
 

 

 
WYTYCZNE DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH  

PRACUJĄCYCH NA TERENIE CREATON POLSKA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W OLKUSZU 
 

Spółka CREATON Polska sp. z o.o. w celu zapewnienia jak najwyższych standardów ochrony zdrowia i życia zarówno własnych pracowników, jak  
i pracowników i współpracowników firm zewnętrznych, świadczących usługi na terenie zakładów produkcyjnych Spółki oraz dążąc do osiągniecia jak 
najwyższych standardów ochrony środowiska naturalnego, zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi na terenie Spółki do stosowania się 
do następujących zasad. 

Zasady bezpieczeństwa pracy. 
 

1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji prac i usług (dalej prace) posiadają odpowiednie kwalifikacje, 
przeszkolenie i uprawnienia oraz badania lekarskie wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami bhp) do świadczenia pracy w warunkach 
właściwych dla ich wykonania w środowisku zakładu Zamawiającego, a także, że będą oni wyposażeni w Środki Ochrony Indywidualnej (dalej: ŚOI) 
odpowiednie do standardów stosowanych na terenie zakładów Zamawiającego, z uwzględnieniem specyfiki miejsca i rodzaju wykonywanej pracy: 

 
A. Ochrona głowy – kask ochronny, preferowany kolor pomarańczowy; 
B. Ochrona wzroku – okulary ochronne/gogle ochronne/przyłbice/okulary przeciwsłoneczne – w zależności od charakteru zleconych prac  

i miejsca ich realizacji; 
C. Ochrona słuchu – nauszniki/zatyczki – w strefach hałasu >80 dB; 
D. Ochrona stóp – obuwie ochronne – wzmocniony podnosek, podeszwa antypoślizgowa; 
E. Ochrona ciała – odzież fluorescencyjna z elementami odblaskowymi (w tym spodnie z długimi nogawkami) i kamizelki fluorescencyjne 

pomarańczowe; 
F. Inne ŚOI – jeżeli dany rodzaj pracy wymaga zastosowania dodatkowych środków ochronnych (np. rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe, 

sprzęt do prac na wysokości, spawalniczy itp.); 
 Przy czym stosowanie ŚOI określonych w pkt. od A do E powyżej jest obowiązkowe niezależnie od specyfiki miejsca i rodzaju  wykonywanej 
         pracy. 

2. W uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym, dla Wykonawcy, który nie posiada własnych ŚOI istnieje 
możliwość udostępnienia ich z zasobów Zamawiającego (nie dotyczy to jednak odzieży fluorescencyjnej z elementami odblaskowymi i specjalistycznych 
ŚOI). Odpowiedzialność za użyczone ŚOI ponosi Wykonawca i w przypadku ich zniszczenia lub nie zwrócenia po zakończonej pracy, Zamawiający 
obciąży go kosztami zakupu nowego ŚOI celem zastąpienia utraconego lub zniszczonego. 

3. Osoby niestosujące wymaganych ŚOI nie będą miały prawa wejścia na teren zakładu Zamawiającego objęty koniecznością stosowania danego typu 
ŚOI. Jeśli do naruszenia powyższych obowiązków dojdzie już na terenie zakładu Zamawiającego, osoby je naruszające będą w trybie natychmiastowym 
wprowadzane poza teren bez możliwości ukończenia wykonywanej pracy, co będzie skutkować uznaniem braku możliwości jej realizacji z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę, ze wszystkimi konsekwencjami kontraktowymi. Osoby te niezależnie od powyższego mogą także podlegać innym niż 
wydalenie z poza terenu zakładu Zamawiającego sankcjom przewidzianym na mocy odrębnych uregulowań lub umów. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do kontrolowania stanu ŚOI swoich pracowników i współpracowników przed rozpoczęciem prac, w trakcie ich trwania  
(z częstotliwością wynikającą ze specyfiki prac) i po ich zakończeniu. 

