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Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska  

w Zakładzie Wytwarzania Blachownia 

 

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB, PRACY ORAZ OFEROWANYCH DOSTAW I USŁUG 

 

WYMAGANIA BHP i PPOŻ   
obowiązujące w TAMEH POLSKA sp. z o.o. 

na dzień 27.02.2018 r.  
Wyciąg z: 
1. Zarządzenia nr 3/2017 Prezesa zarządu TAMEH POLSKA sp. z o.o. z dnia  

25.04.2017 r w spawie zasad bezpieczeństwa i organizacji prac przy instalacjach, sieciach i urządzeniach 
energetycznych w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym  
i gazowym w TAMEH POLSKA sp. z o.o. 

2. Zarządzenie nr 27/2013 Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego TAURON Wytwarzanie S.A. z dnia 
22.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji w sprawie ruchu materiałowego w 
TAURON Wytwarzanie S.A.”. 

3. Polecenie służbowe Nr 37/2013 Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Produkcji TAURON Wytwarzanie 
S.A. z dnia 29.11.2013 r w sprawie wymagań z zakresu bhp  
w stosunku do osób niezatrudnionych – „Gości” w czasie pobytu na terenie Oddziałów TAURON 
Wytwarzanie S.A. 

4. Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dla TAMEH POLSKA Zakład Wytwarzania Blachownia. 
5. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla ZW BLACHOWNIA 
6. Instrukcja IC/THP-001: INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH 

ENERGETYCZNYCH W TAMEH POLSKA SP. Z O.O. 

 
Podane powyżej dokumenty obowiązują w TAMEH POLSKA sp. z o. o. do czasu ich 
aktualizacji. 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 
PRACY, BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE WYKONUJĄCE PRACE ZLECONE NA TERENIE TAMEH 

POLSKA sp. z o.o. 
1. WARUNKI POPRZEDZAJĄCE 
1.1 Wykonawca jak i podwykonawcy mogą nie zostać wpuszczeni na teren TAMEH POLSKA sp. z o.o., z 

istotnych powodów, o których zdecyduje Zamawiający lub w momencie kiedy, którakolwiek z firm znajdzie 
się na liście firm posiadających status o ograniczonym lub całkowitym zakazie wstępu na teren 
ArcelorMittal Poland S.A.  

a) Powyższy zapis dotyczy również każdego pracownika Wykonawcy, jak i jego podwykonawców. 
b) Lista o której mowa powyżej nie jest ogólnodostępna i w przypadku wątpliwości należy wystąpić do 

Zamawiającego z prośbą o weryfikację czy dana firma oraz jej pracownicy znajdują się na tej liście. 
1.2 Główną przesłanką przy realizacji prac w ramach przedmiotowej inwestycji / remontu  powinna być ich 

zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa osób i pracy. Wykonawca winien 
zapoznać całą swoją załogę biorącą udział w realizacji tej inwestycji / remontu (w tym załogi jego 
Podwykonawców)  
z dokumentami z zakresu bezpieczeństwa pracy na terenie Zamawiającego, przeszkolić te załogi w 
zakresie BHP na wstępnych szkoleniach. 

1.3 Pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców (w tym członkowie dozoru) przed przystąpieniem do 
prac muszą posiadać aktualne badania lekarskie poświadczone dokumentem (zaświadczenie 
potwierdzone pieczątką i podpisem lekarza), muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów i zasad BHP 
obowiązujących na terenie Zamawiającego. 

1.4 Wykonawca i jego Podwykonawcy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do niżej 
wymienionych wymogów: 

a) stosowanie przez wszystkich pracowników, niezależnie od rodzaju wykonywanych prac kasków z 3 lub 
4-punktowym zapięciem podbródkowym, 

b) stosowanie przez wszystkich pracowników ubrań roboczych z pasami odblaskowymi lub kamizelek 
odblaskowych (jeżeli ubranie nie ma pasów odblaskowych), Wykonawcy muszą posiadać na ubraniach 
roboczych/ochronnych widoczne logo Firmy w której są zatrudnieni, 

c) stosowania przez wszystkich pracowników okularów ochronnych na wszystkich halach produkcyjnych 
oraz stosownie do wykonywanych prac, gdzie jest wymagane ich stosowanie, 

d) stosowania przez wszystkich pracowników ochronników słuchu stosownie do wykonywanych prac oraz 
w miejscach gdzie jest wymagane ich stosowanie, 
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e) standardowo  wymagane jest stosowanie przez wszystkich pracowników odzieży roboczej (drelichowej) 
lub ochronnej i obuwia ochronnego (obowiązkowo z tzw. podnoskami chroniącymi przed urazami palce 
nóg) oraz środki ochrony indywidualnej stosowne do wykonywanego rodzaju prac (np. do prac 
spawalniczych, elektrycznych, wysokościowych itp.), 

f) wszelkich pozostałych wytycznych TAMEH POLSKA sp. z o.o. 
1.5 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i/lub jego Podwykonawców 

posiadających uprawnienia do wykonywania rusztowań, odbioru rusztowań i do wykonywania prac na 
wysokości. 

