczny sprzęt gaśniczy,
- obowiązku kontroli stanowiska po ich zakończeniu,
- prawidłowego magazynowania butli i agregatów spawalniczych,
- innych wymagań wynikających z przepisów prawa – w zależności od miejsca
prowadzenia robót.
4.5 Podstawowe przepisy prawne obowiązujące Wykonawcę w zakresie ochrony
przeciwpożarowej
- Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U. 2021 poz. 869
z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz.U. 2019 poz. 67),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).

5. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA
5.1 Organizacja prac
5.1.1 Wykonawca, podczas wykonywania prac zobowiązany jest do stosowania zasad ochrony
środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym do
ochrony gleby, wody, powietrza i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do
zanieczyszczenia niebezpiecznymi substancjami i/ lub mieszaninami chemicznymi –
olejami, smarami, farbami, lotnymi związkami organicznymi.
5.1.2 Naruszony przez Wykonawcę stan wody, gleby, lub powierzchni ziemi zostanie
naprawiony na koszt Wykonawcy.
5.2 Korzystanie z mediów
5.2.1 Zabrania się Wykonawcy samowolnego poboru mediów, bez uprzedniego uzgodnienia
ze Spółką ilości i sposobu rozliczenia.
5.2.2 Spółka umożliwi Wykonawcy pobór energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków
i innych niezbędnych mediów, podczas realizacji prac na terenie Spółki, w zakresie
niezbędnym do ich wykonania, o ile dostęp do nich jest możliwy.
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Koszty zużycia lub poboru mediów oraz wszelkie inne koszty związane z ich
dostarczeniem pokrywa Wykonawca.
5.2.3 Wykonawcy działający na terenie Spółki powinni postępować zgodnie z przyjętą polityką
energetyczną ML System S.A. Zobowiązani są wyłączać nieużytkowane urządzenia,
zbędne oświetlenie, zamykać okna i drzwi, a także dbać o inne aspekty mające wpływ na
zużycie energii.
5.3 Sposób magazynowania materiałów
5.3.1 Wykonawca może składować materiały potrzebne do wykonania prac, tylko
wyznaczonych miejscach.
5.3.2 Wykonawcy nie wolno wwozić bez konsultacji jakichkolwiek materiałów, substancji,
mogących zanieczyścić wodę, glebę lub powietrze atmosferyczne.
Wszystkie wwożone i użytkowane podczas wykonywania prac materiały, substancje
niezbędne do realizacji prac, należy tak zabezpieczyć, aby uniemożliwić zanieczyszczenie
wody, gleby lub powietrza atmosferycznego.
5.3.3 Wykonawcy nie wolno w miejscu prowadzenia prac myć pojazdów i sprzętu,
przechowywać zapasów paliw, tankować pojazdów, spalać jakichkolwiek substancji,
przedmiotów, odpadów, itp.
5.3.4 Wykonawcy nie wolno wylewać jakichkolwiek żrących i trujących substancji, płynów do
kanalizacji i do gleby.
Wykonawca powinien mieć na wyposażeniu: środki neutralizujące ewentualne wycieki i
zanieczyszczenia, pojemniki, do których byłyby one zbierane oraz środki ograniczające
ich rozprzestrzenianie się.
5.4 Sposób postępowania z odpadami
5.4.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi odpadami,
powstałymi w wyniku prowadzenia przez niego prac na rzecz Spółki.
5.4.2 Wytworzone odpady podlegają czasowemu magazynowaniu w miejscu do tego
przeznaczonym, wskazanym przez Spółkę lub w przypadku budów – miejsca określonego
w planie BIOZ.
5.4.3 Każde powstałe odpady (o ile umowa nie stanowi inaczej) Wykonawca zgłasza w formie
pisemnej do Spółki w celu określenia, które z wytworzonych odpadów pozostają do
zagospodarowania przez Spółkę.
Pozostałe odpady Wykonawca ma obowiązek, w możliwie najkrótszym terminie usunąć
z miejsca czasowego magazynowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami na własny koszt i ryzyko.
5.5 Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia środowiska
5.5.1 Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Spółkę, jeżeli pomimo zachowania
wszystkich środków ostrożności, wystąpi lub może wystąpić ewentualne
zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego i doszło lub dojdzie do
zagrożenia stanu środowiska.
5.5.2 W przypadku wycieku substancji, mogącej spowodować zanieczyszczenie gleby, należy
ograniczyć jej możliwość rozprzestrzeniania się przez zastosowanie dostępnych
środków.
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Wyciek (w zależności od rodzaju substancji, płynu) należy zasypać sorbentem lub
środkiem neutralizującym. Po wchłonięciu należy go zebrać do pojemnika oraz
w zależności od okoliczności i uzgodnień, przekazać firmie unieszkodliwiającej odpady.
5.6 Przepisy prawne obowiązujące Wykonawcę podczas wykonywania prac w zakresie ochrony
środowiska
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219
z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. z 2020 r., poz.10 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004
roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby
zawierające azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31 z późn. zm.).