5. Bezpieczeństwo wykonywania pracy - urządzenia i narzędzia pracy stosowane przez Wykonawcę, muszą nie tylko posiadać odpowiednie certyfikaty  
i atesty, spełniać wymagane prawem normy, być sprawne technicznie i adekwatne do  bezpiecznego wykonania zakresu realizowanych prac, ale 
również być odpowiedniej jakości i trwałości dla celów  świadczenia usług przez podmiot profesjonalny (jeśli znajdują zastosowanie Wykonawca 
musi zabezpieczyć także posiadanie kłódek i asortymentów LOTOTO); 

6. Bezpieczeństwo stanu zdrowia – każda osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji prac, niezależnie czy jest pracownikiem czy podwykonawcą 
Wykonawcy, musi mieć aktualne badania lekarskie do realizowania danego rodzaju pracy (np. prace na wysokościach, itp.).  

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
 

A. dostarczenie imiennej listy pracowników wykonujących prace na terenie zakładu Zamawiającego wg otrzymanego wzoru, oraz bieżącą 
aktualizację danych zawartych w w/w imiennej liście pracowników, wraz z uwzględnieniem danych kontaktowych do osoby koordynującej ze 
strony Wykonawcy realizację prac, z którą można się komunikować w języku polskim,  

B. stosowanie się przez osoby skierowane przez Wykonawcę na teren zakładu Zamawiającego do rejestrowania się w księdze wejść i wyjść 
zgodnie ze standardami wymaganymi przez Zamawiającego, 

C. przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP i p.poż. (nie dotyczy lokalnego szkolenia wymaganego  
i przeprowadzanego przez Zamawiającego), 

D. posiadania przez pracowników i współpracowników Wykonawcy odpowiednich, wymaganych prawem badań lekarskich oraz przeszkolenia 
zawodowego, 

E. zapewnienie legalności zatrudnienia osób skierowanych do wykonania prac, w tym właściwe ich zgłoszenie i opłacanie składek na 
ubezpieczenie społeczne,  

F. niezatrudniania do prac na terenie Zamawiającego osób niepełnoletnich,   
G. stosowanie się przez pracowników i współpracowników Wykonawcy do zakazu wnoszenia oraz używania tytoniu, alkoholu, innych środków 

odurzających i prawnie niedozwolonych na terenie zakładów Zamawiającego,   
H. sprawowanie bieżącego nadzoru nad osobami skierowanymi do wykonania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z i przestrzegania wszystkich procedur BHP i p.poż. obowiązujących na terenie zakładu 
Zamawiającego, co musi zostać zatwierdzone przez niego pisemnie. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy przepisów BHP  
i p.poż. obowiązujących na terenie jego zakładu oraz przeszkolenia w ich zakresie pracowników i współpracowników Wykonawcy przed przystąpieniem 
przez nich do prac na terenie zakładu Zamawiającego. 



 

 

 
 
9.  Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniach, o których mowa w pkt. 8 powyżej, a także - przy wsparciu ze strony przedstawicieli 

Zamawiającego - do wykonania oceny ryzyka zawodowego dla prac będących przedmiotem świadczenia Wykonawcy w kontekście warunków 
panujących na terenie zakładu Zamawiającego.  

10. Wszelkie szkody majątkowe i osobowe będące rezultatem nie przestrzegania zasad i norm BHP oraz p.poż. obowiązujących na terenie zakładu 
Zamawiającego przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, obciążają Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie ewentualne szkody na osobie, które by dotknęły osoby skierowane do świadczenia prac za terenie zakładu 
Zamawiającego, zostaną pokryte przez Wykonawcę i zobowiązuje się by każda z osób skierowanych na teren zakładu Zamawiającego posiadała 
ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, obejmujące również świadczenie prac na terenie zakładu Zamawiającego.  

12. Niezależnie od zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 10 powyżej, Wykonawca ma obowiązek zgłaszania niezwłocznie osobie 
odpowiedzialnej za koordynowanie prac ze strony Zamawiającego wszystkich zaobserwowanych na terenie zakładu Zamawiającego sytuacji 
potencjalnie wypadkowych lub wypadkach przy pracy, których pracownicy Wykonawcy byli świadkami, uczestnikami lub/i inicjatorami. Wykonawca ma 
obowiązek współpracy przy wyjaśnianiu przez Zamawiającego przyczyn takich zdarzeń.  

