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Wydanie I  

 
Zasady prowadzenia prac i wymagania w zakresie bezpieczeństwa stawiane 
wszystkich firm  wykonującym prace na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. w 

Skawinie. 
 

Zasady obowiązują wszystkich wykonawców, podwykonawców zleceniobiorców, 
kontrahentów , dostawców oraz pracowników firm transportowych 

przebywających na terenie zakładu. 
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1. Polityka BHP Vesuvius Poland Sp z o.o. 
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2. Pojęcia i definicje. 
Wykonawca (lub zamiennie: Podwykonawca / Zleceniobiorca / Dostawca / Contractor) - firma 
zewnętrzna, której pracownicy wykonują na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. prace budowlane, 
montażowe, remontowe, konserwacyjne, utrzymania czystości, transportowe, rozładunkowe, a także 
każde inne. 

Przewodnik - pracownik Vesuvius Poland Sp. z o.o. wyznaczony przez kierownika komórki 
organizacyjnej do opieki nad gościem w trakcie pobytu na terenie zakładu. 

Kierownik (Employer) - kierownik komórki organizacyjnej Vesuvius Poland Sp. z o.o. odpowiedzialny za 
zawarcie umowy lub zamówienia na usługę bądź dzieło. 

Koordynator ds. BHP/OŚ (HSE Coordinator) - osoba / osoby wyznaczona z ramienia Vesuvius Poland 
Sp. z o.o. w umowie / zamówieniu na usługę, kompetentna do wykonywania swoich obowiązków. 

Plan BHP (załącznik nr 15.1) – szczegółowy opis środków ostrożności, które zostaną podjęte w trakcie 
projektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonawcy i Vesuvius Poland Sp. z o.o. 
uczestniczącym w projekcie, innym osobom, które mogą być narażone, oraz środowisku. Plan BHP jest 
obowiązkowy, jeżeli projekt obejmuje jakąkolwiek działalność wysokiego ryzyka. Oficjalny przegląd i 
zatwierdzenie planu BHP przez BHP zakładu jest obowiązkowe przed rozpoczęciem projektu. 

Pozwolenie na pracę – w przypadku wszystkich niestandardowych zadań, przegląd ryzyka i środków 
ostrożności wymaganych w celu zapewnienia bezpiecznej pracy, zezwolenie na pracę musi być 
wydawane codziennie przed rozpoczęciem pracy na zakładzie przez kompetentne osoby zarówno z 
Vesuvius Poland Sp. z o.o. jak i z zespołu wykonawcy. Musi obejmować wszystkie zadania zaplanowane 
na dany dzień. Zezwolenie na pracę może być ważne przez maksymalnie 16 godzin, po czym musi zostać 
wydane nowe zezwolenie na pracę (załącznik nr 15.6), chyba że zadania są takie same; w takim 
przypadku warunki muszą zostać formalnie zweryfikowane i ponownie zatwierdzone. Niektóre działania 
wymagają określonych zezwoleń na pracę (szczególnie: przy energii elektrycznej, w ograniczonej 
przestrzeń, praca na wysokości, praca gorąca - załącznik nr 15.4). 

3. Ogólne wymagania Vesuvius Poland Sp. z o.o. 
3.1 Dopuszczenie do wykonywania prac. 

Przed przystąpieniem do pracy na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. pracownicy Wykonawcy muszą być 
zapoznani z obowiązującymi w Vesuvius Poland Sp. z o.o. wymaganiami w zakresie ochrony środowiska 
oraz przepisami bhp i ppoż. 

Podczas zorganizowanego przez Zleceniodawcę szkolenia dla pracowników Wykonawcy - w zakresie 
obowiązujących w Vesuvius Poland Sp. z o.o. wymagań bhp oraz adekwatnie do przedmiotu 
wykonywanych prac, pracownicy Podwykonawcy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania 
z wymaganiami obowiązującymi na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. W przypadku stałych 
Wykonawców szkolenie może być przeprowadzone jeden raz w roku kalendarzowym. 

