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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYTYCZNE BHP, OCHRONY ŚRODOWISKA  

ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO OBOWIĄZKOWEGO 

STOSOWANIA DLA WYKONAWCÓW PRAC  

NA TERENIE ANWIL S.A. 



Strona 2 z 42 

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 
 
1. Poniższe Wytyczne dotyczą wszystkich Wykonawców prac na terenie ANWIL 

S.A. 
2. Obowiązkiem Wykonawców jest dokładne zapoznanie swoich pracowników 

oraz podwykonawców z treścią niniejszego dokumentu oraz egzekwowanie 
zawartych w nim postanowień. 

 
§ 2 

Osoby biorące udział w procesie 
 
1. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną 
wykonujące jakiekolwiek prace na terenie ANWIL S.A. 

2. Koordynator BHP – osoba sprawująca nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, w razie, 
gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy 
zatrudnieni przez różnych pracodawców. 

3. Koordynator Prac – osoba sprawująca nadzór nad całością prac z ramienia 
Służb Utrzymania Ruchu (SUR) lub inna wyznaczona osoba sprawująca nadzór 
nad pracami. 

4. Główny Specjalista ds. BHP – Kierujący Komórką  BHP w ANWIL S.A. 

5. Przedstawiciel BHP / Służba BHP – Koordynator, Specjalista lub Inspektor ds. 
BHP. 

6. Pełnomocnik ds. Ochrony Środowiska – osoba odpowiedzialna za Ochronę 
Środowiska w ANWIL S.A. 

7. Zakładowa Straż Pożarna – upoważniona osoba z Zakładowej Straży Pożarnej 
(ZSP) ANWIL S.A.  

8. Dyspozytor ANWIL S.A. – dyspozytor przedsiębiorstwa. 

 

§ 3 

Wymagania ogólne 
 

1. Zasady zlecania prac podwykonawcom  

1.1. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych osób fizycznych, osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym 
ustawa przyznaje zdolność prawną, jako jego podwykonawców może 
odbywać się tylko za uprzednią zgodą ANWIL S.A. oraz musi być 
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zapisane w kontrakcie/ umowie, bądź w aneksie do tych dokumentów.  

1.2. Podwykonawcę obowiązują Wytyczne takie same jak Wykonawcę, który 
jest odpowiedzialny za swoich podwykonawców. 

2. Ład i porządek 

2.1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ładu i porządku w miejscu 
prowadzenia prac oraz podczas poruszania się po terenie ANWIL S.A. 

2.2. Odpady oraz narzędzia należy porządkować po każdym dniu pracy oraz 
zawsze, gdy stanowią zagrożenie. 

2.3. Wszystkie stosowane urządzenia, narzędzia, pojemniki, butle, pojazdy, 
drabiny, rusztowania nie mogą powodować zagrożenia dla innych osób i 
można przechowywać je jedynie w wyznaczonych miejscach. 

3. Dopuszczenie do realizacji prac 

3.1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac, zobowiązany jest dostarczyć 
do Koordynatora Prac wszystkie dokumenty określone w Załączniku nr 1, 
jak również dokumenty dotyczące podwykonawców. Dokumenty te muszą 
być na bieżąco aktualizowane, a zmiany zgłaszane do Koordynatora Prac. 

3.2. Koordynator Prac po otrzymaniu wszelkich niezbędnych dokumentów: 

a. weryfikuje otrzymaną od Wykonawcy wymaganą dokumentację w konsultacji ze 
służbą BHP ANWIL S.A.; 

b. uzgadnia ze służbą BHP bądź z firmą zewnętrzną współpracującą z ANWIL S.A. 
termin i miejsce przeprowadzenia szkolenia BHP i p. poż. dla Wykonawcy; 

c. uzgadnia z Kierownikami Wydziałów  odrębne szkolenia dla pracowników 
nadzoru Wykonawcy, w tym pracowników upoważnionych do odbioru 
pisemnych zezwoleń jednorazowych; 

d. informuje Kierownika Zakładu/ Wydziału lub Gospodarza obiektu/ 
terenu o możliwości rozpoczęcia prac; 

e. powiadamia wszystkich Wykonawców pracujących w danym obszarze o 
innych Wykonawcach, którzy będą prowadzili prace na tym terenie; 

f. po usunięciu uchybień, ponownie zezwala na kontynuację prac, w 
przypadku ich przerwania przez osoby wskazane w umowie lub 
upoważnione przez ANWIL S.A. 

3.3. Pisemne jednorazowe zezwolenia na prace wystawiane jest przez osoby 
upoważnione zgodnie z zapisami Zarządzenia w sprawie przestrzegania 
bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych i 
innych realizowanych na podstawie pisemnych zezwoleń w ANWIL S.A. 
Wzory zezwoleń na prace stanowią Załączniki 8a ,8b i 8c do niniejszych 
Wytycznych. 

3.4. Wykonawcę robót ziemnych zobowiązuje się do prowadzenia tych prac na 
podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót oraz 
w oparciu o aktualne, kolorowe mapy geodezyjne. 

3.5. Wykonawcę przed rozpoczęciem robót ziemnych w bezpośrednim 
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sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, 
telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, 
zobowiązuje się do opracowania i wdrożenia instrukcji uwzględniającej 
bezpieczne odległości, w jakich mogą być one wykonywane i sposób 
wykonywania tych robót. Ww. dokument powinien być zaopiniowany 
(uzgodniony) przez osobę/osoby odpowiedzialną/odpowiedzialne za 
obszar w którym znajdują się ww. instalacje. 

Obowiązki z podpunktów 3.4 i 3.5 dotyczą planowych prac remontowych 
oraz inwestycyjnych i nie mają zastosowania w przypadku prowadzenia 
prac awaryjnych.  

3.6. Zobowiązuje się Wykonawcę do prowadzenia robót ziemnych w pobliżu 
instalacji podziemnej, a także wykonywania i głębienia wykopów 
poszukiwawczych (rowków kontrolnych) tylko i wyłącznie ręcznie. 
Rozpoczęcie prac sprzętem zmechanizowanym Wykonawca może 
rozpocząć po zlokalizowaniu wszystkich instalacji podziemnych (kolizji, 
przeszkód) wskazanych w projekcie określającym położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych oraz po uzyskaniu pisemnej zgody 
wystawiającego zezwolenie jednorazowe. 

3.7. W sytuacji kiedy Wykonawca prac stwierdzi niezgodność stanu 
faktycznego z projektem określającym położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych lub nasuną się wątpliwości, co do dalszego bezpiecznego 
wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest przerwać pracę i 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie wydającego jednorazowe 
zezwolenie na wykonywanie tych prac. 

3.8. Wykonawcę robót montażowych konstrukcji stalowych i prefabrykowanych 
elementów wielkowymiarowych zobowiązuje się do posiadania Instrukcji 
Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) sporządzonej na podstawie 
projektu montażu, instrukcji prowadzenia tego montażu i Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan bioz). 

3.9. Wykonawcę pozostałych prac montażowych zobowiązuje się do 
prowadzenia robót zgodnie z opracowaną IBWR, która zawiera Ocenę 
Ryzyka Zawodowego do tych prac oraz sposób zapobiegania zagrożenia 
związanego z wykonywaniem tych prac. 

4. Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń 

4.1. Miejsce wykonania prac musi zostać przez Wykonawcę oznakowane w 
odpowiedni sposób (tablica informacyjna, tablica informująca o 
zagrożeniu) oraz odgrodzone (taśma ostrzegawcza, barierki 
zabezpieczające), zgodnie z Wytycznymi z Załącznika nr 1, który 
Wykonawca otrzymuje.  
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§ 4 

Pracownicy Wykonawcy 
 

1. Wszyscy pracownicy muszą być legalnie zatrudnieni i posiadać aktualne 
szkolenia BHP oraz badania lekarskie. 

Powinni odbyć szkolenie z zagrożeń występujących na terenie ANWIL S.A. 
przed rozpoczęciem realizacji prac. Szkolenie takie ważne jest 12 miesięcy i po 
tym okresie musi zostać ponowione. Szkolenia są prowadzone na koszt 
Wykonawcy, a ich ukończenie jest podstawą do wydawania kart 
identyfikacyjnych upoważniających do wejścia na teren chroniony ANWIL S.A. 

Powinni uczestniczyć w szkoleniach dodatkowych organizowanych przed 
rozpoczęciem prac, uwzględniających specyfikację i zagrożenia 
charakterystyczne dla tych prac. 

2. Nadzór nad pracownikami 

2.1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania prac na terenie 
ANWIL S.A. do:  

a. zapewnienia codziennego nadzoru własnej służby bhp i ochrony p.poż.: 

 w liczbie, co najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych (łącznie z 
podwykonawcami); 

 w liczbie, co najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych (łącznie z 
podwykonawcami) przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych, 

b. bezpośredniego własnego nadzoru w liczbie, co najmniej 1 osoby na 10 
zatrudnionych (łącznie z podwykonawcami) przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych, 

c. sporządzania w okresach tygodniowych raportów o  stanie bhp i p.poż. 
oraz  przekazywania ich kopii  do Głównego Specjalisty ds. BHP w 
ANWIL S.A i Koordynatora Prac (decyzja Koordynatora Prac). 

2.2. Jeżeli w tym samym miejscu wykonywane są prace przez pracowników 
zatrudnionych u różnych Pracodawców, Koordynator Prac na podstawie 
art. 208 Kodeksu pracy zobowiązany jest powołać Koordynatora BHP. 
Wyznaczony Koordynator BHP zobowiązany jest podpisać oświadczenie 
stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszych Wytycznych. 

3. Środki ochrony indywidualnej 

3.1. Wszyscy wykonujący prace na instalacjach produkcyjnych ANWIL S.A. 
zobowiązani są stosować odzież oraz środki ochrony indywidualnej 
określone w Załączniku nr 1 do Wytycznych adekwatne do zagrożeń 
istniejących zgodnie ze szczegółowym opisem w pisemnym zezwoleniu 
jednorazowym.  

3.2. Wszystkie środki ochrony indywidualnej wymagane zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do Wytycznych powinny posiadać znak CE oraz 
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niezbędne deklaracje zgodności, certyfikaty, instrukcje użytkowania, 
dostępne do wglądu . 

 

§ 5 

Sprzęt Wykonawcy 
 

1. Wymogi bezpieczeństwa 

1.1. Sprzęt Wykonawcy taki jak: (wózki widłowe, żurawie, pojazdy, rozdzielnice 
elektryczne itp.) powinien być czytelnie oznakowany w sposób 
pozwalający na identyfikację Wykonawcy. 

1.2. Wszelki sprzęt i narzędzia wnoszone, wwożone i używane na terenie 
ANWIL S.A. muszą być bezpieczne i sprawne technicznie oraz posiadać 
wymagane certyfikaty, aktualne przeglądy, badania techniczne oraz jeżeli 
są wymagane dopuszczenia UDT.  

1.3. Dokumentacja potwierdzająca sprawność techniczną, zgodność z 
wymogami i przepisami musi być dostępna do wglądu w miejscu 
wykonywania prac.   