6. DODATKOWE WYMAGANIA I ZASADY W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRAC NA
TERENIE ZAKŁADU SPÓŁKI
Uwaga: Wykonawców, którzy związani są umową regulującą zasady świadczenia usług na
terenie Spółki obowiązują zapisy wynikające z umowy. Umowy te zawierane są z firmami
regularnie wykonującymi prace (np. serwisowe) na terenie Spółki. Zapisy ujęte w tym
rozdziale nie mają zastosowania.
6.1 Dopuszczenie do wykonywania prac na terenie ML System S.A.
6.1.1 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Spółce wykaz pracowników, którzy będą
uczestniczyć w wykonywaniu prac. Zgłoszenie to, odbywa się na formularzu „F9.15/01/01/02 – Formularz zgłoszeniowy dla Wykonawców”. Zgłoszenie powinno odbyć
się najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac.
6.1.2 Zgłoszeni pracownicy Wykonawcy odbywają szkolenie informacyjne z zakresu
bezpieczeństwa i zasad obowiązujących z Spółce. Szkolenie może być organizowane
w formie instruktażu lub drogą elektroniczną (online).
Po odbyciu szkolenia informacyjnego, wszyscy pracownicy Wykonawcy otrzymują
identyfikatory czasowe, dopuszczające do przebywania, poruszania się i wykonywania
prac na terenie zakładu Spółki.
6.1.3 Każda zmiana w osobowym składzie Pracowników Wykonawcy musi być zgłoszona do
przedstawiciela Spółki z odpowiednim wyprzedzeniem. Zabrania się wykonywania prac
osobom nie posiadającym dopuszczenia do przebywania na terenie Spółki.
6.1.4 Pracownicy Wykonawcy, codziennie, przed rozpoczęciem prac muszą dokonać wpisu
w rejestrze osób zewnętrznych przebywających na terenie Spółki. Rejestr znajduje się
w sekretariacie firmy zlokalizowanym w biurowcu głównym, na parterze. Po zakończeniu
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prac, każdego dnia powinni dokonać wpisu (w tym samym rejestrze) potwierdzającego
opuszczenie obiektu.
6.2 Poruszanie się po terenie Spółki
6.2.1 Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad bhp
obowiązujących na terenie Spółki, w szczególności do:
- zabezpieczania prowadzonych prac, w sposób eliminujący zagrożenia dla zdrowia i
życia pracowników Spółki,
- stosowania się do wskazówek, wytycznych i poleceń wydawanych przez osoby
koordynujące prace lub sprawujące nadzór nad bezpieczeństwem w Spółce,
- stosowania środków ochrony indywidualnej podczas przebywania na halach
produkcyjnych zakładu – tj. hełmy ochronne, obuwie robocze z noskiem, okulary
ochronne,
- przemieszczania się po terenie zakładu (np. dojście do miejsca prac) tylko po
wyznaczonych ciągach i drogach komunikacyjnych,
- wykonywania prac wyłącznie w wyznaczonym obszarze prac,
- dbania o mienie będące własnością Spółki,
- dbania o ład i porządek w miejscu wykonywania prac, a także po ich zakończeniu.
6.2.2 Wykonawca może poruszać się po terenie zakładu w godzinach pracy Spółki,
przestrzegając przy tym, zasad poruszania się po drogach wewnątrz zakładowych,
w szczególności powinien:
- posiadać odpowiednią dokumentację dopuszczającą pojazd do ruchu drogowego,
- posiadać identyfikator, o którym mowa w pkt. 6.1.2.
- zapewnić kierowców/operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia do
kierowania danym typem pojazdu,
- stosować się do przepisów o ruchu drogowym, w tym do znaków drogowych,
- zwracać szczególną uwagę na pieszych poruszających się po terenie zakładu,
- nie powodować innych zagrożeń w ruchu drogowym dla uczestników ruchu.
6.2.3 Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń Spółki, do których Pracownicy Wykonawcy nie
zostali upoważnieni, w szczególności do obiektów energetycznych, oznakowanych stref
niebezpiecznych, miejsc objętych zakazem, pomieszczeń technicznych i socjalnych.