1.6 Pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców wykonujący prace przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych muszą posiadać n/w uprawnienia: 

a) pracownicy bezpośrednio-produkcyjni (fizyczni) -  uprawnienia kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na 
stanowiskach Eksploatacji urządzeń Grupy II i III wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, 

b) pracownicy dozoru (nadzorujący prace) -  uprawnienia kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na 
stanowiskach Dozoru urządzeń Grupy II i III wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Jeśli pracownicy dozoru 
będą również wykonywać prace fizyczne (np. brygadziści, mistrzowie) muszą także posiadać uprawnienia 
wymienione powyżej. 

1.7 Pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawcy wykonujący prace przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych muszą posiadać n/w uprawnienia: 

a) pracownicy bezpośrednio-produkcyjni (fizyczni) -  uprawnienia kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na 
stanowiskach Eksploatacji urządzeń Grupy I w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-
pomiarowym wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczne j z 
28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, 

b) pracownicy dozoru (nadzorujący prace) -  uprawnienia kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych na 
stanowiskach Dozoru urządzeń Grupy I w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-
pomiarowym wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.  
Jeśli pracownicy dozoru będą również wykonywać prace fizyczne (np. brygadziści, mistrzowie) muszą 
także posiadać uprawnienia wymienione powyżej. 

1.8 W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas wykonywania pracy 
przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych i energetycznych oraz pozostałych prac wykonywanych 
na terenie TAMEH POLSKA sp. z o. o. przez firmy zewnętrzne, należy przestrzegać ogólnie 
obowiązujących w tym zakresie przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem określonych poniżej zasad 
i warunków umowy/zlecenia. 

 
2. WARUNKI OFERTY 

 
2.1 Zaproponowane w Ofercie rozwiązania będą posiadać zatwierdzone urządzenia zabezpieczające w 

przypadku występowania potencjalnego zagrożenia dla pracowników i w celach udostępnienia 
pracownikom bezpiecznego dostępu do sprzętu w przypadku prowadzonych konserwacji lub podczas 
eksploatacji.  

2.2 Oferta powinna deklarować, że dostarczone i zabudowane urządzenia będą zawierały elementy 
zabezpieczające zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze standardami Zamawiającego.  

 
3. WARUNKI REALIZACJI 

3.1 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca na spotkaniu z Zamawiającym winien  
w formie pisemnej uzgodnić sposób, zakres i terminy wykonywanych prac oraz wymagane dokumenty 
upoważniające do realizacji zlecenia zgodnie z przepisami wewnętrznymi TAMEH POLSKA oraz 
wymaganiami przepisów państwowych.   

3.2 W zakresie uzgodnień należy ustalić dane wymagane do wystawienia polecenia lub zezwolenia na prace 
nieeksploatacyjne oraz: 

a) Ocenę Ryzyka Zawodowego (HIRA lub LKZ)  dla wykonywanych czynności w czasie realizacji inwestycji 
/ remontu, 

b) Plan Organizacji Robót (POR) dla prac szczególnie niebezpiecznych, 
c) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),  
d) Plan Podnoszenia Wysokiego Ryzyka (PPWR) dla operacji wykonywanych przy użyciu urządzeń 

dźwignicowych, 
e) Projekt Organizacji Budowy. 
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 Odstąpienie od sporządzenia, któregoś z wymienionych w podpunktach (b - e) dokumentów może 
nastąpić jedynie w uzgodnieniu z Zamawiającym, po uwzględnieniu zakresu zleconych prac i 
zidentyfikowaniu zagrożeń.  

      Sporządzenie oceny Ryzyka Zawodowego (HIRA lub LKZ)  jest obowiązkowe  
w przypadku każdego zlecenia.  

 Powyższe dokumenty muszą być przygotowane zgodnie ze Standardami Zamawiającego i winny być 
uzgodnione z wyznaczonymi przedstawicielami Służb BHP, technologicznych i utrzymania ZW 
Blachownia. Przystąpienie Wykonawcy do prac odbędzie się po przekazaniu frontu robót (placu budowy 
lub remontu) i sporządzeniu Protokołu z udziałem stron. 