13. Wykonawca zapewnia, że każda z osób, jaką będzie realizował prace na terenie zakładu Zamawiającego, w razie uznania przez Zamawiającego 
konieczności przebadania alkomatem lub przeprowadzenia testów na wykrycie innych środków niedozwolonych w organizmie, podda się dobrowolnie 
takiemu badaniu, pod rygorem uznania w razie odmowy, że znajdowała się ona pod wpływem takich substancji, ze wszelkimi negatywnymi tego 
skutkami tak dla tej osoby, jak i Wykonawcy.    

 
Zasady ochrony środowiska. 
 

14. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalistą stosującym w swojej działalności i podczas realizacji prac najwyższe standardy ochrony środowiska 
naturalnego, co przejawia się także, w korzystaniu z materiałów, urządzeń i maszyn najnowszych technologii (np. wytwarzanych przy niskim zużyciu 
energii i niskim poziomie emisji zanieczyszczeń) oraz generujących jak najniższe emisje zanieczyszczeń, hałasu i zużycia energii.  

15. Wykonawca w stosowanych przez siebie rozwiązaniach przy realizacji prac zobowiązuje się podejmować działania proekologiczne, w tym między innymi 
niskoemisyjne polegające na ograniczeniu nadmiernego pylenia podczas wykonywania prac, minimalizowaniu emisji do powietrza, ograniczyć 
powstawanie ścieków, a także dążyć do minimalizacji wytwarzanych przez siebie odpadów oraz selektywnego zbierania, w celu uzyskania ich pełnej 
przetwarzalności.  

16. Wykonawca odpowiada za: 
A. organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w tym za właściwe przechowywanie materiałów w szczególności 

substancji i preparatów chemicznych (np. paliwa, oleje, farby, rozpuszczalniki itp.), 
B. utrzymanie ładu i porządku na podległym mu terenie lub terenie użytkowanym przez niego w czasie realizacji prac, 
C. odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów wytworzonych przez siebie w czasie realizacji prac na terenie zakładu Zamawiającego  

i zagospodarowanie ich w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności gdy są to odpady powstałe w wyniku 
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów czy maszyn, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 
konserwacji i innych napraw; 

D. w przypadku wytwarzania przez Wykonawcę wyłącznie odpadów o charakterze komunalnym w niewielkich ilościach dopuszcza się ich 
wyrzucanie do udostępnionych przez Zamawiającego na terenie zakładu Zamawiającego koszy na odpady, jednak pod warunkiem stosowania 
się przez Wykonawcę do obowiązujących zasad segregacji tych odpadów, 

E. dostarczenie Zamawiającemu kart charakterystyk i instrukcji postępowania przy stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych albo innych 
zawierających substancje niebezpieczne, przed ich użyciem celem uzyskania zgody na ich wykorzystanie w pracach. 

17. W przypadku gdy w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę dojdzie do szkód w środowisku w tym do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, 
zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, zniszczenia siedlisk przyrodniczych, gatunków chronionych oraz drzew i krzewów, 
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia tych szkód na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami  

18. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę powyższych obowiązków lub konieczności podjęcia przeciwdziałania skutkom takich zaniechań wszelkie 
czynności naprawcze mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

19. Wykonawca ma obowiązek posiadania przy sobie w trakcie realizacji prac dokumentów potwierdzających legitymowanie się pozwoleniami/ 
koncesjami/licencjami przez niego wymaganymi prawem do prowadzenia działalności będącej przedmiotem świadczonych usług  (np. pozwolenie na 
transport i przetwarzanie odpadów), celem ich okazania do wglądu przez przedstawicieli Zamawiającego.  

 
        Zatwierdził do stosowania: 

 
                 Michał Skowron 

 