7. DODATKOWE ZASADY I WYMAGANIA W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRAC NA
TERENACH BUDÓW
Uwaga: Zasady wymienione w pkt 7 obowiązują Wykonawców w przypadku prac na
terenach budów gdzie ML System S.A. jest Generalnym Wykonawcą.
W przypadku gdy ML System S.A. jest jednym z Wykonawców, jej Podwykonawcy muszą
spełniać dodatkowo wymogi określone przez Generalnego Wykonawcę.
7.1 Dopuszczenie do wykonywania prac na terenie budowy
7.1.1 Wykonawca zostaje zapoznany z zakresem wykonywanych prac na spotkaniu
wprowadzającym, z którego sporządzany jest protokół. Spotkanie prowadzi Kierownik
budowy lub osoba przez niego wyznaczona.
7.1.2 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Spółce, z 5-dniowym wyprzedzeniem wykaz
pracowników, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu prac, przed ich rozpoczęciem.
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Zgłoszenie to odbywa się na formularzu „F-9.15/01/01/02 – Formularz zgłoszeniowy dla
Wykonawców”. Jest on przekazywany Wykonawcy przez przedstawiciela Spółki.
Zgłoszeni przez Wykonawcę pracownicy odbywają szkolenie informacyjne
z zakresu bezpieczeństwa i zasad obowiązujących na budowie. Szkolenie
przeprowadzane jest w formie instruktażu. Szkolenie informacyjne dla pracowników
Wykonawcy prowadzi kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.
Po odbyciu szkolenia informacyjnego, pracownicy Wykonawcy są dopuszczeni do
wykonywania prac na terenie budowy.
Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych wymagań dotyczących
przebywania na terenie budowy dla Wykonawców i ich pracowników, np. imienne
identyfikatory zezwalające na przebywanie i/lub wykonywanie prac na terenie budowy.
7.1.3 Zabrania się przebywania na terenie budowy osobom nieupoważnionym.
7.1.4 Wykonawca jest zobowiązany przekazania Spółce listy pracowników wyznaczonych do:
- udzielania pierwszej pomocy,
- zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
7.1.5 Każda zmiana w osobowym składzie pracowników Wykonawcy musi być zgłoszona
niezwłocznie Przedstawicielowi Spółki .
7.2 Dokumenty i ich przechowywanie
7.2.1 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie budowy dokumentacji
stanowiącej podstawę dopuszczenia do realizacji prac, w tym dokumentów w zakresie
przygotowania procesu technologicznego i dokumentacji osób, za pomocą których,
prace są realizowane.
7.2.2 Wykonawca jest zobowiązany do okazania w/w dokumentacji na każde żądanie Spółki.
7.3 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
7.3.1 Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić opracowanie, przed
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zw. dalej planem BIOZ),
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych
i produkcji przemysłowej - jeżeli występują przesłanki z Art. 21a Prawa budowlanego.
7.3.2 Wszyscy pracownicy Wykonawcy, (w tym ich Podwykonawcy) mają obowiązek zapoznać
się z planem BIOZ i stosować do wytycznych w nim zawartych.
7.4 Ocena ryzyka zawodowego dla wykonywanych zadań
7.4.1 Każdy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania oceny ryzyka zawodowego
związanego z realizowaniem przedmiotu umowy. Jest ono uzupełnieniem standardowej
oceny ryzyka zawodowego.
7.4.2 Oceny należy dokonać z uwzględnieniem planowanego sposobu, technologii
wykonywania robót. Opracowanie powinno zawierać konkretne rozwiązania techniczne
i organizacyjne stosowane przez Wykonawcę podczas prac.
7.4.3 Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący określone prace, powinni być zapoznani
z oceną ryzyka, w związku z realizowanymi zadaniami podczas prowadzonych prac.
7.5 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót
7.5.1 Każdy Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia instrukcji bezpiecznego
wykonywania robót (zw. dalej IBWR) dla prowadzonych przez jego pracowników robót.
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IBWR powinna być sporządzona na podstawie oceny ryzyka zawodowego dla
wykonywanych zadań, przy uwzględnieniu zapisów planu obowiązującego planu BIOZ,
a także innych dokumentów mogących mieć wpływ na wykonywanie prac.
IBWR zatwierdza Kierownik budowy lub osoba przez niego upoważniona.
7.5.2 Instrukcja powinna być opracowana dla następujących prac:
- prace na wysokości,
- roboty, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko przysypania ludzi ziemią lub innymi
sypkimi materiałami, m.in. roboty ziemne związane z wykopami wąskoi szerokoprzestrzennymi,
- roboty, podczas których występuje ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi lub
biologicznymi zagrażającymi bezpieczeństwu ludzi,
- prace i roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznych
i gazowych,
- prace i roboty prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu kołowego,
- roboty związane z montażem i demontażem ciężkich elementów prefabrykowanych,
- prace i roboty wymagające obecności pracownika w bezpośrednim sąsiedztwie (strefie
pracy) samobieżnych maszyn budowlanych,
- prace i roboty prowadzone w miejscach, do których dostęp ze względów
technologicznych jest ograniczony lub utrudniony,
- prace i roboty transportowe związane z zastosowaniem dźwigów i żurawi
stacjonarnych oraz samojezdnych,
- prace i roboty wykonywane z użyciem urządzeń pełniących rolę platform roboczych,
- prace z użyciem materiałów wybuchowych,
- inne prace uznane przez Kierownictwo Budowy za szczególne niebezpieczne, wpisane
do planu BIOZ.
7.5.3 Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z IBWR dla wykonywanych robót.
7.6 Środki ochrony indywidualnej
7.6.1 Niezależnie od dobranych w związku z wykonywaną pracą środków ochrony
indywidualnej, Wykonawca powinien zapewnić:
- odzież roboczą zakrywającą nogi i ramiona,
- kamizelką ostrzegawczą,
- hełm ochronny,
- inne środki wskazane w planie BIOZ.
7.6.2 Wszystkie środki, o których mowa w pkt. 7.6.1. należy zapewnić zarówno pracownikom
wykonującym prace, jak osobom przebywającym na terenie budowy – bez względu na
rodzaj wykonywanych prac lub cel wizyty.
7.7 Pierwsza pomoc
7.7.1 Wykonawca powinien zapewnić swoim pracownikom przenośną apteczkę zawierającą
podstawowe materiały i środki do udzielania pierwszej pomocy. Apteczka powinna być
kontrolowana i na bieżąco uzupełniana.
7.7.2 Rozmieszczenie ogólnodostępnych apteczek pierwszej pomocy na terenie budowy
określa plan BIOZ.
7.8 Maszyny i urządzenia