3.3 W czasie realizacji poszczególnych faz dostaw i wykonawstwa na teren Zamawiającego, Wykonawca 
musi spełniać wymagania bezpieczeństwa określone polskim prawem oraz obowiązującymi Standardami 
Zamawiającego. 

3.4 W czasie trwania inwestycji lub remontu (w godzinach pracy pracowników Wykonawcy i/lub jego 
Podwykonawców) może wymagać ciągłego nadzór służb BHP (Inspektora BHP) Wykonawcy i/lub jego 
Podwykonawców. Inspektor BHP Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcy nie może pełnić/wykonywać 
innych obowiązków na terenie wykonywanych prac, (musi być zatrudniony na etacie Wykonawcy i/lub 
jego Podwykonawcy). Zamawiający może wymagać tygodniowych raportu BHP od wykonawcy. Ich 
wykonanie można powierzyć Inspektorowi BHP wykonawcy do, którego należy wykonywanie bieżących 
Kontroli BHP i Audytów bezpieczeństwa na budowie i zapleczu budowy celem ujawniania oraz 
egzekwowania od dozoru wykonawcy wyeliminowania zagrożeń, uchybień i anomalii. Inspektor BHP 
Wykonawcy przekazuje meldunki z przeprowadzonych audytów i kontroli do Zamawiającego w formie 
zbiorczego raportu tygodniowego (zbiorczy raport obejmuje raporty wszystkich Inspektorów BHP 
Wykonawcy i jego Podwykonawców). 

3.5 W czasie trwania inwestycji lub remontu (w godzinach pracy pracowników Wykonawcy i/lub jego 
Podwykonawców) w zależności od zidentyfikowanych zagrożeń może być wymagana ciągła obecność 
wykwalifikowanego ratownika gazowego (w każdej brygadzie wykonującej prace w strefach gazowo-
niebezpiecznych i /lub zagrożonych wybuchem). Za zapewnienie wykwalifikowanego pracownika 
odpowiada Wykonawca. 

3.6 W czasie trwania inwestycji lub remontu Wykonawca oraz jego Podwykonawcy (w godzinach pracy 
pracowników Wykonawcy i/lub jego Podwykonawców) muszą zapewnić obecność osoby posiadającej 
kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (w każdej brygadzie). Każdy „zespół” 
pracowników wykonujących prace, musi posiadać w miejscu wykonywania prac przenośną apteczkę do 
udzielania I pomocy z imiennym wykazem osób uprawnionych do udzielania I pomocy przedmedycznej.  

3.7 W czasie trwania inwestycji /remontu Wykonawca oraz jego Podwykonawcy (dozór bezpośrednio 
zatrudniony przy realizacji kontraktu), może zostać  zobowiązany przez Zamawiającego do wykonywania 
audytów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi i harmonogramem Zamawiającego oraz do przesyłania 
tygodniowego raportu do Zamawiającego.  Dozór Wykonawcy i Podwykonawcy będzie rozliczany z 
przeprowadzonych audytów. 

3.8 W sytuacji  wykonywania prac przez Wykonawcę i/lub jego Podwykonawców, których wykonywanie może 
powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu (prace remontowo-
budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem i szlifowaniem z wytwarzaniem iskier, 
spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz 
placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych 
wybuchem) należy bezwzględnie stosować się do ustaleń zawartych w „Karcie zabezpieczenia prac 
pożarowo/wybuchowo niebezpiecznych”  oraz ocenie zagrożenia pożarowego miejsca i rejonu prac 
zawartego w tej karcie. Na wszystkie te prace obowiązuje aktualne Dopuszczenie do prac. 

3.9 Realizacja inwestycji (remontu) odbywać się będzie w czasie normalnej pracy ZW Blachownia, przy 
pracujących urządzeniach, czynnych obiektach i sieciach gazowych (sieci energetyczne, ciągi 
technologiczne, urządzenia transportowe i pomocnicze, ruch pieszy, kołowy i kolejowy). W rejonie 
czynnych instalacji energetycznych są wyznaczone strefy gazowo-niebezpieczne, strefy zagrożone 
wybuchem i strefy z ograniczonym dostępem. Czynne urządzenia i instalacje stwarzają zagrożenie dla 
zdrowia i życia osób przebywających (pracujących) w ich sąsiedztwie, dlatego każdorazowe 
przystąpienie do prac w ich rejonie wymaga spełnienia odpowiednich procedur dopuszczających do 
wykonywania prac. 