Wykonawca wraz z Koordynatorem ds. BHP/OŚ jest zobowiązany do oceny zagrożeń mogących 
wystąpić w trakcie prowadzonych prac oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń 
wewnętrznych wymaganych w trakcie prowadzonych prac (pozwolenie ogólne, pozwolenie na 
prace na wysokości, pozwolenie na prace pożarowo niebezpieczne, pozwolenie na prace 
szczególnie niebezpieczne). 
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3.2 Tajemnica służbowa. 

 Każdy pracownik wykonawcy jest zobowiązany podpisać umowę o zachowaniu tajemnicy zgodnie z 
załącznikiem nr 15.6. 

3.3 Wynajmowanie innych firm przez Wykonawcę. 

Zatrudnienie przez Wykonawcę innych firm jako jego własnych podwykonawców do realizacji prac na 
terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. wymaga wcześniejszego uzgodnienia ze Zleceniodawcą. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez swoich podwykonawców. 

3.4 Prowadzenie prac na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo w obszarze prowadzonych przez siebie prac 
oraz uwzględnianie obecności pracowników Vesuvius Poland Sp. z o.o. i innych podwykonawców. 

3.5 Czystość i porządek. 

Wykonawca jest zobowiązany stale utrzymywać stanowisko pracy w czystości i porządku. Materiał należy 
składować w stanie uporządkowanym, a stanowisko pracy sprzątać i czyścić stopniowo wraz z postępem 
prac. 

Wykonawca może składować niezbędne do wykonania usługi materiały tylko w miejscach wyznaczonych 
przez Koordynatora BHP/OŚ. 

Trzeba zwracać szczególną uwagę na to, by nie blokować drzwi, dróg, wyjść ewakuacyjnych, dostępu do 
szaf rozdzielczych, urządzeń ochrony przeciwpożarowej, pryszniców bezpieczeństwa. 

W przypadku rozsypania, rozlania lub wycieku środków chemicznych, w tym również olejów i paliw, 
wykonawca jest zobowiązany do zastosowania zasad opisanych w karcie charakterystyki substancji 
niebezpiecznej. 

4. Pracownicy Wykonawcy. 
4.1 Procedura zameldowania. 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca sporządza listę osób biorących udział w realizacji zleconych 
prac zawierającą: 

 imię i nazwisko, 
 adres, 
 nr dowodu osobistego. 

W przypadku konieczności używania samochodów lista powinna zawierać również typy i numery 
rejestracyjne samochodów. 

Powyższa lista jest przekazywana do Zleceniodawcy, a następnie do Działu Zasobów Ludzkich, który 
wystawia identyfikatory/przepustki. 

Pracownicy Wykonawcy muszą zameldować się każdorazowo przy wejściu do zakładu. 

Zleceniodawca oraz Koordynator ds. BHP/OŚ musi być za każdym razem poinformowany o wizycie 
Wykonawcy.  
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4.2 Weryfikacja posiadanych uprawnień, szkoleń i badań lekarskich. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą udokumentować wymagane dodatkowe kwalifikacje do 
wykonywania zadań powierzonych przez Vesuvius Poland Sp. z o.o., posiadane orzeczenie lekarskie o 
zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz odbyte szkolenia bhp. 

Wykonawca może być poproszony o okazanie wymaganych prawem pozwoleń, uprawnień, decyzji 
niezbędnych w ramach realizowanej usługi. 

4.3 Identyfikator / przepustka. 

Po otrzymaniu identyfikatora firmy Vesuvius Poland Sp. z o.o. należy nosić go w widocznym miejscu i 
zwrócić portierowi w chwili opuszczenia zakładu. Identyfikator jest własnością zakładu. 

4.4 Odzież robocza i obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej 
Podwykonawcy. 

Wykonawca wyposaża pracowników w kamizelki odblaskowe w kolorze pomarańczowym z nazwą firmy. 

Powszechne środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, buty ochronne, rękawice, 
kaski, itp. w każdym przypadku zapewnia Podwykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyszkolenie i kontrolę zaopatrzenia swoich pracowników w odzież i 
obuwie oraz sprzęt ochron osobistych. 

Podstawowe ŚOI w Vesuvius Poland Sp. z o.o.: 

 

W przypadku niestosowania się Wykonawcy do ww. wytycznych firma Vesuvius Poland Sp. z o.o. sobie 
prawo do usunięcia pracowników Wykonawcy z terenu zakładu w trybie natychmiastowym. 

