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Przedmowa 
 

 
 
 
 

Polityka Saint-Gobain zakłada, że we 

wszystkich działaniach priorytetem 

jest zdrowie i bezpieczeństwo pra-

cowników i innych osób, należyta 

dbałość o ochronę środowiska i efek-

tywność energetyczną oraz zapobie-

ganie uszkodzeniom aktywów. 

 
Oznacza to nie tylko przestrzeganie 

obowiązujących przepisów 

prawnych, norm Saint-Gobain i in-

nych regulacji dotyczących be-

zpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ochrony środowiska, ale także 

niezależne opracowywanie ocen 

ryzyka i środków ochronnych. 

 

 
 
 
 

Zasada zapobiegania wypadkom o-

parta na doświadczeniu mówi, że pra-

cownicy na zmieniających się stano-

wiskach pracy i w firmach zewnętrz-

nych są narażeni na zwiększony po-

tencjał ryzyka ze względu na różne 

warunki lokalne i możliwość zmiany 

wpływów zewnętrznych w porówna-

niu z pracownikami, którzy są na tyle 

zaznajomieni ze swoim miejscem 

pracy, czynnościami do wykonania i 

możliwymi wpływami, że mogą pra-

cować bezpiecznie. 

 
Celem niniejszego regulaminu jest 

określenie zasad współpracy pom-

iędzy Saint-Gobain i 

 

 
 
 
 

firm partnerskich w ramach wykon-

ywania obowiązków wynikających z 

umów o dzieło lub usług na terenie firm 

Saint-Gobain. Przepisy zakładowe 

obowiązują wszystkie firmy partnerskie 

oraz ich pracowników i podwykonaw-

ców, jak również wszystkich pra-

cowników Saint-Gobain, którzy wyko-

nują czynności w danym zakładzie w ro-

zumieniu tych przepisów. 

 
Zasady te stanowią istotną część umowy 

dotyczącej danego zlecenia. Straty czasu 

spowodowane naruszeniem przepisów 

zakładowych nie mogą być rozliczane 

przez zleceniobiorcę w formie kary za 

opóźnienie w dostawie. 
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 1 Informacje ogólne  

KLIENT / WYKONAWCA 

W poniższych specyfikacjach 

spółki Saint-Gobain są określane jako 

klient (Client), spółka partnerska jako 

wykonawca (Contractor). 

 
Ocena ryzyka i instruktaż 

W odniesieniu do działań na terenie 

Zleceniodawcy, Zleceniobiorca jest 

zobowiązany do przygotowania i 

przeprowadzenia oceny ryzyka zgod-

nie z przepisami ustawowymi i udo-

kumentowania jej wykonania (np. § 5 

ArbSchG). Zleceniodawca będzie 

wspierał Zleceniobiorcę w tym 

zakresie w zakresie wymaganym przez 

§ 8 ArbSchG. W szczególności Zle-

ceniodawca powinien zwrócić uwagę 

Zleceniobiorcy na znane mu 

specyficzne zagrożenia występujące 

w zakładzie i w razie potrzeby przeka-

zać Zleceniobiorcy aktualnie 

obowiązujące normy bezpieczeństwa 

Saint-Gobain lub specyfikacje 

specyficzne dla danego zakładu. 

 
Ocena ryzyka jest przedstawiana Zle-

ceniodawcy (organowi 

koordynującemu) lub jest 

uwzględniana w ramach koordynacji 

kilku wykonawców. 

 
Wyłączanie instalacji (LOTO) 

Prace przy maszynach i systemach 

mogą być wykonywane tylko wtedy, 

gdy są one zabezpieczone w ramach 

procedur LOTO obowiązujących w 

danym miejscu. Oprócz wyłączeń i 

zabezpieczeń elektrycznych należy 

zwrócić szczególną uwagę na zmaga-

zynowane energie (np. hydraulika, 

pneumatyka, sprężyny, grawitacja) 

oraz wydostawanie się mediów (np. 

cieczy, gazu, pary). 

 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do 

przeszkolenia swoich pracowników 

zatrudnionych u Zleceniodawcy z 

treści niniejszego Regulaminu Opera-

cyjnego oraz do przekazania doku-

mentacji w tym zakresie do biura 

koordynacyjnego Zleceniodawcy. 