1.4. Elektronarzędzia powinny odpowiadać polskim normom - rozdzielnie 
budowlane należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
Powyższe urządzenia powinny być poddane przeglądom i pomiarom 
skuteczności ochrony przeciw porażeniowej i rezystancji izolacji z 
informacją umieszczoną na obudowie o dacie wykonania przeglądu i 
aktualności pomiarów. Gniazda i wtyczki przedłużaczy elektrycznych 
powinny posiadać odpowiednią klasę ochronności.  

1.5. Zabrania się używania sprzętu lub urządzeń będących własnością ANWIL 
S.A. bez pisemnego pozwolenia. 

1.6. Przy prowadzeniu prac w strefach zagrożenia wybuchem oraz przy 
pierwszym otwarciu aparatu/maszyn/połączenia kołnierzowego, a także 
innych prac wykonywanych w obecności substancji palnych i tworzących 
mieszaniny wybuchowe z powietrzem należy stosować narzędzia 
nieiskrzące. 

2. Rusztowania  

2.1. Rusztowania należy montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno 
Ruchową. 

2.2. Przekazanie i dopuszczenie rusztowania do użytkowania może się odbyć 
dopiero po wcześniejszym jego odbiorze przez osoby uprawnione.  

2.3. Protokół potwierdzający odbiór rusztowania, stanowiący Załącznik nr 6 do 
Wytycznych należy odpowiednio zabezpieczyć i wywiesić w widocznym 
miejscu przy rusztowaniu. 
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§ 6 

Zaplecze socjalne 
 
1. Wykonawca nie może korzystać z zaplecza socjalno – sanitarnego ANWIL S.A. 

bez jego zgody. 

2. Biura i pomieszczenia socjalne zorganizowane przez Wykonawcę na terenie 
ANWIL S.A. należy wyposażyć w odpowiednie środki do udzielania pierwszej 
pomocy, w tym apteczki wraz z instrukcją o udzielaniu pierwszej pomocy, 
wykazem osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy, wykazem 
telefonów alarmowych, spisem środków medycznych znajdujących się w 
apteczce. 

3. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów 
elektrycznych wszystkich kontenerów socjalno – magazynowych, jeżeli do 
kontenera podłączone jest zasilanie elektryczne (skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji). Protokoły z ww. pomiarów należy 
okazać na żądanie służb BHP ANWIL S.A., SUR ANWIL S.A. lub Gospodarza 
Terenu, na którym znajduje się kontener .  

 

§ 7 

Ochrona środowiska 
 

1. Wymagania ogólne 

1.1. Wykonawca przed rozpoczęciem prac na terenie ANWIL S.A. 
zobowiązany jest do zapoznania się z wymaganiami z zakresu ochrony 
środowiska zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących oraz w 
wewnętrznych przepisach obowiązujących na terenie ANWIL S.A. W 
szczególności Wykonawca zobligowany jest do zapoznania się z treścią 
niniejszego Zarządzenia oraz Zarządzenia w sprawie gospodarki złomem i 
materiałami przeznaczonymi do odsprzedaży w ANWIL S.A. 

Ww. dokumenty zostaną dołączone do Umów na realizację prac. 
Zapoznanie się z wymienionymi dokumentami Wykonawca potwierdzi 
podpisując stosowne oświadczenie stanowiące Załącznik nr 9 do 
Wytycznych, które przedłoży przedstawicielowi ANWIL S.A. wskazanemu 
w Umowie przed jej podpisaniem. Informacja o zmianie treści ww. 
Zarządzeń lub wdrożeniu innych Zarządzeń z zakresu ochrony 
środowiska, zostanie przekazana służbie BHP Wykonawcy odrębnym 
pismem. 

1.2. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją umowy 
na terenie ANWIL S.A. zobowiązany jest do: 

a. bezwzględnego przestrzegania wymagań z zakresu ochrony 
środowiska zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących oraz w 
wewnętrznych przepisach obowiązujących na terenie ANWIL S.A. - 
określonych m.in. w kolejnych punktach niniejszego Zarządzenia, 

b. zapobiegania i ochrony przed zanieczyszczeniem wszystkich 
komponentów środowiska (m.in. gleb, wód i powietrza), 
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c. napraw szkód w środowisku wyrządzonych w trakcie prowadzenia prac 
związanych z realizacją umowy na terenie ANWIL S.A.   

d. Przekazania do Obszaru Prewencji i BHP ANWIL S.A. informacji  o 
wszelkiego rodzaju pracach i przypadkach mogących mieć wpływ na 
zanieczyszczenie środowiska, w tym niekontrolowanego uwolnienia 
stosowanych chemikaliów (rozsypania, rozlania, emisji), o każdym 
przypadku stwierdzenia widocznego zanieczyszczenia gruntów oraz o 
zamiarze wykorzystania sprzętu powodującego nadmierny hałas lub 
emitującego szkodliwe promieniowanie, 

e. Przekazania do Obszaru Prewencji i BHP ANWIL S.A. pisemnej 
informacji o stosowanych przez Wykonawcę substancjach i 
mieszaninach sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie dla 
zdrowia lub środowiska naturalnego. 

1.3. W trakcie prowadzenia prac, przedstawiciele ANWIL S.A. dokonywać 
będą na bieżąco kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę 
obowiązujących przepisów i zasad ochrony środowiska. 

1.4. W razie stwierdzenia przez przedstawicieli ANWIL S.A. niewywiązywania 
się Wykonawcy z postanowień zawartych w niniejszym Zarządzeniu oraz 
rażącego naruszania wewnętrznych i ogólnie obowiązujących przepisów 
ochrony środowiska, ANWIL S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia 
postępowań i nałożenia kar według obowiązującego w ANWIL S.A. 
„Taryfikatora dodatkowych kar pieniężnych”, stanowiącego integralną 
część Załącznika nr 2 do  niniejszego Zarządzenia. 

2. Wymagania szczegółowe - gospodarka odpadami 
 

2.1. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją 
umowy w rozumieniu obowiązujących przepisów chyba, że umowa 
stanowi inaczej. 

2.2. Wytwórcą i właścicielem złomu metali i materiałami przeznaczonymi do 
odsprzedaży jest ANWIL S.A. chyba, że umowa stanowi inaczej.  

2.3. Sposób postępowania ze złomem i materiałami do odsprzedaży reguluje 
odrębne Zarządzenie.  

2.4. Wykonawca prac, jako podmiot wytwarzający odpady winien mieć 
uregulowany stan formalno-prawny zgodnie obowiązującymi na czas 
wykonywania prac przepisami z zakresu ochrony środowiska, w sposób 
wymagany dla charakteru i miejsca wykonywanej działalności. 

2.5. Wykonawca w trakcie realizacji prac winien usuwać odpady z miejsca ich 
powstania na bieżąco. Możliwe jest jedynie tymczasowe gromadzenie 
odpadów w miejscu uzgodnionym z gospodarzem obiektu lub inną osobą 
wskazaną w umowie. Miejsce to należy, zabezpieczyć przed wpływem 
warunków atmosferycznych, potencjalnym zanieczyszczeniem gleb i 
oznakować podając rodzaj i kod odpadu. 

2.6. Najpóźniej do terminu zakończenia prac, wykonawca zobowiązany jest do 
całkowitego usunięcia z terenu ANWIL S.A. odpadów, których jest 
właścicielem. 
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2.7. Odpady winny być przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym 
wymagane prawem zezwolenia. 

2.8. Wykonawca po zakończeniu prac, a  przed odbiorem zadania jest 
zobowiązany do przekazania zlecającemu prace ze strony  ANWIL S.A. 
zbiorczego zestawienia danych o odpadach powstałych przy realizacji 
prac objętych Umową.  

1) Usługa: budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, sprzątania, konserwacji i napraw. 
2) R- odzysk, D- unieszkodliwienie. 
3) Zaznaczyć właściwe. 

 

2.9. Zbiorcze zestawienie zawierające wszystkie wymagane dane wskazane w 
tabeli powyższej, jak również prawidłowo wystawione Karty przekazania 
odpadu stanowić będą Załącznik do Protokołu Odbioru Umowy, a ich 
przekazanie do ANWIL S.A. stanowić będą jeden z warunków odbioru 
prac. 

2.10. Wykonawca w przypadku umów długoterminowych ma obowiązek 
przedstawienia zestawienia zbiorczego, o którym mowa w punkcie 2.8 w 
terminie do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni. 

2.11. Wykonawca odpowiada za wytwarzane przez siebie odpady komunalne i 
zobowiązany jest do ich segregacji na ogólnodostępnych zasadach 
obowiązujących na terenie ANWIL S.A. 

2.12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac Podwykonawcom, 
Wytwórca odpadów winien być jasno zdefiniowany w umowie zawartej 
pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą. W zakresie gospodarki 
odpadami do Podwykonawcy stosuje się te same przepisy, które 
obowiązują Wykonawcę. 

2.13. Wykonawca ma obowiązek i ponosi pełną odpowiedzialność za 
prowadzenie gospodarki odpadami oraz ewidencję wytwarzanych 
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
określonymi w przepisach wewnętrznych ANWIL S.A. 

3. Wymagania szczegółowe - ochrona gleb (prace ziemne) 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób 
zapobiegający zanieczyszczeniu gleb i wód podziemnych. W 
szczególności, miejsce prowadzenia prac i składowania odpadów należy, 
zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, mogących 
wpłynąć na zanieczyszczenie ww. komponentów środowiska. 

3.2. Wykonawca, jako Wytwórca odpadów - ziemi zanieczyszczonej: 
a. odkłada odpad na terenie zabezpieczonym folią, 
b. odpowiada za ten odpad do czasu jego odbioru przez uprawnionego 

Lp Nazwa 
instalacji, na 

której 
wykonywana 
była usługa1)  

Nazwa i adres 
firmy, 
która 

wykonywała 
usługę 

(wytwórca 
odpadów) 

Rodzaj 
wykonanej 

usługi1) 

Kod i nazwa 
katalogowa 

odpadu 

Masa 
wytworzonego 

odpadu 
[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 
odpadu 

Czy odpad będzie 
zagospodarowany 

w kraju czy za 
granicą 

Lp.      R /D2) 3) W kraju/za 
granicą3) 
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odbiorcę, 
c. prowadzi ewidencję dla tego odpadu, w tym wystawia Karty 

Przekazania Odpadu. 
3.3. Wykonawca podczas wykonywania prac ziemnych zobowiązany jest do 

stałej, bieżącej wizualnej kontroli stanu gruntu, a w przypadku 
stwierdzenia widocznego lub potencjalnego jego zanieczyszczenia, 
natychmiastowego poinformowania gospodarza terenu lub innej osoby 
wskazanej w umowie. 