3.10  
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4. WARUNKI WYKONYWANIA PRAC 
§ 1  

WYKONYWANIE PRAC (ROBÓT BUDOWLANYCH/USŁUG) PRZEZ FIRMY 
ZEWNĘTRZNE 

Wykonywanie prac przez firmy zewnętrzne na terenie. TAMEH POLSKA sp. z o.o. następuje na 
podstawie zawieranych umów/zleceń. Umowa/zlecenie zawierać będzie uregulowania dotyczące 
obowiązujących przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska oraz wskazywać osoby sprawujące nadzór 
ze strony TAMEH POLSKA sp. z o.o. nad pracą wykonywaną przez Wykonawcę. 

§ 2  
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY PRZED PRZYSTĄPIENIEM 

DO WYKONYWANIA PRAC 
1. W umowie/zleceniu lub innym dokumencie podpisanym przez przedstawicieli stron związanym 

z wykonywaniem pracy przez Wykonawcę należy zawrzeć zapisy dotyczące obowiązków stron umowy 
w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska w szczególności o treści: Zamawiający zobowiązuje się do 
przeszkolenia pracowników dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami 
wewnętrznymi obowiązującymi w  TAMEH POLSKA sp. z o.o. dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ppoż. oraz ochrony środowiska. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

2.1 Zorganizowania pracy w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, 

2.2 Przeszkolenia pracowników wykonujących przedmiot umowy/zlecenia w zakresie występujących 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania 
z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. 
oraz ochrony środowiska, 

2.3 Zapewnienia swoim pracownikom odpowiedniej odzieży i obuwia, ochronnego środków ochrony 
indywidualnej oraz bezwzględnego dopilnowania ich stosowania, 

2.4 Zastosowania do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia maszyn, urządzeń, narzędzi, materiałów, które 
spełniają wymagania obowiązujących przepisów prawnych i technicznych w tym zakresie oraz są w 
należytym stanie technicznym. 

3. Zamawiający przed rozpoczęciem robót i wprowadzeniem pracowników Wykonawcy na obiekty TAMEH 
POLSKA sp. z o.o. zobowiązany jest przeszkolić pracowników dozoru Wykonawcy świadczącego usługę 
w zakresie obowiązujących wymagań, w tym w szczególności: 

3.1. Występujących zagrożeń, 

3.2. Organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

3.3. Stref wybuchowych, 

3.4. Transportu materiałów niebezpiecznych, 

3.5. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 

3.6. Telefonów kontaktowych i alarmowych, 

3.7. Innych zagrożeń, wynikających ze specyfiki wykonywanych usług, 

3.8. Ustaleniami w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zaistnienia zdarzeń wypadkowych, 

3.9. Potencjalnych awarii i sposobu postępowania na wypadek ich zaistnienia, 

3.10. Zasad dotyczących ochrony środowiska, 

3.11. Zasadami systemu ruchu osobowego i samochodowego. 

4. Zamawiający dokumentuje i zobowiązuje osoby dozoru Wykonawcy do przeszkolenia podlegających mu 
pracowników wykonujących przedmiot umowy/zlecenia. Odbyte szkolenie zarówno dozoru jak i 
pracowników Wykonawcy winno być potwierdzone podpisem przeszkolonego. 

5. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia jest zobowiązany 
do przekazania Zamawiającemu: 

5.1. Imiennego wykazu pracowników oddelegowanych do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia, 

5.2. Kserokopii zaświadczeń lub oświadczenia o ważności szkoleń w dziedzinie bhp, 

5.3. Kserokopii posiadanych przez pracowników świadectw kwalifikacyjnych do wykonywania prac przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz innych kwalifikacji specjalistycznych, wymaganych dla 
danego rodzaju usług lub imiennego wykazu pracowników Wykonawcy z podaniem rodzaju kwalifikacji i 
terminu ważności uprawnień, 

5.4. Kserokopii posiadanych przez pracowników ważnych badań lekarskich lub oświadczenie w tym zakresie, 

5.5. Telefonów kontaktowych, 

5.6. Oświadczenia, że stosowany sprzęt i narzędzia przez Wykonawcę na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. 
są sprawne, w należytym stanie technicznym oraz spełniają wymagania określone przepisami prawa, a 
także powiadomienia i dostarczenia egzemplarza aktualnej karty charakterystyki substancji lub preparatu 
chemicznego, w przypadku stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych. 
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6. Zamawiający archiwizuje dokumenty, o których mowa w ust.4, co najmniej przez 30 dni po zakończeniu 
wykonania umowy/zlecenia. 