4.5 Zakończenie prac. 

Zakończenie prac należy zgłosić Zleceniodawcy oraz Koordynatorowi ds. BHP/OŚ, którzy odbierają 
pracę. 

5. Sprzęt i pojazdy Wykonawcy. 
5.1 Sprzęt, narzędzia, urządzenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu dostosowanego do wykonywanych prac, 
posiadającego wymagane certyfikaty na znak bezpieczeństwa, przeglądy okresowe, badania okresowe i 
pomiary okresowe. 
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Sprzęt, dodatkowe maszyny i urządzenia (koparki, zwyżki) mogą zostać wprowadzone na teren Vesuvius 
Poland Sp. z o.o. jedynie po uzgodnieniu z Koordynatorem ds. BHP/OŚ. 

5.2 Pojazdy. 

Pojazdy potrzebne przy wykonywaniu zlecenia należy zameldować na portierni w celu uzyskania 
pozwolenia na wjazd. Obowiązuje zakaz zostawiania włączonych silników spalinowych. 

Użytkownik jest zobowiązany zapewnić odpowiedni stan techniczny i czystość pojazdów wjeżdżających 
na teren Vesuvius Poland Sp. z o.o.. 

W przypadku awarii pojazdów użytkownik jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań, 
zabezpieczających przed skażeniem gruntów i wód. 

Zabrania się mycia pojazdów na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o.. 

5.3 Substancje chemiczne. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji zawierającej nazwy i ilości stosowanych 
substancji niebezpiecznych wraz z kopią kart charakterystyki substancji. 

Jeśli substancje mogące zanieczyścić glebę, wodę bądź powietrze atmosferyczne służą do wykonywania 
usług dla firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. BHP/OŚ. 

6. Poruszanie się po terenie Vesuvius Poland Sp. z 
o.o. 

6.1 Zasady poruszania się po terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. (załącznik nr 15.5). 

Pracownicy Wykonawcy mogą się poruszać jedynie po wyznaczonych szlakach komunikacyjnych dla 
osób pieszych wyznaczonych białymi kolorami, obszarze wykonywania swojej pracy oraz częściach 
socjalnych (kantyna, toalety).  

Pojazdy posiadają pierwszeństwo przed pieszymi. 

6.2 Zasady ruchu pojazdów. 

Na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h podczas poruszania 
się samochodem osobowym lub ciężarowym oraz do 7 km/h przy poruszaniu się wózkiem widłowym. 

Obowiązują zasady ruchu drogowego. 

Prędkość jest kontrolowana za pomocą fotoradarów między wydziałami W2 i W3 oraz przy Wydziale 
Viso/Vapex. 

Pojazdy Wykonawcy parkować mogą tylko w wyznaczonych miejscach (lub wyznaczonych przez 
Koordynatora ds. BHP/OŚ , zgodnie z zasadami obowiązującymi na parkingach (tablice). 

7. Wymagania szczegółowe. 
7.1 Polityka dot. alkoholu i narkotyków. 

Surowo zabronione jest przebywanie na terenie zakładu pod wpływem środków odurzających, ich 
sprzedaż lub przechowywanie. Osoby znajdujące się pod ich wpływem zostaną niezwłocznie usunięte z 
terenu Vesuvius Poland Sp. z o.o. wraz z zakazem ponownego wejścia. 
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7.2 Palenie tytoniu. 

Na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania otwartego ognia z 
wyjątkiem miejsc do tego celu wyznaczonych – palarni. 

7.3 Fotografowanie i nagrywanie. 

Fotografowanie, nagrywanie, powielanie dokumentów jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zarządu Vesuvius Poland Sp. z o.o. 

7.4 Szkody spowodowane przez Wykonawców, kradzieże. 

Za szkody wyrządzone firmie Vesuvius Poland Sp. z o.o. bądź pracownikom innego Wykonawcy 
działającego na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. ponosi Wykonawca. 

Zabrania się wynoszenia i wywożenia z terenu Zakładu jakichkolwiek sprzętów będących własnością 
Vesuvius Poland Sp. z o.o. 

