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OCHRONA ŚRODOWISKA - WYMAGANIA WOBEC PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH OBOWIĄZUJĄCE  
W CEMENTOWNI ODRA S.A. 

 
 

Firma zewnętrzna - Kontrahent wykonujący prace lub usługi na rzecz Cementowni ODRA S.A. 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad dotyczących Ochrony Środowiska 
wynikających z polskiego ustawodawstwa oraz zasad wynikających z niniejszego dokumentu. 

1. Kontrahenci realizujący na rzecz Cementowni ODRA usługi remontowe, inwestycyjne, 
logistyczne oraz pozostałe zobowiązani są posiadać uregulowany stan prawny w zakresie 
ochrony środowiska oraz winni być przygotowani technicznie i organizacyjnie do 
wypełniania wymogów środowiskowych w związku z realizacją ww. usług. 

2. Kontrahenci świadczący usługi na terenie i na rzecz Cementowni ODRA zobowiązani są do 
zapobieżenia zagrożeniom środowiskowym i ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną 
za wszystkie skutki zawinionej szkody środowiskowej. 

3. Umowa/zamówienie dot. wykonania usługi określa szczegółowo, kto jest wytwórcą odpadów 
wytworzonych podczas realizacji usługi i kto odpowiada za zagospodarowanie 
wytworzonych odpadów. Kontrahent wykonujący prace remontowe, inwestycyjne, 
logistyczne oraz pozostałe, jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania                 
z odpadami zgodnie z wymogami prawa oraz zgodnie z pisemnymi ustaleniami zawartymi          
w umowie/zamówieniu z Cementownią ODRA. 

4. Kontrahent po realizacji umowy/zamówienia musi przekazać osobie nadzorującej realizację 
usługi ze strony Cementowni ODRA wykaz wytworzonych odpadów oraz zużycia paliw                     
i materiałów przez firmę zewnętrzną, dla realizowanej usługi na terenie: 
a) Cementownia ODRA - instalacja IPPC (ciąg technologiczny od zbiorników z kamieniem 
przed młynem surowca do zadaszonej hali klinkieru), 
b) Kopalni ODRA I, 
c) Kopalni ODRA II. 

Informację o wytworzonych odpadach należy podać, jeżeli zgodnie z umową/zamówieniem 
Kontrahent jest wytwórcą wytworzonych odpadów na terenie Cementowni ODRA. 

W przypadku realizacji umów/zamówień obejmujących czas dłuższy niż rok kalendarzowy 
wykazy przekazuje się do dnia 15 stycznia każdego roku za miniony rok. 

5. Kontrahentom zabrania się na terenie Cementowni ODRA: 

a) samowolnego korzystania z mediów będących w dyspozycji Cementowni ODRA, 
b) wwożenia odpadów, ścieków na teren Cementowni ODRA (poza dostawami objętymi 
umową i/lub zamówieniem), 
c) magazynowania substancji/mieszanin chemicznych bez uzyskania pisemnej zgody ze 
strony   Cementowni ODRA, 
d) mycia pojazdów i sprzętu, 
e) spalania odpadów, 
f) wylewania lub wysypywania na ziemię lub do pojemników na odpady należących do 

Cementowni ODRA lub do kanalizacji jakichkolwiek substancji w tym odpadów należących 
do Kontrahenta. 

6. Kontrahent wykonujący usługi polegające na serwisowaniu, naprawie bądź instalacji 
urządzeń chłodniczych lub klimatyzacyjnych zawierających gazy fluorowane może 
wykonywać w/w usługi pod warunkiem jednoczesnego posiadania uprawnień do realizacji 
w/w usług nadanych Kontrahentowi jako Firmie oraz jego Pracownikom. 

7. W przypadku wystąpieniu pożaru, awarii, katastrofy bądź skażenia ekologicznego 
Kontrahent postępuje zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Instrukcji  I.PO.3_Gotowość       
i reagowanie na zagrożenia i awarie środowiskowe i BHP. 

Kontrahent wykonujący usługi zgodnie z art. 207 Kodeksu Pracy jako Pracodawca przekazuje 
Pracownikom informacje zawarte w Instrukcji I.PO.3_Gotowość i reagowanie na zagrożenia            
i awarie środowiskowe i BHP  oraz w niniejszych Wytycznych. 



 

 

 

 

 

Obowiązuje od 18.12.2020                             Strona 2 z 2 

 

 

 
Wszyscy Pracownicy Kontrahenta mają obowiązek zapoznać się z niniejszymi Wytycznymi oraz 
Instrukcją I.PO.3_Gotowość i reagowanie na zagrożenia i awarie środowiskowe i BHP 
obwiązującymi na terenie Cementowni ODRA.  

Jeśli Kontrahent zatrudnia obcokrajowców ma obowiązek zapoznać te osoby z otrzymanymi 
materiałami w języku, w którym komunikują się zatrudniane przez niego osoby. Tłumaczenie 
przekazanych materiałów jest obowiązkiem Kontrahenta. 

Kontrahent, w przypadku podzlecania prac objętych usługą, firmie trzeciej, przed realizacją tych 
prac jest zobowiązany do przedłożenia firmie trzeciej niniejszych Wytycznych wraz z Instrukcją 
I.PO.3_Gotowość i reagowanie na zagrożenia i awarie środowiskowe i BHP na wypadek 
powstania zagrożenia w celu realizacji wymogu zgodnie z art. 207 Kodeksu Pracy. 

 