 
§3 

ORGANIZACJA PRACY 
  Wszelkie prace wykonywane na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. przez zatrudniane firmy zewnętrzne 
winny być wykonywane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 

1. Z przepisami wynikającymi z obowiązujących przepisów przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych, 

2. Z przepisami wynikającymi z Dokumentu Zabezpieczającego przed Wybuchem, 

3. Z przepisami Prawa Budowlanego, 

4. Innymi uregulowaniami wewnętrznymi. 

 
§4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY PODCZAS WYKONYWANIA PRAC 

1. Każdorazowo, przed przystąpieniem do wykonania pracy Wykonawca ma obowiązek zgłosić się do 
użytkownika danego obiektu, informując go o rodzaju, zakresie i terminie wykonywanej pracy. 

2. Pracownicy Wykonawców są zobowiązani do niezwłocznego informowania swoich przełożonych i 
przedstawicieli TAMEH POLSKA sp. z o.o. o stwierdzonych wypadkach, zdarzeniach potencjalnie 
wypadkowych i zagrożeniach dla środowiska, jak i zagrożeniach dla majątku, 

3.  W przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym należy niezwłocznie 
skorzystać z pomocy przeszkolonego personelu (osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy) 
i powiadomić DIR (Dyżurny Inżynier Ruchu) lub Operatora Nastawni Pomocniczej (strona elektryczna) w 
celu wezwania karetki pogotowia ratunkowego. 

3.1 Każdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, które spowodowało lub mogło spowodować  uraz należy 
natychmiast zgłosić do: 

 Nadzorującego sprawy BHP ze strony Wykonawcy (zgodnie z Umową);  

 Koordynatora BHP lub Przedstawiciela TAMEH POLSKA sp. z o.o. (np. Kierownik Remontu, 
Kierownik Inwestycji, itp.),  

 Departamentu BHP TAMEH POLSKA sp. z o.o. 

3.2 Wykonawca ma obowiązek przesłania do Departamentu BHP w ciągu 12 godzin od zdarzenia 
wypełnionego formularza „Alert BHP - Wstępna informacja o wypadku”. Ustalanie okoliczności i przyczyn 
wypadków należy przeprowadzić przy udziale przedstawiciela Departamentu BHP TAMEH POLSKA sp. 
z o.o. 

3.3 Nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia postępowania powypadkowego, jednakże nie 
później niż 21 dni od zaistnienia wypadku przy pracy lub ww. zdarzenia należy przekazać  do 
Departamentu BHP kopię protokołu powypadkowego lub protokołu zdarzenia potwierdzonego przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone  do Państwowej Inspekcji 
Pracy należy niezwłocznie powiadomić o powyższym Departament BHP. W  terminie 7 dni od daty 
podpisania protokołu kontroli PIP należy przekazać do Departamentu BHP kopie wraz z załącznikami 
potwierdzoną  przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.   

3.4 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia udziału pracowników  zaangażowanych w wypadek  w 
powołanym przez TAMEH POLSKA sp. z o.o. zespole analizującym okoliczności i przyczyny zdarzenia, 
przedstawienia działań zapobiegawczych, osób odpowiedzialnych za realizację, terminów wykonania 
oraz  poinformowania Departamentu BHP o ich wykonaniu. 

3.5 Każdy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania statystycznych informacji z zakresu 
bezpieczeństwa pracy w terminie do piątego dnia roboczego miesiąca następnego za miesiąc poprzedni 
lub bezpośrednio po zakończeniu prac (najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru) do komórki 
organizacyjnej Departamentu BHP w której wykonuje prace. W statystyce za miesiąc poprzedni należy 
podać: 

 łączną ilość wypadków przy pracy (swoich i swoich Podwykonawców) zaistniałych na 
terenie  TAMEH POLSKA sp. z o.o.. w tym: 

 ilość wypadków z przerwą w pracy, 

 stracone dni chorobowe w danym miesiącu z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy. 

4 Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń. Miejsce wykonywania prac przez Wykonawcę musi być 

oznakowane w sposób informujący o potencjalnych lub istniejących zagrożeniach (np. tablice informujące 
o zagrożeniach) oraz odgrodzone (np. taśma ostrzegawcza, barierki zabezpieczające). Wykonawca 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca pracy w odpowiedni sposób. 