8. Użytkowanie zasobów Vesuvius Poland Sp. z o.o. 
przez Wykonawcę. 

8.1 Części socjalne. 

Pracownicy Wykonawcy mogą spożywać posiłki w zakładowej stołówce, bądź innym miejscu 
wyznaczonym przez Koordynatora ds. BHP/OŚ. 

Pracownicy Wykonawcy, po uzgodnieniu z Koordynatorem ds. BHP/OŚ mogą otrzymać dostęp do wody 
butelkowanej z automatów i wspólnej części socjalnej. 

Pracownicy Wykonawcy mają prawo do korzystania z toalet, pod warunkiem przestrzegania zasad 
higieny i zachowania porządku. 

8.2 Narzędzia, urządzenia, maszyny. 

Zasadniczo Vesuvius Poland Sp. z o.o. nie zapewnia sprzętów i narzędzi potrzebnych do wykonania 
zlecenia. Ma je zapewnić Wykonawca.  

Po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, istnieje jednak możliwość jednorazowego skorzystania ze sprzętów i 
narzędzi Vesuvius Poland Sp. z o.o., zobowiązując się do ich zwrotu w niepogorszonym stanie.  

Warunkiem jest zgoda Zleceniodawcy. 

9. Szczegółowe wymagania dla wykonywanych prac. 
9.1 Zasady ogólne. 

Wszystkie prace wykonywane przez Wykonawców wymagają uzyskania "Pozwolenia na wykonywanie 
prac dla wykonawców usług - ogólnego". Pozwolenie takie wydawane jest przez koordynatora ds. BHP 
lub osobę wskazaną przez niego. Prace szczególnie niebezpieczne (pożarowo niebezpieczne, w 
przestrzeniach zamkniętych) wymagają osobnego pozwolenia, których wzory znajdują się w załączniku 
nr 15.4. 

Pozwolenie na wykonywanie pracy musi znajdować się w widocznym miejscu na terenie prowadzenia 
prac. 
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Prace wykonywane przez Wykonawcę muszą być prowadzone zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz 
dodatkowymi wskazówkami wydanymi przez Koordynatora ds. BHP/OŚ – przed rozpoczęciem prac 
konieczne jest sporządzenie „Planu BHP” oraz wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla czynności i 
obszaru, na którym będą wykonywane (patrz załącznik nr 15.1 i załącznik nr 15.3). 

Pracownicy Wykonawcy muszą obowiązkowo stosować wszelkie dostępne środki w celu uniknięcia 
urazów i strat własnych, innych osób, materialnych oraz ochrony środowiska, ujęte w Planie BHP. 

O każdym zagrożeniu, i podejmowanym działaniu naprawczym Wykonawca ma obowiązek poinformować 
Koordynatora ds. BHP/OŚ. 

9.2 Prace z instalacjami. 

Do prac przy obwodach elektrycznych, instalacjach hydraulicznych, wentylacyjnych i innych, prace można 
rozpocząć dopiero po spełnieniu następujących warunków: 

 instalacja jest w bezpiecznym stanie (np. wyłączona), 
 zamknięta lub w oznaczona wywieszkami wskazującymi na niebezpieczeństwo, 
 opróżniona, rozprężona, odelektryzowana i w przypadku, kiedy to konieczne, wyczyszczona, 
 instalacja/urządzenie jest zabezpieczona przed niepowołanym uruchomieniem zgodnie z 

instrukcją blokowania LTT Vesuvius Poland Sp. z o.o. 
9.3 Prace z chemikaliami. 

Dostarczenie na teren zakładu i używanie substancji chemicznych wymaga zgody firmy Vesuvius Poland 
Sp. z o.o. oraz dostarczenia karty charakterystyki w języku polskim. Pojemniki / opakowania środków 
niebezpiecznych muszą być oznaczone zgodnie z przepisami. 

9.4 Prace pożarowo niebezpieczne. 

Rozpoczęcie prac związanych ze spawaniem, cięciem, używaniem otwartego ognia lub powodujących 
iskrzenie wymaga pisemnego i ważnego pozwolenia na „prace pożarowo niebezpieczne”. 