4. Wymagania szczegółowe - ochrona wód, atmosfery, ochrona przed hałasem 

4.1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony wód, obejmują: 
a. gospodarcze wykorzystanie wody oraz używanie wody pitnej do celów 

przemysłowych może odbywać się wyłącznie w sposób uzgodniony z 
gospodarzem obiektu lub innej osoby wskazanej w umowie; 

b. zakaz wprowadzania do kanalizacji zakładu wszelkich zanieczyszczeń, 
w szczególności płynnych i stałych substancji chemicznych lub 
odpadów przemysłowych powstałych w związku z realizacją robót bez 
uprzedniej konsultacji z gospodarzem terenu lub innej osoby wskazanej 
w umowie; 

c. w razie używania otwartego ognia studzienki kanalizacyjne wskazane w 
pisemnym zezwoleniu na prowadzenie prac, należy przykryć szczelnie 
materiałem niepalnym - po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany 
jest przywrócić stan pierwotny. 

4.2. Obowiązki Wykonawcy w zakresie ochrony atmosfery obejmują 
stosowanie środków ograniczających pylenie adekwatnie do zakresu 
wykonywanych prac (np. poprzez stosowanie szczelnych osłon, zraszanie 
obszarów itp.). 

4.3. Obowiązki Wykonawcy w zakresie redukcji poziomu hałasu oraz 
ograniczenia szkodliwego promieniowania obejmują właściwy dobór i 
konserwację stosowanego sprzętu i urządzeń emitujących hałas i 
promieniowanie. 

5. Wymagania szczegółowe - substancje i mieszaniny chemiczne 

5.1. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac 
substancji lub mieszanin sklasyfikowanych, jako stwarzające zagrożenie 
dla zdrowia lub środowiska naturalnego, jest on zobowiązany dostarczyć 
Koordynatorowi Prac lub innej osobie wskazanej w umowie, listę tych 
substancji i mieszanin w formie Załącznika nr 5 do Wytycznych. 

5.2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac z wykorzystaniem ww. substancji 
i mieszanin zawartych w stosowanych materiałach np. olejach, paliwach, 
smarach, farbach itd., zobowiązany jest do: 
a. ochrony wszystkich komponentów środowiska (gleb, wód i powietrza) 

przed zanieczyszczeniem; 
b. posiadania aktualnych kart charakterystyk dla takich substancji i  

mieszanin; 
c. przechowywania ww. substancji/mieszanin zgodnie z przepisami w 

miejscach uzgodnionych z Koordynatorem Prac lub innej osobie 
wskazanej w umowie. 
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5.3. W przypadku niekontrolowanego uwolnienia stosowanych chemikaliów 
(rozsypania, rozlania) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania 
środków neutralizujących (np. sorbentów) przewidzianych w karcie 
charakterystyki substancji/mieszaniny i zebrania powstałego odpadu do 
szczelnego, odpowiednio oznakowanego pojemnika. Pojemnik i 
odpowiedni środek do neutralizacji Wykonawca zapewnia we własnym 
zakresie. 

6. Towary podlegające ADR i RID 

6.1. Wprowadzany na teren ANWIL S.A. towar niebezpieczny, który podlega 
pod rygory prawa ADR lub RID niezbędny do przeprowadzenia remontu 
lub realizacji prac musi mieć określoną klasyfikację planowanego 
przewozu. 

6.2. Konieczność wwiezienia takiego towaru musi zostać zgłoszona do 
Koordynatora Prac lub innej osobie wskazanej w umowie. 

 

§ 8 

Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wymogi ogólne  

1.1. Na całym terenie ANWIL S.A. obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz e-
papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi. 

1.2. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym można prowadzić tylko 
na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez osoby upoważnione 
zgodnie z Zarządzeniem w sprawie: przestrzegania bezpieczeństwa przy 
prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych oraz innych realizowanych 
na podstawie pisemnych zezwoleń ANWIL S.A. Wzór zezwolenia na prace 
niebezpieczne pod względem pożarowym stanowi Załącznik nr 8a do 
Wytycznych. Natomiast wzór zezwolenia na prace niebezpieczne pod 
względem pożarowym  w strefie zagrożenia wybuchem stanowi Załącznik 
nr 8c do Wytycznych. 

1.3. Zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, 
jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych 
lub ewakuacji. 

1.4. Zgodnie z odpowiednimi przepisami zabronione jest uniemożliwianie lub 
ograniczenie dostępu do:  

a.  stanowisk z podręcznym sprzętem gaśniczym i urządzeń 
przeciwpożarowych; 

b. źródeł wody do celów przeciwpożarowych; 

c. urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi 
instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan 
bezpieczeństwa pożarowego obiektu; 

d. wyjść i dróg ewakuacyjnych; 

e. wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego. 
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1.5. Wszystkie drogi wewnętrzne na terenie ANWIL S.A. są drogami 
pożarowymi i zabronione jest zastawianie ich lub jakiekolwiek blokowanie 
bez uzgodnienia z Zakładową Strażą Pożarną. 

1.6. Zabronione jest również używanie telefonów komórkowych w trakcie 
wykonywania pracy oraz w miejscach specjalnie oznakowanych znakiem 
zakazu. 

2. Sprzęt przeciwpożarowy  

2.1. Wykonawca ma obowiązek podczas prac zapewnić we własnym zakresie 
sprzęt przeciwpożarowy i pierwszej pomocy zgodnie z Wytycznymi z 
Załącznika nr 1.  

3. Pożar lub inne miejscowe zagrożenia na terenie ANWIL S.A. 

3.1. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 
wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji oraz winni 
alarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków 
kolejno: 

a. osoby będące w strefie zagrożenia;  

b. Zakładową Straż Pożarną ANWIL S.A.; 

c. Dyspozytora Przedsiębiorstwa; 

d. Koordynatora prac. 

3.2. Użycie jakiegokolwiek podręcznego sprzętu gaśniczego musi zostać 
niezwłocznie zgłoszone do Koordynatora Prac oraz  do Zakładowej Straży 
Pożarnej.  

§ 9 

Alarmy i ewakuacja 

1. W przypadku ogłoszenia alarmu chemicznego wszyscy pracownicy 
zobowiązani są do przerwania prac, przygotowania masek przeciwgazowych do 
użycia i udania się do wyznaczonego punktu ewakuacyjnego, zgodnie z 
zasadami ewakuacji oraz podporządkować się poleceniom Kierownika Akcji 
Ratowniczej lub Ratowniczo- Gaśniczej bądź Ratowniczo- Ewakuacyjnej.. 

2. W trakcie realizacji prac w przypadku stwierdzenia zapachu substancji 
chemicznych, w szczególności: amoniaku, chloru, chlorowodoru, chloroorganiki 
itp. każdy z pracowników zobowiązany jest przerwać prace, opuścić miejsce 
wykonywania pracy i powiadomić swojego przełożonego. 

3. Szczegółowe zasady alarmowania i ewakuacji stanowią Załączniki nr 10 i 11 do 
Wytycznych. 

4. Wykonawca ma obowiązek wywiesić ww. zasady w miejscu, gdzie zorganizowane jest 
zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy. 

 

§ 10 

Zdarzenia awaryjne i wypadkowe w trakcie wykonywania prac 

1. Prace należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska oraz w 
sposób nienarażający mienia ANWIL S.A. na straty. 
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2. Przekazywanie informacji 

2.1. Należy natychmiast informować Koordynatora Prac o: 

a. stwierdzonych naruszeniach zasad bezpieczeństwa, zagrożeniach dla 
zdrowia lub życia ludzkiego; 

b. wszelkich wyciekach substancji chemicznych oraz innych zagrożeniach 
dla środowiska; 

c. wszystkich zdarzeniach pożarowych (zapłon, samozapłon, pożar), jakie 
wydarzyły się podczas wykonywania prac na terenie ANWIL S.A.; 

d. zdarzeniach wypadkowych i potencjalnie wypadkowych oraz 
wypadkach przy pracy - po zaistnieniu tych zdarzeń dodatkowo należy 
niezwłocznie wypełnić i przekazać do Koordynatora Prac Rejestr 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych na terenie ANWIL S.A. i  Rejestr 
wypadków przy pracy na terenie ANWIL S.A., zgodnie ze wzorem z 
Załącznika nr 7 do Wytycznych. 

2.2. Koordynator Prac o zaistniałych zdarzeniach informuje odpowiednio: 
przedstawiciela służby BHP, Pełnomocnika ds. Ochrony Środowiska, 
Zakładową Straż Pożarną. 

3. Kontrola nad spełnieniem wymagań 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na każde żądanie ze 
strony Przedstawiciela ANWIL S.A. w godzinach pracy terenu prac do 
wewnętrznej inspekcji. 

3.2. Oprócz osób wymienionych w umowie kontrolę spełnienia wymagań przy 
realizacji prac mogą również sprawować Przedstawiciele ANWIL S.A.: 

a. Gospodarz obiektu / Instalacji; 

b. Przedstawiciele służby BHP; 

c. Przedstawiciele ochrony środowiska; 

d. Zakładowa Straż Pożarna  

oraz pracownicy firmy zewnętrznej współpracującej z ANWIL S.A. 

3.3. W ramach prowadzonej kontroli Przedstawiciele ANWIL S.A. , o których 
mowa w pkt. 3.2. mogą żądać w celu weryfikacji posiadanych przez 
Wykonawcę wymaganych dokumentów. 

3.4. Brak przestrzegania niniejszych Wytycznych, naruszania przez 
Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej lub 
bezpieczeństwa procesowego, zawartych w przepisach ogólnie 
obowiązujących może doprowadzić do: 

a. przerwania prac; 

b. usunięcia pracowników z terenu ANWIL S.A. oraz wstrzymania kart 
dostępu; 

c. zastosowania sankcji finansowych wynikających z zapisów umownych  
i w ostateczności do rozwiązania umowy. 
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§ 11 

Zintegrowany System Zarządzania 

1. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do wiadomości, że w ANWIL S.A., został 
wdrożony Zintegrowany System Zarządzania według międzynarodowych norm. 
Dokumentem wiodącym Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest „ Polityka 
jakości, środowiska i bhp ANWIL S.A.”, która stanowi Załącznik nr 12 do 
Wytycznych. 

 

Załącznik nr 1 do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców wszelkich prac na 
terenie ANWIL S.A. 

      
 
 

 

Dotyczy zakresu prac: …………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE BĘDZIE MUSIAŁ DOSTARCZYĆ WYKONAWCA: 

Przed podpisaniem kontraktu/umowy 

□ Lista podwykonawców (Jeśli do danego zadania zostaną zaangażowani podwykonawcy, Wykonawca ma 
obowiązek zgromadzić od każdego z podwykonawców i przesłać do ANWIL S.A. całość dokumentacji 
wymienionej w niniejszym dokumencie) 

□ Kopie rejestru wypadków (ostatnie trzy lata) oraz rejestru wypadków wszystkich podwykonawców, jeżeli 
tacy będą  

□ Kopię certyfikatów systemów zarządzania BHP I OŚ (jeżeli takie posiada) 

□ Kopie pozwolenia na wytwarzanie i transport odpadów lub inny dokument potwierdzający zgodność 
gospodarowania odpadami z obowiązującymi przepisami  

□ Inne ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Przed rozpoczęciem prac na terenie ANWIL S.A. 