5 Prace na wysokości - to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 

1,0 m nad poziomem otaczającego terenu (gdy jest ryzyko upadku z wyższego na niższy poziom). Praca 
ta może być wykonywana przez osoby posiadające potwierdzoną przez lekarza zdolność do 
wykonywania prac na wysokości. Prace na wysokości na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o.  mogą być 



6 
 

wykonywane zgodnie z obowiązującymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  zasadami bezpieczeństwa 
podczas wykonywania prac na wysokości i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawcy 
firm zewnętrznych wykonujący prace w na wysokości muszą we własnym zakresie wyposażyć swoich 
pracowników w wymagany sprzęt ochrony indywidualnej i zbiorowej stosownie do zidentyfikowanych 
zagrożeń. Prace na wysokości muszą być wykonywane co najmniej przez dwie osoby i na bieżąco 
kontrolowane przez przedstawiciela Wykonawcy. Wszyscy pracownicy wykonujący pracę na wysokości 
w tym osoby nadzorujące prace muszą używać certyfikowanego sprzętu chroniącego przed upadkiem z 
wysokości. Transport lub przenoszenie pracowników na wysokość może odbywać się wyłącznie przy 
zastosowaniu urządzeń do tego celu przeznaczonych i spełniających obowiązujące przepisy. 

6 Prace pożarowo i wybuchowo niebezpieczne muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi w 

TAMEH POLSKA sp. z o.o.  zasadami bezpieczeństwa i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
7 Prace w przestrzeniach ograniczonych Wykonawca musi realizować zgodnie z przepisami 

państwowymi oraz wewnętrznymi TAMEH POLSKA sp. z o.o.. Do zakresu obowiązków Wykonawcy   
należy zapewnić:  

 środki techniczno–organizacyjne, gwarantujące bezpieczeństwo na stanowisku pracy  

 skuteczną asekurację (wyznaczenie asekurującego) -  prace te zawsze muszą być wykonywane pod 
nadzorem jednej lub kilku osób, które przez cały czas pozostają na zewnątrz strefy ryzyka i 
wyposażone są w środki komunikowania się w przypadku konieczności wezwania natychmiastowej 
pomocy. 

 sprawną ewakuację w razie wystąpienia takiej potrzeby (posiadanie odpowiedniego sprzętu ochrony 
indywidualnej i zbiorowej).  

  Wykonawcy firm zewnętrznych wykonujący prace w przestrzeniach ograniczonych muszą we 
własnym zakresie wyposażyć swoich pracowników w wymagany sprzęt (np. ochrony dróg 
oddechowych, pomiarowy i łączności bezprzewodowej, szelki i linki bezpieczeństwa) posiadający 
odpowiednie dopuszczenia  i terminy przydatności. Wszystkie prace w przestrzeniach zamkniętych i 
niebezpiecznych muszą być poprzedzone badaniami składu atmosfery w miejscu planowanych 
robót. W przypadku podejrzenia występowania atmosfery wybuchowej należy stosować sprzęt w 
wykonaniu przeciwwybuchowym i narzędzia nieiskrzące. 

 Prace przy urządzeniach elektrycznych. Wykonawca może rozpocząć prace tylko wówczas, gdy 

osoba odpowiedzialna za wyłączenie/odstawienie z ruchu urządzenia w TAMEH POLSKA  sp. z o.o. 
wyda odpowiednią dokumentację lub zezwolenie na roboty z wyszczególnieniem typu prac, daty ich 
wykonywania i podaniem dokładnego ich zakresu w formie pisemnej. Zgodnie z zasadami przyjętymi 
w TAMEH POSKA sp. z o.o.  jest to pisemne polecenie na prace przy urządzeniach elektrycznych. 

8 Załadunek i rozładunek materiałów - Kierowcy firm transportowych mogą przebywać w punktach 

załadunkowych na halach wyłącznie w odpowiednich środkach ochrony indywidualnej, tj.: hełm (kask) 
ochronny, kamizelka odblaskowa, obuwie ochronne z podnoskami, okulary ochronne przeciwpyłowe, 
ubranie: bluza z długimi rękawami, spodnie z długimi nogawkami, a jeżeli jest to konieczne ze względu 
na przekroczone graniczne normy poziomu hałasu (NDS) - także indywidualne ochrony słuchu (stopery, 
słuchawki, zatyczki).  
Zabronione jest przebywanie na platformie samochodu podczas załadunku lub rozładunku przy pomocy 
urządzeń dźwigowych. Wchodzenie i schodzenie z platformy samochodu może się odbywać wyłącznie 
po drabinkach lub stopniach. Zeskakiwanie z platformy pojazdu jest zabronione. Kierowca nie może 
przebywać w kabinie samochodu podczas prowadzenia prac załadunkowych lub rozładunkowych przy 
pomocy urządzeń dźwigowych. 
Kierowca odpowiada za prawidłowe zamocowanie materiałów na samochodzie. 
Materiały ponadgabarytowe, wystające poza obrys samochodu muszą być oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.   