Przy pracach spawalniczych i związanych z pracą z otwartym ogniem, może być wymagane 
zlokalizowanie w miejscu prac podręcznego sprzętu ppoż. w celu zwalczenia ewentualnego zagrożenia 
pożarowego. Należy usunąć ze strefy materiały palne, nieruchome materiały palne ochronić nakrywając 
blachą lub impregnowaną plandeką. Przy pracach spawalniczych trzeba podjąć szczególne środki 
ostrożności w celu uchronienia innych osób przed możliwymi szkodami spowodowanymi przez łuk 
elektryczny oraz iskry. 

9.5 Prace w zbiornikach. 

Przed wejściem do zbiornika, szybu lub innej wąskiej przestrzeni, należy uzyskać na to pisemne 
pozwolenie. 

9.6 Prace rozbiórkowe. 

Zanim Podwykonawca przystąpi do prac rozbiórkowych, np. burzenia ścian, dachów, jak również 
rozbijania betonu i prac ziemnych, musi uzyskać na to pisemne pozwolenie. 

9.7 Prace na wysokości. 

Przystępując do prac na wysokości, pracownicy Wykonawcy muszą być w stanie wylegitymować się 
badaniami lekarskimi dopuszczającymi do tego rodzaju prac. Przy pracach na wysokości bezwzględnie 
używać szelek bezpieczeństwa, kasków ochronnych i innego niezbędnego sprzętu ochronnego. W 
przypadku stosowania rusztowań muszą one odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.  
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Wykonawca musi uzyskać pisemne pozwolenie.  

9.8 Zabezpieczanie obszaru prac. 

Cały obszar prac jest odgradzany przez Wykonawcę, przy czym materiały do tego służące, np. łańcuchy, 
taśmy, stojaki mają mieć kolorystykę biało-czerwoną. 

Wprowadzenie niechronionych zewnętrznie urządzeń elektrycznych lub innych urządzeń lub przedmiotów 
wywołujących iskrzenie jest zabronione we wszystkich strefach zagrożenia wybuchem. Wyjątki wymagają 
pisemnej zgody. 

Zabronione jest wspinanie się lub stanie na skrzyniach, instalacjach, urządzeniach czy maszynach 
zakładu. Należy korzystać z drabin lub rusztowań. 

Wszelkie wypadki i potencjalne zagrożenia należy natychmiast zgłaszać Koordynatorowi ds. 
BHP/OŚ. 

9.9 Narzędzia i urządzenia. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom narzędzia konieczne do dobrej i 
bezpiecznej realizacji zlecenia. Muszą one odpowiadać właściwym przepisom i być w stanie 
zgodnym z wymaganiami: 

 rusztowania muszą odpowiadać obowiązującym przepisom i normom, 
 wszystkie narzędzia (takie jak wiertarki, szlifierki kątowe, urządzenia spawalnicze, itd.) należy 

jednoznacznie oznaczyć firmową etykietą. 
Firma Vesuvius Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone oraz zagubione przedmioty 
wyposażenia i prywatną własność Wykonawcy. 

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcy prac związanych z wyłączeniem i blokowaniem 
urządzeń przez jego pracowników, Podwykonawca jest obowiązany do przestrzegania 
obowiązującej na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. „Procedury blokowania Log, Tag and Try”. 

10. Ewakuacja. 
W wypadku pożaru pracownicy Wykonawcy muszą bezzwłocznie podnieść alarm pożarowy i postępować 
zgodnie z instrukcją na wypadek pożaru (poniższy schemat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ostrzeżenie osób w 
zasięgu pożaru,  

2. ZAALARMOWANIE  
KOORDYNATORA, 

MISTRZA, 
KIEROWNIKA O 
WYSTĄPIENIU 

POŻARU, 

3. w razie konieczności 
użycie podręcznych 
sprzętów gaśniczych 

EWAKUACJA DO 
PUNKTU ZBIÓRKI 

NAJBLIŻSZYM 
WYJŚCIEM 

EWAKUACYJNYM 
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11. Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe. 

11.1 Wypadek przy pracy. 

Każdy wypadek przy pracy należy zgłosić Koordynatorowi ds. BHP/OŚ lub do Działu BHP. 

Postępowanie powypadkowe odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i w porozumieniu z 
Działem BHP Vesuvius Poland Sp. z o.o. 