UWAGA! PO WYDRUKOWANIU KOPIA JEST NIENADZOROWANA.
PRZED ZASTOSOWANIEM PROSZĘ SPRAWDZIĆ JEJ AKTUALNOŚĆ!
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7.8.3
7.8.4
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IWZSZ – 9.15/01/01 „ZASADY POSTĘPOWANIA
Data
01-06-2022
WYKONAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA ZLECENIE ML SYSTEM S.A.
”
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by wszystkie maszyny i urządzenia techniczne
stosowane na budowie spełniały wymagania przepisów oraz dyrektyw i posiadały
czytelne oznakowanie znakiem CE.
W przypadku braku znaku CE – maszyna powinna posiadać deklarację zgodności
z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw UE. Dokumentacja powinna być
sporządzona w języku polskim lub przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.
Spółka zastrzega sobie prawo do kontrolowania stosowanych przez Wykonawców
maszyn i urządzeń, a także wydawania zezwoleń wjazdu pojazdów na teren budowy.
Wszystkie maszyny i pojazdy poruszające się po terenie budowy powinny stosować się
do wytycznych określonych w planie BIOZ.
Pojazdy robocze wykorzystywane przez Wykonawcę na terenie budów powinny
posiadać sygnalizację świetlną ostrzegawczą i sygnalizację dźwiękową manewru cofania.
W przypadku stosowania rusztowań należy zapewnić ich montaż/demontaż przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia montażysty.
Odbiory powinny być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane
oraz kwalifikację do nadzoru prac montażowych oraz prawidłowości wykonania
montażu rusztowania.
Czynności te powinny być dokumentowane pisemnie.