9 W przypadku powstania pożaru lub nadzwyczajnego zagrożenia dla środowiska np. wyciek, rozlanie i 
niemożliwość usunięcia zagrożenia podręcznym sprzętem ppoż., należy  Niezwłocznie powiadomić DIR 
(Dyżurny Inżynier Ruchu) lub Operatora Nastawni Pomocniczej (strona elektryczna) w celu wezwania 
JRG Serwis Blachownia. 

10 Narzędzia pracy i stosowany sprzęt ochronny powinny być poddawane okresowym próbom, przeglądom 
w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji producenta. 

11 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wizualnej pracowników swojej 
firmy. 

12 Podczas przemieszczania się pojazdów po terenie. TAMEH POLSKA sp. z o.o. należy stosować się 
do obowiązujących wymagań oraz przepisów prawa o ruchu drogowym obowiązujących w danym 
obszarze Spółki (instrukcja w sprawie ruchu materiałowego  – obowiązują zasady o ruchu drogowym jak 
na drogach publicznych). 

13 Po zakończeniu wykonywania prac Wykonawca zgłasza ich wykonanie osobom upoważnionym 
w umowie/zleceniu lub kierownikowi jednostki organizacyjnej zlecającej te prace, który zgodnie 
z obowiązującymi zasadami i zapisami umowy dokonuje odbioru prac pod kątem prawidłowego ich 
wykonania. 

14 Na Terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania przez jakiekolwiek 
osoby pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innego środka odurzającego, substancji psychotropowej, 
środka zastępczego bądź prekursora (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Każdy, w 
stosunku do którego zaistnieje podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, narkotyku lub innego środka 
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odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego bądź prekursora nie zostanie wpuszczony 
lub zostanie natychmiast usunięty z Terenu TAMEH POLSKA sp. z o. o.. Osoba, która musi przyjmować 
leki, ma obowiązek powiadomić o tym właściwą osobę odpowiedzialną, jak również o skutkach ubocznych 
tych leków.  

15 Wykonawca będzie obciążany, za każdorazową próbę wejścia Pracownika Wykonawcy (lub Pracownika 
Podwykonawcy) lub za każdorazowe przebywanie Pracownika Wykonawcy (lub Pracownika 
Podwykonawcy) na terenie TAMEH POLSKA sp. z o. o. będącego pod wpływem alkoholu, narkotyku lub 
innego środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego bądź prekursora, a także 
za każdorazowe stwierdzenie przebywania na Terenie TAMEH POLSKA sp. z o. o. pod wpływem 
alkoholu, narkotyku lub innego środka odurzającego, substancji psychotropowej, środka zastępczego 
bądź prekursora – karą umowną określoną w Katalogu Kar. Przez pojęcie „pod wpływem alkoholu” 
rozumie się każde stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi.  

16 W przypadku  złamania zasady „Zero alkoholu” – jeżeli co najmniej trzech Pracowników Wykonawcy lub 
Pracowników  Podwykonawcy, zostanie zatrzymanych za próbę wejścia, wyjścia lub przebywanie na 
Terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 
lub też zostaną u tych osób ujawnione na Terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. napoje alkoholowe, 
narkotyki lub środki odurzające, TAMEH POLSKA sp. z o.o. niezależnie od nałożenia kar umownych lub 
innych środków, uprawniona będzie do zastosowania zawieszenia współpracy z Wykonawcą na okres 
do 6 miesięcy, co oznacza, że TAMEH POLSKA sp. z o.o.  nie będzie kierował do Wykonawcy nowych 
zapytań ofertowych lub nowych ofert dotyczących współpracy ani też nie będzie przystępował do 
jakichkolwiek negocjacji dotyczących nowej współpracy. 

17  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania wyrywkowych kontroli stanu trzeźwości 
pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawcy wykonujących prace na terenie budowy oraz TAMEH 
POLSKA sp. z o.o.  

§5 
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW TAMEH POLSKA sp. z o. o.  

W ZAKRESIE NADZORUNAD PRACĄ OSÓB FIRM ZEWNĘTRZNYCH 
 Wszyscy pracownicy TAMEH POLSKA sp. z o. o. winni zwracać uwagę na zachowanie się osób 
postronnych. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad pracą firm zewnętrznych zobowiązane są do bieżącej 
kontroli sposobu wykonywania pracy przez pracowników tych firm.  

       Pracownicy Departamentu BHP oraz każdy z pracowników TAMEH POLSKA sp. z o.o. odpowiedzialny za 
kontrolowanie postępu robót wykonywanych przez Wykonawcę są uprawnieni do przeprowadzania wizyt 
bezpieczeństwa w miejscu prowadzonych robót i do sporządzania raportów. Wykonawcy na żądanie 
przedstawiciela Zamawiającego mają obowiązek udostępnić dokumenty dotyczące zakresu 
przeprowadzanej kontroli. 

