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Ogólne zasady bhp i ochrony środowiska dla wykonawcy 

 

1. Przed przystąpieniem do pracy 

1.1. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do osobistego stawienia się u Specjalisty ds. bhp, celem 
przedłożenia odpowiednich uprawnień oraz kwalifikacji pracowniczych do wykonywania prac oraz podania 
listy osób które zostały skierowane do wykonywania prac na terenie DCO. Ponadto przedstawiciel 
Wykonawcy potwierdza zapoznanie się z zasadami bhp i ochrony środowiska składając podpis na 
formularzu P-XXVII/Pr-06/01 Oświadczenie wykonawcy, który otrzymuje od Specjalisty ds. BHP.  
1.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia bhp, badania 
lekarskie oraz uprawnienia. 
1.3. Wykonawca zapewnia swoim pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej wraz 
z informacją na temat ich stosowania. 

2. W trakcie pracy 

2.1. Pracownicy wykonawcy powinni poruszać się jedynie na obszarze, na którym wykonują prace. 
2.2. Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany przedstawić na każde żądanie Specjalisty ds. bhp, 
Inspektora ppoż lub audytorów wewnętrznych, oryginałów dokumentów potwierdzających szkolenia, 
badania lekarskie, uprawnienia pracowników, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych 
stosowanych na terenie DCO i inne dokumenty wykazujące zgodność z przepisami bhp, p.poż. lub ochrony 
środowiska (np. certyfikaty, atesty do maszyn lub urządzeń, itp.). 
2.3. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika komórki organizacyjnej lub Specjalistę ds. bhp nie 
przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, zaleceń w zakresie ochrony środowiska lub wymagań 
niniejszej instrukcji przez pracowników Wykonawcy, Kierownik komórki organizacyjnej zobowiązany jest do 
usunięcia od pracy na terenie DCO osób winnych tych wykroczeń. 

       Magazynowanie materiałów 

2.4. Wykonawca magazynuje materiały oraz narzędzia niezbędne do wykonania usługi tylko w miejscach 
wyznaczonych przez Kierownika komórki organizacyjnej. 
2.5. Wszystkie wnoszone na teren DCO materiały oraz substancje niezbędne do wykonywania prac, 
Wykonawca zabezpiecza przed niekontrolowaną emisją do wody, gleby lub powietrza oraz przed dostępem 
osób trzecich. 

Postępowanie z odpadami 

2.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za postępowanie z wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz zabiera z terenu DCO wszystkie odpady powstałe w 
trakcie świadczenia usług. 
2.7. Odpady Wykonawca zabezpiecza w taki sposób, żeby nie powodowały wtórnej emisji do komponentów 
środowiska. 
2.8. Zabrania się: wwożenia na teren DCO jakichkolwiek odpadów, spalania odpadów, wlewania 
jakichkolwiek substancji do kanalizacji lub do gruntu. 

 

 



Prace szczególnie niebezpieczne 

2.9. W przypadku wykonywania na terenie DCO prac szczególnie niebezpiecznych takich jak: prace na 

wysokości, energetyczne, spawalnicze, pracownicy Wykonawcy powinny posiadać odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolenie oraz właściwe środki ochrony osobistej.  

3. Po zakończeniu pracy 

3.1. Kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego (w przypadku prac remontowych, konserwacyjnych lub 
innych związanych z utrzymaniem infrastruktury)/Kierownik komórki organizacyjnej lub osoba do tego 
wyznaczona (w pozostałych przypadkach) odbiera prace Wykonawcy pod kątem:  

• uzyskanych rezultatów wykonywanej pracy, 
• czystości i porządku w miejscu wykonywanych prac. 

4. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 

4.1. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, każdy pracownik wykonawcy ma obowiązek przerwać 
pracę, niezwłocznie o tym powiadomić przełożonego, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami 
Kierownika komórki organizacyjnej lub Specjalisty ds. bhp. 
4.2. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Kierownikowi komórki organizacyjnej 
każdy zaistniały wypadek przy pracy, jak także każdy przypadek wystąpienia sytuacji potencjalnie 
wypadkowej. 

 

 
 

 

 

    