8. KARY DLA WYKONAWCÓW
8.1 Przedstawiciele Spółki, w szczególności pracownicy służb BHP, koordynatorzy ds. BHP,
Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki, mają prawo kontrolować
miejsca świadczenia pracy oraz wydawać pracownikom Wykonawcy wiążące zalecenia
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
8.2 Pracownicy Wykonawcy, którzy dopuszczają się łamania przepisów i zasad
bezpieczeństwa mogą być:
- upomniani i zobowiązani do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości,
- odsunięci od dalszego wykonywania prac,
- zobowiązani do opuszczenia terenu Spółki lub miejsca wykonywania prac (np. budowy),
- objęci trwałym zakazem wstępu na teren Spółki lub do miejsca wykonywania prac.
8.3 Spółka ustala taryfikator kar, będący załącznikiem do niniejszej instrukcji
„F-9.15/01/01/04 – Taryfikator kar”.
8.4 Nienależyte wykonywanie prac może skutkować nałożeniem kar umownych, zgodnie z
przyjętym w Spółce taryfikatorem. Spółka może także dochodzić odszkodowania od
Wykonawcy z tytułu wyrządzonej szkody ponad zastrzeżone kary umowne na ogólnych
zasadach prawa cywilnego. W przypadku gdy zawarta pomiędzy stronami umowa
przewiduje kary umowne wyższe niż te wskazane w załączniku, o którym mowa w pkt. 8.3.
powyżej, zastosowanie mieć będą wartości wyższe.
8.5 W przypadku nieprzestrzegania postanowień określonych w niniejszym załączniku, Spółka
może wstrzymać czasowo prace Wykonawcy, a w drastycznych przypadkach rozwiązać
z Wykonawcą umowę w trybie natychmiastowym, bez przewidzianego w umowie terminu
wypowiedzenia.

UWAGA! PO WYDRUKOWANIU KOPIA JEST NIENADZOROWANA.
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Statement

I confirm that I have been trained in the instructions for the Contractors of ML System S.A. concerning
the quality, health and safety, fire safety and environmental protection during performing services for
the Company.
The instruction applies to work performed on the premises of ML System S.A. and outside it.
Failure to comply with the rules implemented in the Company may result in not allowing the work
to be performed, their immediate suspension or leaving the area of ML System S.A.
The Contractor takes full responsibility for not allowing the work or their interruption due to reasons
attributable to the Contractor. Until the work is discontinued, the contractor is obliged to cover all costs
related to approval and supervision of the work.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Name and Surname

Company

Date

Signature
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Oświadczenie

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z instrukcją postępowania Wykonawców
działających na zlecenie ML System S.A. dotyczącą zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i
higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska przy
wykonywaniu prac na rzecz Spółki.
Zakres stosowania instrukcji obejmuje, zarówno prace wykonywane na terenie zakładu
ML System S.A. („Spółka”) jak i poza nim.
Niestosowanie się do przyjętych w Spółce zasad, może doprowadzić do odmowy
dopuszczenia do wykonywania prac, ich natychmiastowego przerwania lub konieczności
opuszczenia terenu zakładu.
Za niedopuszczenie do prac lub ich przerwanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność i jest zobowiązany do pokrycia
wszystkich kosztów związanych z dopuszczeniem oraz nadzorem do czasu przerwania prac.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Imię i nazwisko

Firma

Data zapoznania

Podpis
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ML SYSTEM S.A. jest wysoce wyspecjalizowaną Spółką technologiczną oferującą innowancyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Realizując przyjętą w ML System S.A. politykę, wdrożyliśmy
system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ISO 45001. Nieustannie dążymy do zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa naszych Pracowników jak i Wykonawców działajacych na zlecenie Spółki.
W związku z powyższym, w celu oceny dopuszczenia Państwa do wykonywania prac na Spółki, jesteśmy zobowiązani do zweryfikowania następujących danych dotyczących Państwa Pracowników.
ML SYSTEM SA is a highly specialized, technological company that offers innovative photovoltaic integrated with the buildings (BIPV). According to Policy in ML System SA, we have implemented a health and safety
management system - ISO 45001. We constantly strive to ensure the maximum level of safety for our Employees and Contractors that works for our Company.
Therefore, in order to be allowed to work at the our Company, we are required to verify the following data concerning your Employees.
L.p.

