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1. Prace można rozpocząć i wykonywać tylko i wyłącznie po uzyskaniu „Zezwolenia na 
prowadzenie prac na terenie Electropoli Poland Sp. z o.o.” (zezwolenie do odbioru w dziale 
BHPOŚ EP). 

2. Zezwolenie jest wydane po wcześniejszym zgłoszeniu przez wykonawcę, podwykonawcę usług i 
uzgodnieniu z Koordynatorem BHP Electropoli Poland Sp. z o.o. czy posiadana dokumentacja jest 
aktualna i wystarczająca do bezpiecznego prowadzenia prac (dokumentacja szkoleń BHP, maszyn 
i urządzeń, instrukcje BHP, plan BIOZ itp.), czy prowadzane prace nie będą miały negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne i będą zastosowane wszystkie możliwe zabezpieczenia. 

3. Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ. i 
ochrony środowiska. 

4. Wykonawca, podwykonawca jest zobowiązany do kierowania i nadzoru nad swoimi 
pracownikami oraz ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników podczas ich 
przebywania na terenie Electropoli Poland Sp. z o.o. 

5. W przypadku wykonywania prac niebezpiecznych, np. prac na wysokości, prac niebezpiecznych 
pożarowo itp., wykonawca, podwykonawca jest zobowiązany poinformować Koordynatora BHP o 
charakterze pracy, która ma być wykonywana, oraz zaopatrzyć pracowników w niezbędne środki 
ochrony, zabezpieczenia przewidziane przez prawo w miejscu wykonywania prac. 

6. Prace wymagające dodatkowych uprawnień lub badań (np. spawanie, eksploatacja instalacji 
gazowych, elektrycznych, cieplnych, prace na wysokościach itp.) mogą być wykonywane tylko 
przez osoby posiadające aktualne zaświadczenia. Kopie należy zostawić u koordynatora BHP 
przed rozpoczęciem prac. 

7. Wykonawca, podwykonawca jest zobowiązany wskazać osobę odpowiedzialną za wykonywane 
prace, podać jej Nazwisko, Imię i telefon kontaktowy dostępny przez 24 godz./dobę.  

8. Osoba odpowiedzialna za wykonywane prace zobowiązana jest dopilnować przestrzegania 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., oraz ochrony środowiska, stosowania 
środków bezpieczeństwa oraz dopilnowania zaleceń wskazanych na zezwoleniu.  

9. Po zakończeniu prac osoba ta musi zadbać o wyeliminowanie wszelkiego zagrożenia dla 
otoczenia na obszarze, za który odpowiada oraz zadbać o pozostawienie ładu i porządku.  

10. W razie wypadku przy pracy lub innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i 
środowiska w Electropoli Poland Sp. z o.o., należy powiadomić Koordynatora BHP, sporządzić 
raport na temat zdarzenia, wymaganą dokumentację, oraz dołączyć przedmiotowe zezwolenie i 
dostarczyć Koordynatorowi BHP.  

11. Wykonawca, podwykonawca któremu do przeprowadzenia prac niezbędna jest energia 
elektryczna, woda itp. winien zwrócić się przed uzyskaniem zezwolenia z wnioskiem do 
Kierownika UR o wskazanie miejsca udostępnienia mediów.  

12. Pracownicy fizyczni nie powinni oddalać się od swojego stanowiska pracy. Nie są upoważnieni do 
korzystania ze sprzętu, wyposażenia i pojazdów będących własnością Electropoli Poland Sp. z 
o.o. lub innych stron trzecich. W razie potrzeb socjalnych (udostępnienie szatni, spożywanie 
posiłków, potrzeby fizjologiczne itp., podwykonawca uzyska informacje od Koordynatora BHP na 
temat udostępnionych miejsc i dróg do poruszania się). 

13. W zawiązku z tym, że Electropoli Poland Sp. z o.o. pracuje zgodnie z Systemem Zarządzania 
Środowiskowego wg normy PN-EN 14 001, każdy wykonawca i podwykonawca zobowiązany 
jest do przestrzegania procedur obowiązujących w tym zakresie a w szczególności: 

a) segregacja odpadów – odpady umieszczać wyłącznie w odpowiednio oznaczonych 
pojemnikach na odpady rozmieszczonych na hali Zakładu, 

b) wszystkie inne odpady powstałe w wyniku prac wykonywanych na terenie Electropoli 
Poland Sp. z o.o. przez wykonawców, podwykonawców nie mogą być pozostawione na 
terenie Zakładu lecz musza być zabrane przez firmę zewnętrzną wykonującą te prace w 
celu unieszkodliwienia lub innego zagospodarowania, chyba, ze umowa mówi inaczej. 

c) zakaz wylewania jakichkolwiek substancji, mieszanin do kanalizacji, 



d) w razie zastosowania w czasie prac substancji / mieszaniny chemicznych musi zostać 
dostarczona przez wykonawcę, podwykonawcę karta charakterystyki substancji/
mieszaniny niebezpiecznej, 

e) używane na terenie Electropoli Poland Sp. z o.o. pojazdy mechaniczne muszą być 
sprawne technicznie, aby nie powodować zagrożenia dla środowiska, w czasie postoju 
silniki tych pojazdów muszą być wyłączone. 

14. W przypadku  pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, należy niezwłocznie powiadomić 
Dyrektora Zakładu, Kierownika UR, Dział BHP (lub zastępców wg Schematu Alarmowania) oraz 
Państwową Straż Pożarną  

15. Koordynator BHP z ramienia Electropoli jest do dyspozycji celem udzielenia ewentualnych 
dodatkowych wyjaśnień lub porad. 

16. Koordynator BHP ma prawo do: 
a) przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 

Z kontroli może być sporządzony krótki protokół składający się z zauważonych 
nieprawidłowości oraz zaleceń. Nie wykonanie tych zaleceń może być podstawą dla 
Koordynatora BHP dla wstrzymania robót realizowanych przez wykonawcę, 
podwykonawcę z winy wykonawcy, podwykonawcy. 

b) wydawania poleceń, których celem jest poprawa warunków pracy oraz przestrzegania 
przepisów i zasad BHP jak również wymogów środowiskowych, gdy występują, 

c) występowania do wykonawców, podwykonawców z zaleceniami usunięcia stwierdzonych 
zagrożeń wypadkowych i uchybień w zakresie BHP i ochrony środowiska, 

d) kontroli pracowników świadczących pracę oraz niezwłocznego odsunięcia od pracy 
pracownika łamiącego obowiązujące przepisy i zasady BHP, PPOŻ i ochrony środowiska, 

e) niezwłocznego wstrzymania prac, pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia życia albo zdrowia pracownika bądź innej osoby, a także w 
razie bezpośredniego zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Niniejsze ogólne wymogi stanową obligatoryjny załącznik do umów z Wykonawca, 
Podwykonawcą zlecenia.  

Nie stosowanie się do powyższych wymogów skutkować może natychmiastowym 
przerwaniem prac wykonywanych na terenie Electropoli Poland Sp. z o.o. zmiana podwykonawcy, 
zerwaniem umowy, oraz ewentualnym wyciagnięciem konsekwencji prawnych i finansowych. Koszty 
wynikłe z przerwania prac, strat i wypadków wynikających z niestosowania się do powyższych 
wymogów obciążą wykonawcę, podwykonawcę. 