11.2 Zdarzenie potencjalnie wypadkowe. 

Każde zdarzenie potencjalnie wypadkowe (brak urazu) należy zgłosić Koordynatorowi ds. BHP/OŚ lub 
działu BHP. 

11.3 Postępowanie w razie wypadku. Apteczki. 

Wykonawca ma obowiązek: 

 zabezpieczyć miejsce wypadku i usunąć źródło zagrożenia jeśli wciąż stwarza zagrożenie, 
 udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, 
 niezwłocznie zawiadomić Koordynatora ds. BHP/OŚ lub Dział BHP. 

Użycie apteczek jest nieograniczone. Po ich użyciu należy jednak zgłosić ten fakt Koordynatorowi ds. 
BHP/OŚ, w celu uzupełnienia zużytej apteczki. 

Na ulotce informacyjnej znajduje się numer do punktu pomocy przedmedycznej, w której dyżuruje 
ratownik. Wykonawca ma prawo skorzystać z pomocy medycznej ratownika. 

Wezwanie karetki pogotowia lub każdą inną formę udzielenia pierwszej pomocy należy zgłosić 
Koordynatorowi ds. BHP/OŚ lub do działu BHP. 

12. Ochrona środowiska. 
12.1 Odpady. 

Gromadzenie odpadów wytworzonych w toku prowadzenia prac odbywa się selektywnie; jeśli umowa nie 
stanowi inaczej - w przypadku przepracowanych olejów hydraulicznych w wyznaczonych przez 
Koordynatora ds. BHP/OŚ pojemnikach; w przypadku pozostałych odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne  w zapewnionych przez usługodawcę odpowiednich pojemnikach, kontenerach.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów powstałych w trakcie prac i przekazania ich 
podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenie na zbieranie i/lub unieszkodliwianie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy. 

Wykonawcy nie wolno wwozić na teren firmy jakichkolwiek odpadów ani ich spalać. 

12.2 Substancje chemiczne i wycieki. 

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji zawierającej nazwy i ilości stosowanych 
substancji niebezpiecznych wraz z kopią kart charakterystyki substancji. 

W przypadku rozsypania, rozlania lub wycieku środków chemicznych, w tym również olejów i paliw, 
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania zasad opisanych w karcie charakterystyki substancji 
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niebezpiecznej i natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu służby OŚ i BHP Vesuvius 
Poland Sp. z o.o. 

Wykonawcy nie wolno składować żadnych substancji mogących zanieczyścić glebę, wodę bądź 
powietrze atmosferyczne, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla firmy 
szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Koordynatorem ds. BHP/OŚ. 

Nie wolno również myć pojazdów i sprzętu oraz przechowywać zapasów paliw i tankować pojazdów. 

Obowiązuje całkowity zakaz wylewania jakichkolwiek substancji do gleby lub studzienek 
kanalizacyjnych! 

13. Kary. Konsekwencje w stosunku do 
pracowników Wykonawcy naruszających zasady 
BHP. 

W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, w szczególności:     

 przy wykonywaniu prac instalacyjnych, remontowych, budowlanych itp., 
 poruszaniu się po drogach zakładowych, 
 przy załadunku i rozładunku firm zewnętrznych, 

w stosunku do pracownika Wykonawcy za nieprzestrzeganie lub naruszenie zasad bezpieczeństwa będą 
stosowane środki dyscyplinujące. 

Każdy pracownik Vesuvius Poland Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać pracę Wykonawcy w sytuacji, gdy 
zaobserwuje jej wykonywanie niezgodne z przepisami BHP bądź ustaleniami z oceny ryzyka i pozwolenia 
na pracę. 

W przypadku udokumentowanych zgłoszeń Koordynator ds. BHP/OŚ, Kierownik prac bądź Dział BHP 
mogą zastosować karę upomnienia lub kary pieniężne. 

Rodzaje (w tym kary upomnienia) i ewentualne kwoty kar za poszczególne naruszenia przepisów BHP 
ulegają sumowaniu. Oprócz kary upomnienia, wyróżniamy kary zakazu wstępu i kary pieniężne. 

Wykonawca jest natychmiast informowany o zastosowaniu kary pieniężnej, kary zakazu wstępu (kartki 
żółta, czerwona, czarna), bądź kary upomnienia, wraz z opisem zdarzenia. 