 

□ Lista pracowników zatrudnionych przy realizacji zlecenia stanowiącą załącznik nr 2 lub 3 do Wytycznych 
BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej 

□ Lista osób funkcyjnych na każdej zmianie roboczej reprezentujących Wykonawcę wraz z numerami 
kontaktowymi oraz lista osób upoważnionych przez Wykonawcę do odbioru zezwoleń na prace stanowiąca 
załącznik nr 3 do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej. 

□ Kopie dodatkowych kwalifikacji ( np. uprawnienia spawalnicze, obsługi żurawia, operatora podnośników, 
wózków widłowych itp.) 

□ Kopię aktualnych badań lekarskich (jeżeli pracownik będzie wykonywał prace na wysokości na 
zaświadczeniu musi być informacja o braku przeciwskazań do wykonywania takich prac) 

□ Kopię aktualnego szkolenia BHP pracowników, którzy będą realizować dane zadanie  

□ Kopie przeszkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przynajmniej jednego pracownika na 
każdej zmianie roboczej  
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□ Plan BIOZ do prac remontowo budowlanych (opcjonalnie po konsultacji, czy wymagany z działem BHP) 

□ Instrukcję Bezpiecznego Wykonywania Robót (opcjonalnie po konsultacji, czy wymagana z działem BHP), 
w której będzie zawarty opis zadania i sposobu, w jaki Wykonawca ma zamiar je zrealizować oraz ocena 
ryzyka zawodowego. 

□ Wykaz stosowanych substancji i mieszanin chemicznych załącznik nr 5 do Wytycznych BHP, Ochrony 
Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej 

□ Inne: ……………………………………………………………………………………………………………... 

................................................................................................................................................................. 

ODZIEŻ ORAZ INNE ŚRODKI OCHRONNE WYMAGANE PODCZAS REALIZACJI PRAC: 

□ Maska p-gaz pełno twarzowa z pochłaniaczem typu ABEK 2 (dla każdej osoby) 
□ Odzież robocza z logo firmy + kamizelka odblaskowa (obowiązkowa w przypadku prac po za instalacjami 

zagrożonymi wybuchem, gdzie wymagana jest odzież antyelektrostatyczna) 
□ Odzież ochronna antyelektrostatyczna z wyraźnym logo firmy  
□ Kamizelka odblaskowa (drobne prace) 
□ Kombinezon ługoodporny wraz z obuwiem ługoodpornym  
□ Kombinezon kwasoodporny wraz z obuwiem kwasoodpornym 
□ Odzież trudnopalna (dla prac spawalniczych i innych z otwartym ogniem) 
□ Obuwie robocze 
□ Obuwie antyelektrostatyczne 
□ Obuwie kwasoodporne 
□ Obuwie ługoodporne 
□ Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości 
□ Sprzęt ochrony dróg oddechowych (np. maseczki przeciwpyłowe) 
□ Nauszniki ochronne 
□ Wkładki przeciwhałasowe 
□ Hełm ochronny (dla nadzoru w kolorze białym) 
□ Gogle 
□ Okulary ochronne 
□ Zespół ochron indywidualnych dla spawacza  
□ Czujnik bezruchu 
□ Aparat świeżego powietrza 

□ Inne ……………………………………………………………………………………………………………….. 

SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY I PIERWSZEJ POMOCY WYMAGANY PODCZAS REALIZACJI PRAC 

□ Gaśnica śniegowa min. 5 kg 
□ Gaśnica proszkowa min. 6 kg 
□ Agregat proszkowy 
□ Koc gaśniczy 
□ Apteczka pierwszej pomocy 
□ Inhalator 

□ Inne ………………………………………………………………………………………………………………... 

WYPOSAŻENIE I ŚRODKI DO OCHRONY ŚRODOWISKA  

□ Oznakowane pojemniki na odpady (rodzaj i ilość uzależniona od rodzaju odpadu) 
□ Sorbenty (rodzaj i ilość uzależniona od wielkości ryzyka zanieczyszczenia środowiska) 
□ Maty, tace, zbiorniki zabezpieczające grunty oraz kanalizację 

□ Inne ………………………………………………………………………………………………………………... 

INNE WYPOSAŻENIE  

□ Wygrodzenia stałe 
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□ Taśmy ostrzegawcze lub inne wygrodzenia 
□ Tablice informacyjne i ostrzegawcze (np. uwaga prace na wysokości, strefa zagrożenia wybuchem) 

□ Inne ………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
……………………………………….……                                                                                                                                 
        Składający zapotrzebowanie                                                                     
 
 
 
 
Załącznik nr 2  do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców 
wszelkich prac na terenie ANWIL S.A. 

      
 

 
 

Włocławek, dn. ……………….….. 
…………………………….... 
Nazwa / pieczęć Wykonawcy 

My niżej podpisani potwierdzamy, że zostaliśmy: 

1. przeszkoleni oraz zapoznani z zagrożeniami występującymi na terenie ANWIL S.A., 

2. przeszkoleni oraz zapoznani z zagrożeniami wynikającymi z charakteru wykonywanych prac oraz 
oceną ryzyka zawodowego tych prac,  

3. poinformowani o zasadach i przepisach BHP, Ochrony Środowiska i ochrony przeciwpożarowej 
obowiązujących na terenie ANWIL S.A. i zobowiązujemy się ich przestrzegać, 

4. przeszkoleni i zapoznani z zasadami alarmowania i ewakuacji oraz telefonami alarmowymi, 

5. poinformowani, że niestosowanie się do poleceń Przedstawiciela ANWIL S.A. lub pracowników 
ochrony może skutkować wydaleniem z terenu fabryki z zerwaniem umowy włącznie. 

Lista pracowników wykonujących pracę na terenie ANWIL S.A. 
(imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis pracownika 

 

 

 

 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    
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12.    

13.    

14.    

15.    

 
…………………………………………. 
       (podpis oraz pieczęć imienna) 

 

 
Załącznik nr 3  do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców 
wszelkich prac na terenie ANWIL S.A. 

 

 

 

Włocławek, dn. ……………….….. 

…………………………….... 
Nazwa / pieczęć Wykonawcy 

 
Obszar prac:  ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Lista osób funkcyjnych reprezentujących 
Wykonawcę  

 

 

 

Funkcja 
Uprawniony 

do zezwoleń * 

Numer telefonu 
kontaktowy 

 
 
 

1.    

 

  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 

 

…………………………………………. 

       (podpis oraz pieczęć imienna) 
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*Wpisać: TAK lub NIE 

 



Strona 19 z 42 

 

Załącznik nr 4  do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców 
wszelkich prac na terenie ANWIL S.A. 

 
 
 

Włocławek, dn. ……………….….. 
…………………………….... 
Nazwa / pieczęć Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 208 Kodeksu Pracy oraz po uzgodnieniach z wszystkimi wykonawcami prac w 
Wydz.* ……………………………/ Obiekcie*…………………….………/ Węźle*……………………..…… 
obejmuję obowiązki KOORDYNATORA BHP 
Imię i nazwisko Koordynatora BHP: ……………………..……...………………………………..…………… 
Nazwa Firmy: ……………………………………………………………..……………………………………… 
Telefon kontaktowy Koordynatora BHP: ……………………………..…...…….………. 
 
Czytelny podpis Koordynatora BHP: ……………….………….………….…………….. 
Funkcję Koordynatora BHP obejmuję z dniem: ………………………….………..……  
Pracę zakończono w dniu **: ……………………….……………………………………. 
 

Uwaga 

Oświadczenie należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Po jednym dla Koordynatora Remontu oraz 
Kierownika Komórki Organizacyjnej, w której wykonywane są prace z udziałem Koordynatora BHP. 

 

* niepotrzebne skreślić 
** wypełnić po zakończeniu prac 

 
 

 
 
…………………………………………. 
 (podpis oraz pieczęć imienna Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5   do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców 
wszelkich prac na terenie ANWIL S.A. 

 
 
 
Włocławek, dn. ……………….….. 

 
…………………………….... 
Nazwa / pieczęć Wykonawcy 

Ja niżej podpisany, reprezentujący firmę, jak w nagłówku oświadczam, że 

1. Na teren ANWIL S.A. będę wnosił / wwoził poniżej wymienione środki chemiczne. 

2. Zobowiązuje się przestrzegać wszelkich wymogów związanych z ich użyciem zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki. 

3. W miejscu wykonywania prac będą zawsze dostępne karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznych oraz sprzęt ochronny odpowiedni do stwarzanych zagrożeń dla ludzi i 
środowiska. 

Nazwa substancji / mieszaniny chemicznej niebezpiecznej 
Rodzaj stwarzanego zagrożenia 

(np. żrąca, palna, wybuchowa) 

 

 

 

 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 
 
 
 
…………………………………………. 
       (podpis oraz pieczęć imienna) 
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Załącznik nr 6  do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców wszelkich prac 
na terenie ANWIL S.A. 

      
 
 
 
 
 
Włocławek, dn. ……………….….. 

…………………………….... 

Nazwa / pieczęć Wykonawcy 

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA 

 
1. Wykonawca montażu rusztowania: ..............................................................  tel. ...................................... 
 
2. Użytkownik rusztowania: ............................................................................... tel. ...................................... 
 
3. Przeznaczenie rusztowania: ....................................................................................................................... 
 
4. Typ rusztowania:........................................................................................................................................ 
 
5. Dopuszczalna obciążenie podestów i konstrukcji rusztowania: ..................................../............................ 
 
6. Oporność uziomu: ...................................................................................................................................... 
 
7 Data odbioru rusztowania: ........................................................................................................................... 
 
8. Wykonawca przekazał użytkownikowi następujące dokumenty: 

a. dokumentację techniczną (statykę) rusztowania * niepotrzebne skreślić 
b. instrukcję eksploatacji rusztowania * niepotrzebne skreślić 
c. .......................................................................................................................................................... 

9. Oświadczenie: Wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokółem jest kompletne, zostało zmontowane 

zgodnie ze sztuką budowlaną, DTR i instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz zgodnie z przepisami i zasadami bhp. 
Montaż wykonali uprawnieni montażyści. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. 2003.47.401.)  
 
10. Komisja odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez zastrzeżeń. 

Skład komisji: 

a. .........................................................  Kier budowy lub osoba uprawniona - ...................................... 
                       (nazwisko i imię)                                                                                (podpis czytelny) 
b. ......................................................................... – Wykonawca - ......................................................... 
                       (nazwisko i imię)                                                                                (podpis czytelny) 
c. ......................................................................... – Użytkownik - ......................................................... 
                       (nazwisko i imię)                                                                                (podpis czytelny) 
 

11. Terminy przeglądów rusztowania: 

Lp. Data Uwagi 
Nazwisko dokonującego 

przeglądu 
Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Data zgłoszenia rusztowania do demontażu: .............................................................................. 
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Załącznik nr 7 do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców wszelkich prac na terenie ANWIL S.A. 

 

Rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych na terenie ANWIL S.A. 