Cel pobytu (Rodzaj prac)

Czas pobytu
(od - do)

Imię i Nazwisko

Pełna nazwa firmy

Obywatelstwo

Szkolenie BHP
(rodzaj, data ważności)

Badania lekarskie
(data ważności)

No.

Prupose of visit
(Type of work)

Visit date
(from-to)

Name & Surname

Company full name

Citizenship

OHS Training
(type, expiration date)

Medical examination
(expiration date)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rodzaj uprawnień
(jeśli są konieczne do pracy,
data ważności)
Type of permissions
(if needed to work, expiration
date)

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE PRAC
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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………………….,dnia…………………

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
1. Miejsce pracy................…………………………………………………………………………………….…...……………………..
2. Rodzaj pracy........................................................................................................................................
3. Czas pracy: dnia ...................................od godz..................................do godz....................................
4. Zagrożenia dla zdrowia lub życia w miejscu pracy:
…………………………………………………………………..............................................................................................
...………...……………………………………………………………………..............................................................................
.....................……...………...……………………………………………………………………...................................................
5. Sposób wykonywania pracy (kolejność wykonywanych zadań):
……………………………………………………………………............................................................................................
....………....……………………………………………………………………............................................................................
....………....……………………………………………………………………............................................................................
6. Środki zabezpieczenia:
a) przeciwpożarowe:……………………………………………………………………………………………………………………………
b) BHP:…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
c) inne:…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

7. Odpowiedzialni za:
a) Przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenie prac niebezpiecznych:
Imię i Nazwisko….......................................Wykonano ..................................... Podpis .....................
b) Przeprowadzenie instruktażu przed rozpoczęciem prac szczególnie niebezpiecznych:
Imię i Nazwisko….......................................Wykonano ..................................... Podpis .....................
c) Zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami:
Imię i Nazwisko….......................................Wykonano ..................................... Podpis .....................
d) Zapewnienie odpowiedniej asekuracji (osoba asekurująca):
Imię i Nazwisko….......................................Wykonano ..................................... Podpis .....................

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE PRAC
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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8. Zezwalam na rozpoczęcie prac (tylko po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 7):

Imię i Nazwisko…............................................. Podpis ...................................................................

9. Pracę zakończono: dnia ..................................................... godz. .......................................................
Wykonał.....................................................................................................................................................
10. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono żadnych występujących
niebezpieczeństw.
11. Stwierdzam odebranie wykonanej pracy:

…….……………………..………………………….....
(data i podpis Kierownika komórki organizacyjnej)

TARYFIKATOR KAR UMOWNYCH
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STOPNIE KAR UMOWNYCH
1 Stopień (niski) – 1000 PLN
2 Stopień (średni) – 2000 PLN
3 Stopień (wysoki) – 3000 PLN
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Wykaz niezgodności i przewinień
OGÓLNE
Przebywanie lub wykonywanie prac na terenie Spółki przez pracowników
nieupoważnionych
Nieposiadanie, nieokazanie lub nieumieszczenie w widocznym miejscu
identyfikatora pozwalającego na przebywanie na terenie Spółki
Przebywanie poza terenem wyznaczonych prac lub w strefach niebezpiecznych czy
pomieszczeniach Spółki bez wymaganego upoważnienia
Nieposiadanie stosownych uprawnień przez osoby obsługujące pojazdy
samochodowe lub inne maszyny i urządzenia
Pozostawianie pojazdów na terenie Spółki bez zgody Spółki
Dokonanie kradzieży materiałów, urządzeń i innych będących własnością Spółki
Przechowywanie sprzętu, narzedzi, materiałów w tym odzieży roboczej
i środków ochrony w miejscach nie przeznaczonych do tego celu
Korzystanie z materiałów, sprzętu, urządzeń i innych będących własnością Spółki bez
zgody Spółki
BEZPIECZEŃSWO I HIGIENA PRACY
Niestosowanie się do poleceń wydawanych przez pracowników Spółki w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
Brak niezwłocznego informowania, o występujących awariach i każdym innym
wypadku lub zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzkiego, które wystąpiły podczas i w
związku z wykonywaniem prac na rzecz Spółki
Niestosowanie wymaganych i odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy
środków ochrony indywidualnej, stosowanie niesprawnych środków ochrony
Niestosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej podczas przebywania
i przemieszczania się na terenie zakładu Spółki
Niestosowanie się do oznakowania dróg wewnątrzzakładowych podczas
przebywania i przemieszczania się po terenie Spółki
Niewłaściwe wygrodzenie miejsca prowadzenia prac wraz z oznakowaniem lub jego
brak.
Zastawianie, blokowanie dróg komunikacyjnych, wjazdów, wejść do obiektów, dojść
do tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników, urządzeń elektrycznych itp.
Brak porządku w miejscu prowadzonych prac, pozostawienie stanowiska w takim
stanie po zakończeniu prac
Pozostawienie bez dozoru podłączonych do sieci urządzeń elektrycznych
Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych bez uzyskania pisemnego zezwolenia
na ich wykonywanie
Brak zapewnienia bezpośredniego nadzoru lub osoby asekurującej przy
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
Brak zabezpieczeń (zbiorowych, indywidualnych) podczas prac na wysokościach