Informacja o karze /upomnieniu jest przesyłana do Dostawcy zgodnie z załącznikiem nr 15.2  

13.1 Zakaz wstępu. 

Ten środek dyscyplinujący polega na usunięciu pracownika, który naruszył przepisy BHP w trybie 
natychmiastowym z terenu Vesuvius Poland Sp. z o.o. wraz z zakazem wstępu ww. pracownika 
Wykonawcy na teren Vesuvius Poland Sp. z o.o. na okres: 

 przy pierwszym naruszeniu zasad bhp na okres 1 m-ca – żółta kartka, 
 przy drugim naruszeniu zasad bhp na okres 2 m-cy – żółta kartka, 
 przy trzecim naruszeniu zasad bhp na okres 3 m-cy – żółta kartka, 
 powyżej  trzech naruszeń – całkowity zakaz wstępu – czerwona kartka. 

Listę osób z zakazem wstępu otrzymują pracownicy punktów ochrony. 

Kary zakazu wstępu mogą łączyć się z karami pieniężnymi. 
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13.2 Kary pieniężne. 

Wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, pracownikom podwykonawców jak 
również osobom trzecim będącym na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. Powinien również przestrzegać 
regulaminów oraz zasad i przepisów BHP, aby zapobiec wypadkom lub obrażeniom osób będących na 
terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. lub w jej pobliżu. W szczególności wykonawca jest zobowiązany do 
zastosowania się do planu BHP oraz poleceń wydanych przez Kierownika. 

W przypadku rażącego złamania przepisów i zasad BHP lub p.poż., w szczególności takiego, którego 
skutkiem może być utrata życia lub zdrowia pracowników Wykonawcy, pracowników Vesuvius Poland 
Sp. z o.o., gości lub osób postronnych, koordynator ds. BHP/OŚ, Zleceniodawca prac bądź Dział BHP 
mogą zdecydować o nałożeniu kary pieniężnej na Wykonawcę. 

Kary pieniężne dzieli się na 2 warianty: 

I wariant – 300 zł: kara nakładana w przypadku nie stosowania ochron osobistych przez pracowników 
firmy przewidzianej do ukarania – mimo wcześniejszych upomnień. 

Przykłady: 

 brak hełmu ochronnego, 
 nie stosowanie okularów ochronnych w trakcie spawania, szlifowania, cięcia, 
 nie stosowanie szelek bezpieczeństwa gdzie jest to wymagane, 
 nie stosowanie rękawic ochronnych w trakcie spawania, szlifowania, cięcia, 
 brak odpowiedniego obuwia (stalowy podnosek). 

II wariant – 800 zł: nie stosowanie się do wytycznych Planu BHP, brak stosowania środków ochrony 
zbiorowej pracowników, nie stosowanie się do przepisów bhp i p.poż. po wcześniejszych upomnieniach, 
praca bez pozwolenia na pracę, praca na wysokości bez zabezpieczeń przed upadkiem, wypadki i 
sytuacje okołowypadkowe spowodowane przez pracowników karanej firmy. 

Przykłady:  

 praca na wysokości bez odpowiedniego zabezpieczenia – po wcześniejszym upomnieniu, 
 użytkowanie rusztowań niedozwolonych lub bez protokołu odbioru lub protokołu przeglądu 

rusztowania, 
 pracujący pracownicy bez odpowiednich szkoleń i uprawnień, 
 brak wygrodzeń i poręczy gdzie jest to wymagane (jak zostało to zaaprobowane w planie BHP), 
 brak siatek bezpieczeństwa gdzie jest to wymagane (jak zostało to zaaprobowane w Planie BHP). 

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu przepisów 

i zasad bhp i p.poż. i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. 

Kary pieniężne mogą łączyć się z karami zakazu wstępu.  

Zawarcie umowy lub przyjęcie zlecenia, którego załącznikiem jest niniejszy Podręcznik jest  
równoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią oraz wyrażeniem zgody na jego stosowanie, w tym 
uregulowanych w Podręczniku procedur oraz stosowanie konsekwencji za ich nieprzestrzeganie. 