Wykonawca: ……………………………………………………………………….. 

Lp. 
Zgłaszający 

imię i nazwisko,  
Data Godz. 

Miejsce 
zdarzenia 

Opis zdarzenia 

Proponowane 
działania 

likwidujące lub 
ograniczające 

zagrożenie 

Potencjalne 
urazy 

Straty 
materialne 

[TAK/NIE] 

Kwota 

[w tys.] 

Przyczyny 
zagrożenia lub 

wydarzenia 

Podjęte działania 
korekcyjne/ 

korygujące lub 
zapobiegawcze 

1.            

2.            

 

 

Rejestr wypadków przy pracy na terenie ANWIL S.A. 

 

Wykonawca: ……………………………………………………………………….. 

Nr i data 
sporządzenia 

protokołu 

Imię i nazwisko  
poszkodowanego 

(Pesel) 

Data, godz.  
i miejsce 
wypadku,  

Skutki  
wypadku 

J
e

s
t 

w
y
p

a
d

k
. 

p
rz

y
 

p
ra

c
y

 t
a
k

/n
ie

  

Opis okoliczności wypadku 

D
a
ta

 p
rz

e
k

a
z
a

n
ia

 

w
n

io
s

k
u

 d
o

 Z
U

S
 

Absencja  
chorobowa 

Inne informacje 
(realizacja 
wniosków 
profilakt.) 
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Załącznik nr 8a do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców wszelkich prac na terenie 

ANWIL S.A.  

„POSIADAĆ W MIEJSCU WYKONYWANIA PRACY ”OKAZYWAĆ ORGANOM KONTROLI” 
ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE nr ……….…/…………/………..  na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych  

 
dla ……………………….………………………………………………………….…………………………………. 
                                                            wykonawca 

I. Rodzaj wykonywanej pracy:      praca typowa     praca nietypowa 

 Praca niebezpieczne pod względem pożarowym   Prace wewnątrz studzienek kanalizacyjnych 

 Praca wewnątrz zbiornika, aparatu      Prace ziemne (wykopy) 

 Otwieranie włazów aparatów, zbiorników,    Prace na wysokości 

rurociągów i urządzeń (media niebezpieczne)    Prace z mediami niebezpiecznymi 

 Budowlano-rozbiórkowe bez wstrzymania ruchu   Inne uznane przez zleceniodawcę za szczególnie niebezpieczne 
zakładu 

II. Ważne w dniu          od godz.       
do godz.      przedłużono do godz. 

III. Miejsce pracy 

Wydział Aparat/poziom/piętro 

Węzeł Estakada 

inne 

IV. Rodzaj i zakres prac   

Zakres pracy   Kolejność operacji 

 

Sposób wykonywania pracy 

 

Używany sprzęt 

Liczebność zespołu wykonującego prace / ilość osób  

V Występujące i przewidywane zagrożenia 

Miejsce/jakie: Postępowanie przy zagrożeniu. 

Objawy Ewakuacja 

 
VI Przygotowanie miejsca pracy A - ze strony Wydającego zezwolenie                                              B - ze strony wykonawcy  

 opróżnienie    nie dotyczy  stosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości    nie dotyczy 

 przedmuchanie azotem  nie dotyczy  stosowanie narzędzi nieiskrzących  nie dotyczy 

 odłączenie, zaślepienie  nie dotyczy  posiadanie sprzętu ochrony do dróg oddechowych 
odpowiedniego do zagrożeń 

 nie dotyczy 
 odcięcie zaworami  nie dotyczy 

 nadmuch powietrza  nie dotyczy 

 stosowanie hełmu ochronnego /  paska do hełmu  

 okularów /  gogli 
 nie dotyczy 

 stosowanie ochronników słuchu  nie dotyczy 

 wyczyszczenie      nie dotyczy 
 stosowanie osłony twarzy   nie dotyczy 
 stosowanie pełnego obuwia  nie dotyczy 

 odłączenie napięcia  nie dotyczy 
 stosowanie kamizelki ostrzegawczej  nie dotyczy 

 stosowanie odzieży kwaso i ługoochronnej  nie dotyczy 

 przygotowanie rusztowań  nie dotyczy  stosowanie odzieży antyelektrostatycznej  nie dotyczy 
 wyznaczenie strefy niebezpiecznej  nie dotyczy  stosowanie odzieży roboczej  nie dotyczy 

 neutralizacja, odkażenie    nie dotyczy 

Posiadanie w trakcie prac sprzętu p.poż: 

 gaśnica śniegowa min 5 kg  nie dotyczy 
 gaśnica proszkowa min 6 kg  nie dotyczy 
 koc gaśniczy   nie dotyczy 

 zabezpieczenie materiałów palnych  nie dotyczy  agregat  proszkowy  nie dotyczy 

 zamknięcie  dróg /  torów kolejowych  nie dotyczy  czujnik bezruchu  nie dotyczy 

 punkt pomocy doraźnej 
 nie dotyczy 

 aparaty świeżego powietrza 
 nie dotyczy 

 inne  nie dotyczy  inne  nie dotyczy 

 
VII Zabezpieczenie przyległego terenu przez Wykonawcę  

 ogrodzenie terenu i wywieszenie tablic  nie dotyczy  wykonanie osłon / kurtyn                             nie dotyczy 

 zabezpieczenie kratek ściekowych /  studzienek kanalizacyjnych  nie dotyczy  zraszanie wodą                                   nie dotyczy 

 zabezpieczenie przed rozpryskiwaniem się iskier  nie dotyczy  zabezpieczenie ścian wykopu                      nie dotyczy 

 wstrzymanie ruchu drogowego  /  kolejowego   nie dotyczy  inne  nie dotyczy 
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 skuteczne zabezpieczenie otworów po kratkach VEMA  nie dotyczy 

 
VIII Uzgodnienia  Wystawiającego 

 ze Strażą Pożarną w zakresie wystawienia 
posterunków asekuracyjnych                                                 
 

………………………………………………….…………..…….. 
                    Podpis dowódcy zmiany  

 nie dotyczy 

 z sąsiednimi komórkami organizacyjnymi:  

w zakresie  …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………….….               ………………………… ……………… 
                              Podpisy mistrzów zmianowych 

 nie dotyczy 

 ze służbami elektrycznymi  

w zakresie …………………………………….………….. 
 
 ……………………………………….……………………………… 
                Podpis dyżurnego elektryka                          

 nie dotyczy 

 wyznaczono Koordynatora BHP w zakresie firm 
 
………………………………………………………………………..……………….…….. 
 
……………………………………….…………………………….………………..……… 
       Imię, nazwisko  i podpis  Koordynatora BHP  

 nie dotyczy 

 Ze służbami energetycznymi         

w zakresie ………………………………………………….. 
 
 ……………………………………….……………………………… 
        Podpis mistrza służb energetycznych                

 nie dotyczy 

 inne uzgodnienia 
 
………………………………………………………………………………….…….. 
 
…………………………………………….………….……………………………… 
 

 nie dotyczy 

 

IX Załączniki: kontrola analityczna:  wymagana,   niewymagana,   wymagana co ………… min.  Nr atestu …………………………. wyniki analiz ………………………………….  
.....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

X Ocena Ryzyka Zawodowego 

Prawdopodobieństwo 

Dotkliwość 

1  

Bardzo mało 
prawdopodobne 

2 

Mało 
prawdopodobne 

3 

Możliwe 

4 

Prawdopodobne 

5 

Prawie pewne 

1 Pierwsza Pomoc 1 2 3 4 5 

2 Absencja 2 4 6 8 10 

3 Lekkie urazy 3 6 9 12 15 

4 Ciężkie urazy 4 8 12 16 20 

5 Zgon pracownika 5 10 15 20 25 

Ocenioną wartość liczbową ryzyka (iloczyn dolegliwości i prawdopodobieństwa) zaznaczyć w powyższej tabeli.  
 

 
Ryzyko oceniono w kategorii  ……………………………………………………………………………………………………… (poziom ryzyka wpisać słownie) 
XI. Odpowiedzialni za: 

1. Przygotowanie obiektu do prowadzenia prac. Podpisem potwierdzam wykonanie ustaleń ujętych w pkt. I do X -  

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO   ...........................................................           .............................................  ........................................................... 
Imię i nazwisko           dnia             

      podpis 

2. Nadzór (  stały /  okresowy) ze strony Wydającego zezwolenie. Kontrola co ……………………… godzin.  Podpisem potwierdzam przyjęcie nadzoru. 
 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO   ...........................................................           .............................................  ........................................................... 
Imię i nazwisko           dnia             

      podpis 
3. Nadzór ze strony Wykonawcy oraz odpowiedzialny  za ewakuację. Podpisem przyjmuję ustalenia zezwolenia  do wiadomości i stosowania.  

WYKONAWCY udzielono instruktażu doraźnego w zakresie bezpiecznego wykonywania prac. 
 
 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY          ...........................................................           .............................................  ........................................................... 

Imię i nazwisko            dnia            
      podpis 

XII. ZEZWALAM NA ROZPOCZĘCIE PRACY: 
 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO   ...........................................................           .............................................  ........................................................... 
Imię i nazwisko            dnia            

    podpis i pieczęć 
XIII. Oświadczenie o zakończeniu pracy: 
 

Praca została zakończona o godzinie :................................  dnia.......................................   Teren został uporządkowany.                  

..................................................................................               
                 …………………………………………………………………….. 

                       Podpis Wykonawcy                                                          
         Podpis i pieczęć Zamawiającego 

 
 
 
 
 
 
 

Zidentyfikowany poziom ryzyka A-Ryzyko Małe (pomijalne) 
B-Ryzyko Średnie  
(Szczególna ostrożność) 

C- Ryzyko Wysokie  
(Wstrzymać prace) 



Strona 25 z 42 

 

Załącznik nr 8b do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców wszelkich prac na terenie 
ANWIL S.A.  
„POSIADAĆ W MIEJSCU WYKONYWANIA PRACY ”OKAZYWAĆ ORGANOM KONTROLI” 

  

ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE nr ….…../………/……….. na wykonywanie pozostałych prac 

  praca typowa                   praca nietypowa 

 

dla ……………………….………………………………………………………………… 
                                                                      wykonawca/pracownik 

 

I. Ważne w dniu          od godz.     

  od godz.       przedłużono do godz. 

II. Miejsce pracy 

Wydział Aparat/poziom/piętro 

Węzeł Estakada 

inne 

 

III. Rodzaj i zakres prac 

Zakres pracy   Kolejność operacji 

 

Sposób wykonywania pracy 

 

Używany sprzęt 

IV. Liczebność zespołu wykonującego prace / ilość osób  

V. Występujące i przewidywane zagrożenia 

Miejsce/jakie: Postępowanie przy zagrożeniu. 