Stopień
kary
3
1
2
3
1
3
1
3

2
3
2
1
1
1
1
2
1
3
3
3

TARYFIKATOR KAR UMOWNYCH
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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Wykonywanie prac po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środków odurzających oraz wnoszenie na teren prac napojów alkoholowych
Używanie narzędzi i urządzeń niesprawnych technicznie
Montaż, eksploatacja lub demontaż rusztowań niezgodnie z dokumentacją
producenta, projektem lub przez nieupoważnionych pracowników
Transport i przechowywanie butli gazowych niezgodnie z obowiązującymi
przepisami
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Prowadzenie prac pożarowo-niebezpiecznych bez wymaganego pozwolenia na
wykonywanie tych prac lub bez odpowiedniego zabezpieczenia
Palenie tytoniu w miescach niedozwolonych
Zastawianie, blokowanie dróg pożarowych, dróg I wyjść ewakuacyjnych
Blokowanie dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego oraz punktów
uruchamiania alarmów, instalacji gaśniczych lub oddymiających
Gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych i wybuchowych pod ścianami
budynków
Przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od linii
kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewdodów uziemiających oraz przewodów
odprowadzających instalacji piorunochronej oraz czynnych rozdzielnic prądu
elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych
o napięciu powyżej 400V
Dokonanie, bez wcześniejszej zgody ze strony Spółki samodzielnych przeróbek i
remontów urządzeń oraz instalacji gazowych lub elektrycznych, budowanie
dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lub gazowej
Pozostawianie szmat, czyściwa, trocin itp. nasyconych lub zanieczyszczonych
substancjami łatwopalnymi, utleniającymi lub szkodliwymi dla zdrowia albo
wydzielającymi drażniące zapachy bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach
z materiału niepalnego
Nieprawidłowe wykorzystywanie butli z gazami technicznymi do wykonywania prac
(nie umieszczanie ich na wózkach jezdnych, mocowanie do konstrukcji obiektów lub
urządzeń stanowiących infrastrukturę obiektu)
Używanie sprzętu gaśniczego należącego do Spółki, niezgodnie z przeznaczeniem
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zanieczyszcznie gleby i powierzchni ziemi, kanalizacji
- niebezpiecznymi
substancjami lub mieszaninami chemicznymi, mieszanie odpadów komunlanych z
przemysłowymi
Gromadzenie matriałów przewidzianych do wykonywania prac i tymczasowe
magazynowanie powstałych odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych
Zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody I ich najbliższego otoczenia
Wykonywanie czynności powodujących niszczenie trawników lub zieleni
Spalanie na obiekcie i w jego pobliżu jakichkolwiek odpadów
Pozostawianie niezabezpieczonych substancji niebezpiecznych lub mieszanin
chemicznych, pojemników z takimi substancjami i pojemników po tych substancjach
Przechowywanie substancji niebezpiecznych lub mieszanin chemicznych w
pmieszczeniach do tego nieprzeznaczonych bez pisemnej zgody Spółki
Używanie nieoryginalnych pojemników do przechowywania substancji
niebezpiecznych lub mieszanin chemicznych

3
1
3
2

3
2
2
2
2

2

3

1

2
3

3
2
3
2
3
2
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