Informacja o karze /upomnieniu jest przesyłana do dostawcy zgodnie z załącznikiem nr 15.2. W razie 
naliczenia kary pieniężnej za naruszenie zasad BHP Dostawca zostanie obciążany notą obciążeniowa. 
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14. Ważne telefony w Vesuvius Poland Sp. z o.o. 
Punkt pierwszej pomocy – 505-279-016 

Punkt ochrony – ulica Torowa – 12 277-53-19 

Punkt ochrony – ulica Tyniecka – 12 277-53-22 

Recepcja – 12 277-51-55  

Dział BHP – 12 277-52-64 
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15. Załączniki. 
 15.1 Plan BHP. 
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15.2 Formularz nakładania kary porządkowej dla podwykonawcy niestosującego się 
do zasad panujących na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o. 
 

 

Data:                  
Niespełnienie warunków pracy przez pracowników podwykonawcy  

Odstępstwo od Planu/wymagań BHP na terenie Vesuvius Poland Sp. z o.o.  

 
Kiedy/ Gdzie: 

 

Firma: 

Opis sytuacji: 

 

 

Zatwierdza(wypełnia Vesuvius):  

Kierownik: 

 

Kierownik Działu BHP: 

 

Decyzja:                          Data: 

 
 

Wysokość kary/upomnienie: 

 

Plan Działań Naprawczych(wypełnia kontrahent):                                  Data: 

  

 

 

Audyt/ weryfikacja/ kontrola poprawy(wypełnia Vesuvius):                     Data: 

 

 

Kierownik Działu BHP i OŚ: 

Ukarana firma ma obowiązek w ciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia o ukaraniu, sporządzić Plan Działań Naprawczych zmierzających do 
poprawy stanu bhp oraz dostarczyć go do akceptacji Kierownika Działu BHP. 
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15.3 Formularz Oceny Ryzyka. 
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15.4 Pozwolenie na prace – ogólne, na prace pożarowo niebezpieczne, na pracę na 
wysokości.  
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28 
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15.5 Przewodnik bezpieczeństwa Vesuvius Poland Sp. z o.o. 
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 15.6  UMOWA O ZACHOWANIE TAJEMNICY 
 

Niżej podpisany zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i niewykorzystywania żadnych informacji 
technicznych, handlowych, finansowych i pozostałych informacji zastrzeżonych dowolnego rodzaju, 
udostępnionych w trakcie wizyty w Vesuvius Poland Sp. z o.o.  

Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności objaśnień w formie wypowiedzi ustnych, pisemnych 
lub plików elektronicznych, przekazanych osobie wizytującej zakład, a dotyczących sposobu wytwarzania 
wyrobu lub technologii produkcji. 

Niniejsza umowa nie ma zastosowania do informacji, które są obecnie publicznie dostępne albo które 
zostaną upowszechnione zgodnie z prawem przez osobę trzecią, w tym na podstawie uzyskanej 
pisemnej zgody, a także do informacji, jakie należy udostępnić na podstawie przepisów prawa sądom, 
organom administracji państwowej i samorządowej. 

Przyjmuję do wiadomości i zgadzam się, że naruszenie zobowiązania do zachowania tajemnicy i zakazu 
wykorzystania informacji uprawnia spółkę Vesuvius Poland do złożenia w sądzie pozwu o odszkodowanie 
za poniesione straty. Ponadto przypomina się, że ujawnienie lub wykorzystanie informacji poufnych może 
pociągać za sobą odpowiedzialność karną osoby ujawniającego informacje lub korzystającej z informacji 
oraz podmiotu zatrudniającego taką osobę. 

Wyraźnie ustala się, że Vesuvius, udostępniając określone informacje, nie udziela żadnych licencji ani 
innych praw do patentów, praw autorskich i pozostałej własności intelektualnej, które posiada. 

Umowa podlega przepisom prawa polskiego. Na wypadek sporów dotyczących rozumienia i wykonania 
umowy ustala się właściwość sądu gospodarczego w Krakowie. 

 

 

DATA:       . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

FIRMA:       . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

IMIĘ I  NAZWISKO OSOBY WIZYTUJĄCEJ ZAKŁAD:.. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

PODPIS:       . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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 15.7 Jednodniowe pozwolenie na wykonywanie prac. 
 

 

 