Objawy Ewakuacja 

 

V. Przygotowanie miejsca pracy  

A - ze strony Wydającego zezwolenie                                B - ze strony wykonawcy  

 opróżnienie    nie dotyczy  posiadanie sprzętu ochrony do dróg oddechowych 
odpowiedniego do zagrożeń 

 nie dotyczy 

 odłączenie / zaślepienie  nie dotyczy  stosowanie hełmu ochronnego / okularów /  gogli  nie dotyczy 

 stosowanie ochronników słuchu  nie dotyczy 

 wyczyszczenie   nie dotyczy  stosowanie pełnego obuwia  nie dotyczy 

 stosowanie kamizelki ostrzegawczej  nie dotyczy 

 stosowanie odzieży kwaso i ługoochronnej  nie dotyczy 

 odłączenie napięcia  nie dotyczy  stosowanie odzieży antyelektrostatycznej  nie dotyczy 

 zamknięcie dróg /  torów kolejowych  nie dotyczy  stosowanie odzieży roboczej  nie dotyczy 

 inne  nie dotyczy 

 inne  nie dotyczy 

 

VII. Zabezpieczenie przyległego terenu przez Wykonawcę  

 ogrodzenie terenu i wywieszenie tablic  nie dotyczy  wykonanie osłon /  kurtyn  nie dotyczy 

 zabezpieczenie kratek ściekowych / studzienek 
kanalizacyjnych 

 nie dotyczy  zraszanie wodą  nie dotyczy 

 zabezpieczenie przed rozpryskiwaniem się iskier  nie dotyczy  zabezpieczenie ścian wykopu  nie dotyczy 

 wstrzymanie ruchu drogowego /  kolejowego   nie dotyczy  inne   nie dotyczy 

 skuteczne zabezpieczenie otworów po kratkach VEMA  nie dotyczy 

 

VIII. Uzgodnienia  Wystawiającego 
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 ze służbami elektrycznymi  

w zakresie 
…………………………………….……………… 
 
……………………………………….…………… 
                Podpis dyżurnego elektryka                          

 nie dotyczy 

 wyznaczono Koordynatora BHP w zakresie firm 
 
…………………………………………………………………… 
 
……………………………………….………………………… 
       Imię, nazwisko  i podpis  Koordynatora BHP  

 nie dotyczy 

 Ze służbami energetycznymi         

w zakresie 
……………………………………………………. 
 
 ……………………………………….…………… 
        Podpis mistrza służb energetycznych                

 nie dotyczy 

 inne uzgodnienia 
 
………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………….………….………… 

 

 nie dotyczy 

 

IX. Załączniki:  wymagane,   niewymagane, rodzaj, nazwa wymaganych załączników: …………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

X. Ocena Ryzyka Zawodowego 

Prawdopodobieństwo 

Dotkliwość 

1  

Bardzo mało 
prawdopodobne 

2 

Mało 
prawdopodobne 

3 

Możliwe 

4 

Prawdopodobne 

5 

Prawie pewne 

1 Pierwsza Pomoc 1 2 3 4 5 

2 Absencja 2 4 6 8 10 

3 Lekkie urazy 3 6 9 12 15 

4 Ciężkie urazy 4 8 12 16 20 

5 Zgon pracownika 5 10 15 20 25 

 

Ocenioną wartość liczbową ryzyka (iloczyn dolegliwości i prawdopodobieństwa) zaznaczyć w powyższej tabeli.  

 

 

Ryzyko oceniono w kategorii  ………………………………… (poziom ryzyka wpisać słownie) 

 

XI. Odpowiedzialni za: 

 
1. Przygotowanie obiektu do prowadzenia prac. Podpisem potwierdzam wykonanie ustaleń ujętych w pkt. I do X -  

 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO   ...........................................................           .............................................  ......................................... 

Imię i nazwisko          

   dnia               podpis 

2.  Nadzór (  stały /  okresowy) ze strony Wydającego zezwolenie. Kontrola co ………… godzin.  Podpisem potwierdzam przyjęcie 

nadzoru. 

 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO   ...........................................................           .............................................  .......................................... 

Imię i nazwisko           

  dnia               podpis 

3. Nadzór ze strony Wykonawcy oraz odpowiedzialny  za ewakuację. Podpisem przyjmuję ustalenia zezwolenia  do wiadomości i stosowania.  

WYKONAWCY udzielono instruktażu doraźnego w zakresie bezpiecznego wykonywania prac. 
 
 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY          ...........................................................           .............................................  ........................................ 

Imię i nazwisko            
 dnia                podpis 

 

XII. ZEZWALAM NA ROZPOCZĘCIE PRACY: 
 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO   ...........................................................           .............................................  .......................................... 

Imię i nazwisko            

 dnia               podpis i pieczęć 

 

XIII. Oświadczenie o zakończeniu pracy: 

 
Praca została zakończona o godzinie :................................  dnia.......................................   Teren został uporządkowany.                  

 

.................................................................................               

                   …………………………………………………………………….. 

                       Podpis Wykonawcy                                                              

        Podpis i pieczęć Zamawiającego 

 
Załącznik nr 8c do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców wszelkich prac na terenie 

ANWIL S.A.  

Zidentyfikowany poziom ryzyka A-Ryzyko Małe (pomijalne) 
B-Ryzyko Średnie (Szczególna 
ostrożność) 

C- Ryzyko Wysokie (Wstrzymać 
prace) 
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„POSIADAĆ W MIEJSCU WYKONYWANIA PRACY ”OKAZYWAĆ ORGANOM KONTROLI” 
ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE nr ……….…/…………/…………  na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych w strefie zagrożenia wybuchem 

 
dla ……………………….………………………………………………………….…………………………………. 
                                                            wykonawca 

II. Rodzaj wykonywanej pracy:      praca typowa     praca nietypowa 

 Praca niebezpieczne pod względem pożarowym   Prace wewnątrz studzienek kanalizacyjnych 

 Praca wewnątrz zbiornika, aparatu      Prace ziemne (wykopy) 

 Otwieranie włazów aparatów, zbiorników,    Prace na wysokości 

rurociągów i urządzeń (media niebezpieczne)    Prace z mediami niebezpiecznymi 

 Budowlano-rozbiórkowe bez wstrzymania ruchu   Inne uznane przez zleceniodawcę za szczególnie niebezpieczne 
zakładu 

II. Ważne w dniu          od godz.       
do godz.      przedłużono do godz. 

III. Miejsce pracy 

Wydział Aparat/poziom/piętro 

Węzeł Estakada 

inne 

IV. Rodzaj i zakres prac 

Zakres pracy   Kolejność operacji 

 

Sposób wykonywania pracy 

 

Używany sprzęt 

Liczebność zespołu wykonującego prace / ilość osób  

V Występujące i przewidywane zagrożenia 

Miejsce/jakie: Postępowanie przy zagrożeniu. 

Objawy Ewakuacja 

 
VI Przygotowanie miejsca pracy A - ze strony Wydającego zezwolenie                                              B - ze strony wykonawcy  

 opróżnienie    nie dotyczy  stosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości    nie dotyczy 

 przedmuchanie azotem  nie dotyczy  stosowanie narzędzi nieiskrzących  nie dotyczy 

 odłączenie, zaślepienie  nie dotyczy  posiadanie sprzętu ochrony do dróg oddechowych 
odpowiedniego do zagrożeń 

 nie dotyczy 
 odcięcie zaworami  nie dotyczy 

 nadmuch powietrza  nie dotyczy 

 stosowanie hełmu ochronnego /  paska do hełmu, 

 okularów   gogli 
 nie dotyczy 

 stosowanie ochronników słuchu  nie dotyczy 

 wyczyszczenie      nie dotyczy 
 stosowanie osłony twarzy   nie dotyczy 
 stosowanie pełnego obuwia  nie dotyczy 

 odłączenie napięcia  nie dotyczy 
 stosowanie kamizelki ostrzegawczej  nie dotyczy 

 stosowanie odzieży kwaso i ługoochronnej  nie dotyczy 

 przygotowanie rusztowań  nie dotyczy  stosowanie odzieży antyelektrostatycznej  nie dotyczy 
 wyznaczenie strefy niebezpiecznej  nie dotyczy  stosowanie odzieży roboczej  nie dotyczy 

 neutralizacja, odkażenie    nie dotyczy 

Posiadanie w trakcie prac sprzętu p.poż: 

 gaśnica śniegowa min 5 kg  nie dotyczy 
 gaśnica proszkowa min 6 kg  nie dotyczy 
 koc gaśniczy   nie dotyczy 

 zabezpieczenie materiałów palnych  nie dotyczy  agregat  proszkowy  nie dotyczy 

 zamknięcie  dróg /  torów kolejowych  nie dotyczy  czujnik bezruchu  nie dotyczy 

 punkt pomocy doraźnej 
 nie dotyczy 

 aparaty świeżego powietrza 
 nie dotyczy 

 inne  nie dotyczy  inne  nie dotyczy 

VII Zabezpieczenie przyległego terenu przez Wykonawcę  

 ogrodzenie terenu i wywieszenie tablic  nie dotyczy  wykonanie osłon / kurtyn                             nie dotyczy 

 zabezpieczenie kratek ściekowych /  studzienek kanalizacyjnych  nie dotyczy  zraszanie wodą                                   nie dotyczy 

 zabezpieczenie przed rozpryskiwaniem się iskier  nie dotyczy  zabezpieczenie ścian wykopu                      nie dotyczy 

 wstrzymanie ruchu drogowego  /  kolejowego   nie dotyczy  inne  nie dotyczy 

 skuteczne zabezpieczenie otworów po kratkach VEMA  nie dotyczy 
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VIII Uzgodnienia  Wystawiającego 

 ze Strażą Pożarną w zakresie wystawienia 
posterunków asekuracyjnych                                                 
 

………………………………………………….…………..…….. 
                    Podpis dowódcy zmiany  

 nie dotyczy 

 z sąsiednimi komórkami organizacyjnymi:  

w zakresie  …………………………………………………………………………….. 

 …………………………………….….               ………………………… ……………… 
                              Podpisy mistrzów zmianowych 

 nie dotyczy 

 ze służbami elektrycznymi  

w zakresie …………………………………….………….. 
 
 ……………………………………….……………………………… 
                Podpis dyżurnego elektryka                          

 nie dotyczy 

 wyznaczono Koordynatora BHP w zakresie firm 
 
………………………………………………………………………..……………….…….. 
 
……………………………………….…………………………….………………..……… 
       Imię, nazwisko  i podpis  Koordynatora BHP  

 nie dotyczy 

 Ze służbami energetycznymi         

w zakresie ………………………………………………….. 
 
 ……………………………………….……………………………… 
        Podpis mistrza służb energetycznych                

 nie dotyczy 

 inne uzgodnienia 
 
………………………………………………………………………………….…….. 
 
…………………………………………….………….……………………………… 
 

 nie dotyczy 

 

IX Załączniki: kontrola analityczna:  wymagana,   niewymagana,   wymagana co ………… min.  Nr atestu …………………………. wyniki analiz ………………………………….  
.....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

X Ocena Ryzyka Zawodowego 

Prawdopodobieństwo 

Dotkliwość 

1  

Bardzo mało 
prawdopodobne 

2 

Mało 
prawdopodobne 

3 

Możliwe 

4 

Prawdopodobne 

5 

Prawie pewne 

1 Pierwsza Pomoc 1 2 3 4 5 

2 Absencja 2 4 6 8 10 

3 Lekkie urazy 3 6 9 12 15 

4 Ciężkie urazy 4 8 12 16 20 

5 Zgon pracownika 5 10 15 20 25 

Ocenioną wartość liczbową ryzyka (iloczyn dolegliwości i prawdopodobieństwa) zaznaczyć w powyższej tabeli.  
 