       Wykonawca jak i jego Podwykonawca podlega ciągłej ocenie pod względem BHP na terenie TAMEH 
POLSKA sp. z o. o. Stwierdzone uchybienia zgłaszane są poprzez raporty BHP. Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie podjąć działania celem usunięcia nieprawidłowości i złożyć zapewnienie, że 
takie zdarzenie nie będzie miało więcej miejsca. O działaniach informuje osobę, która stwierdziła 
uchybienia lub osobę odpowiedzialną za obszar lub  pracę po stronie TAMEH POLSKA.  Oceny będące 
wynikiem tych audytów mogą być brane pod uwagę w trakcie spotkań z Wykonawcami ubiegającymi się 
o nowe zamówienia. 

§6 
ZASADY DOTYCZĄCE PRZSTRZEGANIA PRZEPISÓW PPOŻ. PRZEZ WYKONAWCÓW 

       Każdy Wykonawca prowadzący pracę na terenie TAMEH POLSKA sp. z o. o. odpowiedzialny jest 
za przestrzeganie przez swoich pracowników oraz podwykonawców aktualnie obowiązujących 
przepisów, ochrony przeciwpożarowej, w tym: 

1. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r. tekst jednolity (Dz. U. 2002, nr 174, poz. 1229), 

2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), 

3. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  dla ZW Blachownia. 

§7 
ZASADY DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA 

PRZEZ WYKONAWCÓW 
1. Pracownicy Wykonawców zewnętrznych działający na terenie TAMEH POLSKA sp. z o.o. 

są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania obowiązujących w tym 
zakresie przepisów w  TAMEH POLSKA sp. z o. o. TAMEH POLSKA sp. z o. o. zastrzega sobie 
możliwość kontroli działalności Wykonawców pracujących na jego terenie przez służbę ochrony 
środowiska oraz ewentualnego wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone 
zagrożenie środowiska. 

2. Jeśli w wyniku prowadzonej działalności Wykonawca spowoduje nadzwyczajne zagrożenie środowiska 
tj. nastąpi gwałtowne zdarzenie mogące wywołać znaczne zniszczenie środowiska lub stwarzające 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do natychmiastowego 
zgłoszenia zdarzenia Zamawiającemu. Należy też natychmiast przystąpić do działań zmierzających do 
ograniczenia skutków wypadku/zdarzenia. Należy niezwłocznie powiadomić DIR (Dyżurny Inżynier 
Ruchu) lub Operatora Nastawni Pomocniczej (strona elektryczna) w celu wezwania JRG Serwis 
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Blachownia. i uczestniczyć w akcji organizowanej przez odpowiednie służby. Wykonawca jest wówczas 
zobowiązany w ciągu 3-dni od zaistnienia zagrożenia przedstawić stosowne wyjaśnienie w tej sprawie 
osobie nadzorującej (Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną, przewidzianą prawem odpowiedzialność za skutki naruszenia obowiązku 
ochrony środowiska oraz braku przeciwdziałania dla ograniczenia zagrożeń i jest zobowiązana do 
usuwania skutków degradacji środowiska np. rekultywacja terenów zielonych na własny koszt. 

 

§ 8  
ZASADY SYSTEMU PRZEPUSTKOWEGO  RUCH OSÓB I MATERIAŁÓW 

       Zasady wejścia i poruszania się osób nie będących pracownikami na terenie TAMEH POLSKA sp. z o. o. 
– ZW Blachownia regulują wewnętrzne przepisy.   

1. Wykonawca winien bezwzględnie stosować się do przepisów dotyczących ruchu przepustowego 
osobowego i materiałowego obowiązujących na terenie Zamawiającego.  

2. W czasie trwania Inwestycji (Remontu) na Wykonawcy ciąży obowiązek ochrony mienia własnego i 
mienia swoich Podwykonawców, części, podzespołów, prefabrykatów i całych urządzeń składowanych 
na terenie Zamawiającego przeznaczonych do realizacji inwestycji do czasu przekazania do eksploatacji 
Zamawiającemu. Zamawiający może udostępnić, na koszt Wykonawcy robót, odpowiednie powierzchnie, 
które mogą służyć do magazynowania dostaw (do uzgodnienia między stronami w czasie negocjacji). 

3. Obsługa dostaw inwestycyjnych, tj. ich przewóz, rozładunek, magazynowanie, załadunek transport 
międzyoperacyjny, należy do obowiązków Wykonawcy i/lub jego Podwykonawców. 
 