 
Ryzyko oceniono w kategorii  ……………………………………………………………………………………………………… (poziom ryzyka wpisać słownie) 
XI. Odpowiedzialni za: 

4. Przygotowanie obiektu do prowadzenia prac. Podpisem potwierdzam wykonanie ustaleń ujętych w pkt. I do X -  

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO   ...........................................................           .............................................  ........................................................... 
Imię i nazwisko           dnia             

     podpis 

5. Nadzór (  stały /  okresowy) ze strony Wydającego zezwolenie. Kontrola co ……………………… godzin.  Podpisem potwierdzam przyjęcie nadzoru. 

 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO   ...........................................................           .............................................  ........................................................... 
Imię i nazwisko           dnia             

     podpis 
6. Nadzór ze strony Wykonawcy oraz odpowiedzialny  za ewakuację. Podpisem przyjmuję ustalenia zezwolenia  do wiadomości i stosowania.  

WYKONAWCY udzielono instruktażu doraźnego w zakresie bezpiecznego wykonywania prac. 
 
 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY          ...........................................................           .............................................  ........................................................... 

Imię i nazwisko            dnia           
      podpis 

XII. ZEZWALAM NA ROZPOCZĘCIE PRACY: 
 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO   ...........................................................           .............................................  ........................................................... 
Imię i nazwisko           dnia             

    podpis i pieczęć 
XIII. Oświadczenie o zakończeniu pracy: 
Praca została zakończona o godzinie :................................  dnia.......................................   Teren został uporządkowany.                  

..................................................................................                
                    …………………………………………………………………….. 
                       Podpis Wykonawcy                                                          
           Podpis i pieczęć Zamawiającego 

Zidentyfikowany poziom ryzyka A-Ryzyko Małe (pomijalne) 
B-Ryzyko Średnie  
(Szczególna ostrożność) 

C- Ryzyko Wysokie  
(Wstrzymać prace) 
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Załącznik nr 9  do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców wszelkich prac na terenie 
ANWIL S.A. 

 

      
 
 
 

 
 

Włocławek, dn. ……………….….. 
 
 
 
…………………………….... 
Nazwa / pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY   

 

Ja niżej podpisany reprezentujący firmę jak w nagłówku oświadczam, że: 

1. zapoznałem się z Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia Wytycznych  dla Wykonawców prac na terenie 
ANWIL S.A.; 

2. zapoznałem się z aktualnym Zarządzeniem w sprawie wprowadzenia Instrukcji ruchu osobowego w 
ANWIL S.A.; 

3. nie będę wykonywał żadnych prac szczególnie niebezpiecznych / zapoznałem się z Zarządzeniem w  
sprawie: przestrzegania bezpieczeństwa przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych i innych 
realizowanych na podstawie pisemnych zezwoleń w ANWIL S.A. / nie dotyczy * niepotrzebne skreślić 

4. nie będę użytkował wózków jezdniowych z napędem silnikowym /  zapoznałem się z aktualnym 
Zarządzeniem Operacyjnym w sprawie wprowadzenia Wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym w ANWILU S.A. * niepotrzebne 
skreślić 

5. przeanalizowałem i zrozumiałem wszystkie części/rozdziały wyżej wymienionych  Zarządzeń, 
zobowiązuję się wypełnić wszystkie zalecenia w nich zawarte oraz przeszkolić pracowników 
zatrudnionych przeze mnie do prac na terenie ANWIL S.A. 

6. przed realizacją prac dostarczę wszelkie wymagane dokumenty, wyposażę pracowników w wymagane 
środki ochrony indywidualnej, ubrania robocze, sprzęt ochronny i zabezpieczający; 

7. ponoszę pełną odpowiedzialność za działalność swoją, swoich pracowników i podwykonawców; 

8. zostałem poinformowany i akceptuję to, że niewywiązanie się z wymogów Wytycznych BHP, Ochrony 
Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej może prowadzić do przerwania prac, wydalenia z terenu ANWIL 
S.A. oraz konsekwencji i kar finansowych określonych w niniejszym kontrakcie / umowie. 

 

 
 
 
 
 
…………………………………………. 
 (podpis oraz pieczęć imienna Wykonawcy) 
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Załącznik nr 10  do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców wszelkich prac na terenie 
ANWIL S.A. 
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Załącznik nr 11 do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców wszelkich prac na terenie 
ANWIL S.A 

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUKCJA 
 

postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia na terenie ANWILU S.A. 
W PRZYPADKU ZAUWAŻENIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA NA 
TERENIE ANWILU S.A. KAŻDA OSOBA STWIERDZAJĄCA ZAGROŻENIE ZOBOWIĄZANA JEST 
NIEZWŁOCZNIE: 
 

1. Zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. 

2. Zaalarmować Zakładową Straż Pożarną  

(telefonicznie lub przy pomocy przycisku pożarowego ROP), podając : 

 gdzie się pali  - nazwę i rodzaj obiektu (instalacja, wydział, obiekt, budynek) 

 co się pali - materiał, urządzenie, pomieszczenie, 

 rodzaj zagrożenia  - pożarowe, wybuchowe, chemiczne, 

 czy jest zagrożone życie ludzkie, 

 numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko.  

Rozmowę telefoniczną należy zakończyć po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez 
Straż Pożarną. 
 

3. Powiadomić bezpośredniego przełożonego. 

4. Przystąpić do: 

 udzielenia pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym, 

 gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, 

 zabezpieczenia mienia, dokumentacji przed pożarem w miejscach i sytuacjach,  
      w których nie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia. 

 

PODCZAS POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA AKCJĄ RATOWNICZĄ KIERUJE: 
pracownik nadzoru danej instalacji, kierownik komórki organizacyjnej lub właściciel, zarządca obiektu, 
terenu. Z chwilą przybycia jednostki Straży Pożarnej, kierującym akcją jest dowódca przybyłej 
jednostki, któremu dotychczasowy organizator akcji przekazuje swoje czynności i udziela wszelkich 
wymaganych informacji.  
PODCZAS AWARII CHEMICZNEJ kierowanie akcją ratowniczą odbywa się na zasadach określonych 
w Wewnętrznym Planie Operacyjno – Ratowniczym. 
 

 
TELEFONY ALARMOWE 

 

Zakładowa Straż Pożarna 998  lub 24-72  z tel. komórkowego  54 414 24 72   

Pogotowie Ratunkowe (PROF-MED)             999           z tel. komórkowego 54 414 27 27 

Dyspozytor ANWILU  27 27       z tel. komórkowego 54 414 27 27 

 

UWAGA!  
 

 Zakładową Straż Pożarną oraz Pogotowie Ratunkowe można alarmować poprzez 
Dyspozytora ANWILU S.A. 

 
PREZES ZARZĄDU 

Podstawa prawna Dz.U.10.109.719                                                                           Generalny Dyrektor 
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Załącznik nr 12 do Wytycznych BHP, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej dla Wykonawców wszelkich prac na 
terenie ANWIL S.A 
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        Załącznik nr 2 do 
Zarządzenia nr 16/2016 

 
 

„Zasady postępowania w przypadku naruszenia przez WYKONAWCĘ 
postanowień UMOWY w zakresie warunków: bezpieczeństwa i higieny 
pracy, regulacji przeciwpożarowych, bezpieczeństwa procesowego, 
transportu,  ochrony środowiska oraz wzór protokołu do ukarania  
WYKONAWCY  dodatkową karą pieniężną”. 

 
1. Niniejszy Załącznik określa zasady postępowania w przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego, transportu lub 
ochrony środowiska obowiązujących na terenie ANWIL S.A., zawartych w 
przepisach ogólnie obowiązujących oraz określonych w UMOWIE.  

  
1.1. W przypadku stwierdzenia przez nadzór ANWIL S.A. wykonywania - przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub inną osobę pracującą na ich rzecz - prac            
w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, bądź też rażącego 
naruszania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego, transportu lub ochrony 
środowiska zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących lub określonych 
w UMOWIE, ANWIL S.A. zastrzega sobie  prawo do:  

1.1.1. Wstrzymania robót (prac) bez obowiązku wypłaty odszkodowania w razie 
stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego  lub           
w razie stwierdzenia  nie stosowania się do przepisów i zasad określonych              
w UMOWIE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego, transportu lub ochrony 
środowiska.  

1.1.2. Okresowego lub stałego odebrania pracownikowi Wykonawcy, 
pracownikowi podwykonawcy lub innej osobie pracującej na ich rzecz 
uprawnień do wstępu na teren ANWIL S.A., przy czym  procedura powyższa 
oraz procedura wznowienia dostępu na teren ANWIL S.A. będzie realizowana 
zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi ANWIL S.A. w tym zakresie. 

1.1.3. Skierowania pracownika Wykonawcy, pracownika podwykonawcy lub innej 
osoby pracującej na ich rzecz, który  naruszył obowiązujące na terenie ANWIL 
S.A. przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa procesowego, transportu lub ochrony 
środowiska, na powtórne, płatne szkolenie z ww. przepisów, z jednoczesnym 
odebraniem ww. pracownikowi lub osobie uprawnień do wstępu na teren 
ANWIL S.A. do czasu zaliczenia egzaminu kończącego powyższe szkolenie. 

1.1.4. Sporządzenia „Protokołu do ukarania Wykonawcy dodatkową karą 
pieniężną” (wg wzoru wskazanego w ust. 3 poniżej), stanowiącego podstawę 
do naliczania dodatkowych kar pieniężnych określonych w „Taryfikatorze 
dodatkowych kar pieniężnych” wskazanym w ust. 2 poniżej oraz wystawienia 
noty księgowej (obciążeniowej). 

1.2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty dodatkowej kary pieniężnej                  
w wysokości ustalonej na podstawie  „Taryfikatora dodatkowych kar 
pieniężnych”, w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty księgowej 
(obciążeniowej), wystawionej przez ANWIL S.A. W przypadku braku zapłaty     
w powyższym terminie, kwota kary pieniężnej zostanie potrącona                                 
z wynagrodzenia Wykonawcy i wskazanego w fakturze VAT, którą 
Wykonawca wystawi ANWIL S.A. z tytułu realizacji UMOWY. 
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Podstawą od obciążenia Wykonawcy dodatkową karą pieniężną                  
jest zatwierdzony przez Dyrektora ds. Prewencji i BHP ANWIL S.A. „Protokół 
do ukarania Wykonawcy dodatkową karą pieniężną” .   
 

2. Taryfikator dodatkowych kar pieniężnych 

Lp. Zakres stwierdzonych uchybień, nieprawidłowości, 
niezgodności 

Kwota 
dodatkowej kary 
pieniężnej w PLN 

1. Nie dokonanie udokumentowanej oceny ryzyka 
zawodowego przy wykonywaniu prac; nie zapoznanie 
pracowników  z ryzykiem zawodowym , które wiąże się  
z wykonywaną przez nich pracą oraz zasadami ochrony 
przed zagrożeniami – potwierdzonego  oświadczeniem 
pracownika. 

 
200 zł 

2. Używanie telefonu komórkowego w wykonaniu zwykłym 
w miejscach oznakowanych zakazem ich używania. 

500 zł 

3. Prowadzenie prac bez pisemnego zezwolenia wydanego 
w trybie obowiązującym w ANWIL S.A. lub niezgodnie z 
tym zezwoleniem. 

1000 zł 
 

4. Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych bez 
pisemnego zezwolenia wydanego w trybie 
obowiązującym w ANWIL S.A. lub niezgodnie z tym 
zezwoleniem.  

3000 zł 

5 Przebywanie osób nieuprawnionych w miejscach 
niedozwolonych i oznakowanych zakazem wstępu. 

500 zł 

6. Nieużywanie środków ochrony indywidualnej: hełmów 
ochronnych, okularów przeciwodpryskowych, środków 
chroniących przed upadkiem z wysokości, środków 
ochrony słuchu i innych wskazanych w zezwoleniu 
jednorazowym.   

 
1000 zł 

(za każdego 
pracownika) 

7. Niestosowanie ubrań ochronnych, obuwia ochronnego 1000 zł 
(za każdego 
pracownika) 

8. Parkowanie pojazdów WYKONAWCY w miejscach do 
tego nie  wyznaczonych. 

200 zł 

9. Nie zapewnienie na terenie prowadzonych prac 
należytego  ładu i porządku, a w szczególności nie 
przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. przy 
magazynowaniu i składowaniu materiałów i urządzeń. 

200 zł 
(Za każdy pojazd) 

10. Nie wygrodzenie stref niebezpiecznych lub stref, dla  
których wygrodzenie jest obowiązkowe z mocy 
obowiązujących przepisów. Nie zabezpieczenie i nie 
oznakowanie w sposób widoczny i czytelny miejsc 
prowadzonych  robót. 

 
200 zł 

(za każdego 
pracownika) 

11. Brak podręcznego sprzętu gaśniczego, sprawnego i z 
ważnym terminem legalizacji w obszarach 
wymagających jego stosowania. 

300 zł 
(Za każdy sprzęt 

gaśniczych) 

12. Używanie uszkodzonych maszyn, urządzeń i narzędzi. 
Używanie urządzeń elektrycznych i elektronarzędzi bez 
ważnych wymaganych badań niesprawnych technicznie. 

500 zł 
(Za każdą 
maszynę, 

urządzenie, 
narzędzie) 

13. Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niezgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

1000 zł 
(Za każdą 
maszynę, 

urządzenie, 
narzędzie) 
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14. Montaż i eksploatacja rusztowań niezgodnie z 
dokumentacją producenta lub projektem indywidualnym. 

1500 zł 
(za każde 

rusztowanie) 

15. Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników 
nie posiadających wymaganych do tych prac uprawnień. 

1500 zł 
(Za każdego 
pracownika) 

16. Używanie rusztowania bez odbioru technicznego. Odbiór 
techniczny rusztowania przez osobę nieuprawnioną.  

1500 zł 
(za każde 

rusztowanie) 

17. Brak wpisu odbioru rusztowania do dziennika budowy 
lub sporządzenia protokołu odbioru technicznego 
rusztowania. 

 300 zł 
(za każde 

rusztowanie) 

18. Brak tablicy informacyjnej na rusztowaniu określającej 
wykonawcę montażu z imienia i nazwiska, numerem 
telefonu oraz określającej dopuszczalne obciążenie 
pomostów  i konstrukcji rusztowania. 

 
 300 zł 

(za każde 
rusztowanie) 

19. Nie posiadanie wymaganych zaświadczeń 
kwalifikacyjnych typu E, D przez osoby wykonujące 
prace przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

1000 zł 
(za każdego 
pracownika) 

20. Prowadzenie prac bez Instrukcji bezpiecznego 
wykonywania robót IBWR lub   planu BIOZ –   w razie 
konieczności jego sporządzenia oraz prowadzenie prac 
niezgodnie z tymi dokumentami. 

 
500 zł 

21. Nieprawidłowości przy stosowaniu urządzeń transportu 
bliskiego, w szczególności: nie wydawanie poleceń 
przez hakowego operatorowi żurawia, rozpoczynanie 
przez operatora żurawia operacji  transportowej ładunku 
bez polecenia hakowego lub bez używania sygnału 
dźwiękowego, niestosowanie lin kierunkowych do 
prowadzenia ładunków, prowadzenie ładunków ręką 
przez pracownika. 

 
300 zł 

(za każdego 
pracownika) 

22. Nie posiadanie stosownych uprawnień przez osoby 
kierujące, obsługujące pojazdy samochodowe, maszyny 
robocze, urządzenia. 

500 zł 
(za każdego 
pracownika) 

23. Niezapewnienie wymaganego nadzoru służby bhp 
podczas realizacji prac w ramach umowy na terenie 
ANWIL S.A. oraz przy realizacji prac szczególnie 
niebezpiecznych. 

 
500 zł. 

24. Nie zapewnienie wymaganego nadzoru przez 
bezpośredniego przełożonego przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych. 

500 zł. 

25. Nie dopełnienie  obowiązku : 
b/ niezwłocznego zgłoszenia  zaistniałego  wypadku przy 
pracy, wypadku bez urazowego  służbie BHP ANWIL 
S.A,  własnej służbie BHP,  koordynatorowi BHP, 

500 zł 

26. Dopuszczenie do pracy pracownika nie posiadającego 
aktualnego zaświadczenia ze szkoleń BHP w 
odniesieniu do realizowanych prac objętych UMOWĄ.  

500 zł. 
(za każdego 
pracownika) 

27. Dopuszczenie do pracy pracownika nie posiadającego 
aktualnego zaświadczenia lekarskiego z badań 
profilaktycznych o braku  przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonania prac  w ramach UMOWY. 

500 zł. 
(za każdego 
pracownika) 

28. Zastawianie w jakikolwiek sposób ciągów 
komunikacyjnych stanowiących drogi,  wyjścia 
ewakuacyjne. Zastawianie dostępu do podręcznego 
sprzętu gaśniczego.  

500 zł 

29. Pozostawienie bez zabezpieczenia materiałów  
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łatwopalnych. 300 zł 

30. Prowadzenie przewodów instalacji elektrycznych, węży 
gazowych w sposób powodujący lub mogący 
spowodować ich uszkodzenie. 

100 zł 

31. Utrudnianie nadzorowi i służbom ANWIL S.A 
prowadzenia kontroli przestrzegania ogólnie 
obowiązujących przepisów BHP, p.poż, ochrony 
środowiska, a także wymagań zawartych w UMOWIE. 

300 zł 

32. Nie realizowanie poleceń wydanych przez osoby 
nadzoru w zakresie bezpieczeństwa pracy, p.poż. w 
odniesieniu do realizowanych umów. 

500 zł 

33. Stwierdzone naruszenie przepisów ochrony środowiska 2000 zł + naprawa 
szkody w 

środowisku  
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3. Wzór protokołu do ukarania Wykonawcy dodatkową karą pieniężną. 

 
 

Protokół do ukarania Wykonawcy dodatkową karą pieniężną 
Protokół nr      / 

I. Na podstawie: art……………………………………..UMOWY nr ……………….…………………………………….z dnia 

……………………………………..  

dotyczącej………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………...   

w dniu 

.......................................................................................................................................................................................... 

miejscu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………............…….……………. 

przeprowadzona została kontrola przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy/ochrony 

przeciwpożarowej/bezpieczeństwa procesowego/transportu/ochrony środowiska obowiązujących na terenie ANWIL 

S.A., zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących oraz określonych w UMOWIE. 

Kontrola została dokonana przez .................................................................................................................................... 

w obecności przedstawiciela firmy.................................................................................................................................. 

                                                       (Nazwisko i imię przedstawiciela firmy) 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………............…….… 

(Pełna nazwa firmy) 

II. Dodatkowe informacje: 

............................................................................................................................................................................................. 

III. Stwierdzono następujące nieprawidłowości, uchybienia, niezgodności:  

1. …………………………………………………………………………………............……………………………………..……

………………………………………………             

– co odpowiada pozycji nr ……………………………………………………………………….…”Taryfikatora 

dodatkowych kar pieniężnych”.  

Kara w wysokości  …………………………..…………….. zł. 

 

2. 

……………….……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..........……..            – co odpowiada poz. nr  

……………………………………………………………………………„Taryfikatora dodatkowych kar pieniężnych”.  

Kara w  wysokości ……………..zł. 

Stwierdzone nieprawidłowości, uchybienia i niezgodności  będą podstawą do naliczenia dodatkowych kar 

pieniężnych  zgodnie z „Taryfikatorem dodatkowych kar pieniężnych”. Wysokość łącznej kwoty dodatkowej 

kary pieniężnej wynosi ……………………PLN (słownie ……………………………………………….) i zostanie 

umieszczona w nocie księgowej (obciążeniowej).  
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IV. Kontrolowany 

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………….. 

(Imię i nazwisko przedstawiciela dozoru firmy kontrolowanej prowadzącej prace na terenie ANWIL S.A., 

stanowisko, data i podpis ). 

Uwaga ! W przypadku odmowy złożenia podpisu przez Kontrolowanego należy umieścić zapis o treści:„ 

Pan/Pani………………………………………………………odmówił/a podpisania protokołu, miejsce, data podpis 

Kontrolującego”.  

V. Kontrolujący 

…………………………………………….………………………………………………………..……………………………………

………………………… 

(Imię i nazwisko kontrolującego,  sprawującego nadzór w zakresie bezpieczeństwa nad wykonawcami, 

stanowisko data i podpis) 

VI. Uwagi do protokołu  ( wniesiono * - nie wniesiono * ) 

 

VII.  Ustosunkowanie się kontrolującego do uwag: 

……….………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko sporządzającego protokół, data i podpis) 

VIII. Zatwierdzenie protokołu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………… 

(Imię i nazwisko zatwierdzającego protokół (ZAMAWIAJĄCY lub Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ANWIL 

S.A. Generalny wykonawca lub osoby przez niego  upoważnione , stanowisko , data i podpis). 

Uwaga ! W przypadku odmowy zatwierdzenia protokołu  należy podać przyczyny i dalszy tryb postępowania.  

 

IX. Załączniki 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

Rozdzielnik: 

1. Wykonawca    

2. Kontrolujący 

3. Nadzór ANWIL S.A. 

4. Dyrektor Prewencji i BHP ANWIL S.A. 

5. Dział ANWIL S.A. wystawiający notę księgową (obciążeniową)  

6. Główny Specjalista ds. BHP ANWIL S.A. 

 

 