 

Inspektor nadzoru 

Prace o szczególnym zagrożeniu w 

rozumieniu BGR A1 muszą być nad-

zorowane przez osobę nadzorującą, 

która zostanie ustalona przez zle-

ceniodawcę i zleceniobiorcę. 

 
Odpowiednie przepisy 

Zleceniobiorca powinien zapoznać się 

z odpowiednimi przepisami 

dotyczącymi danej działalności przed 

rozpoczęciem działalności na terenie 

zakładu Zleceniodawcy. Dotyczy to w 

szczególności przestrzegania i sto-

sowania się do zasad bezpieczeństwa 

pracy, ochrony zdrowia, ochrony prze-

ciwpożarowej i ochrony środowiska 

oraz obowiązujących przepisów w 

zakresie efektywności energetycznej. 

Jeżeli te przepisy ustawowe są 

określone przez środki urzędowe (zez-

wolenia, zarządzenia itp.), to Zlecenio-

biorca jest zobowiązany do ich 

przestrzegania w takim zakresie, w 

jakim ich dotyczą. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania wewnętrznych prze-

pisów dotyczących bezpieczeństwa 

pracy, ochrony zdrowia, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska (plan alarmowy, 

wytyczne dotyczące utylizacji itp.) 

oraz efektywności energetycznej, a 

także do monitorowania i 

zapewnienia ich przestrzegania przez 

pracowników zatrudnionych przez 

niego i jego podwykonawców. 

 
Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i 

higienie pracy, rozdział 2 i BGV A1, Zle-

ceniobiorca jest zobowiązany do 

zapewnienia urządzeń, instrukcji i 

środków, które odpowiadają 

przepisom o zapobieganiu wypadkom 

przy pracy oraz ogólnie uznanym 

zasadom bezpieczeństwa i medycyny 

pracy, w celu zapobiegania wypadkom 

przy pracy. W zakresie, w jakim 

wymagania w innych przepisach 

prawnych, w szczególności w prze-

pisach dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, przepisy te pozostają 

nienaruszone. 

 
Organ koordynujący / ekspert ds. 

bezpieczeństwa 

Dostarczanie informacji na temat 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony środowiska, ochrony przeciw-

pożarowej i bezpieczeństwa zakładu, 

oraz W przypadku jakichkolwiek niejas-

ności dotyczących przepisów w zakresie 

efektywności energetycznej, 

Wykonawca może skontaktować się z 

jednostką koordynującą oraz, w razie 

potrzeby, ze specjalistą ds. bezpiec-

zeństwa. W razie potrzeby można tutaj 

zapoznać się z przepisami dotyczącymi 

zapobiegania wypadkom, normami 

Saint-Gobain oraz innymi przepisami, 

ustawami, rozporządzeniami itp. 

dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony 

środowiska i energii. 

 
Zakaz palenia, przerwy 

Palenie jest generalnie zabronione we 

wszystkich miejscach poza 

wyznaczonymi strefami dla palących. 

Niedopałki i popiół można wyrzucać 

wyłącznie do przeznaczonych do tego 

celu pojemników. Palące się, żarzące się 

i tlące niedopałki lub podobne przed-

mioty stanowiące zagrożenie pożarowe 

nie mogą być pozostawiane bez stałego 

nadzoru. 

 
Jedzenie i picie dozwolone jest tylko w 

wyznaczonych miejscach. 

 
Alkohol, narkotyki, lekarstwa... 

Wnoszenie i spożywanie alkoholu lub in-

nych substancji odurzających jest za-

bronione we wszystkich miejscach 

Zabrania się stosowania firm Saint-Go-

bain. Leki, które prowadzą do ograni-

czenia percepcji, muszą być zgłoszone 

do biura koordynującego bez wezwania. 

Osobom będącym pod wpływem alko-

holu, nielegalnych narkotyków lub in-

nych substancji odurzających zabrania 

się przebywania na terenie firmy. 

 
Sprawy prywatne 

Rzeczy prywatne, które nie są potrzebne 

do pracy, nie mogą być zabierane bez 

wcześniejszego uzgodnienia z biurem 

koordynującym. 

Dotyczy to w szczególności el-

ektrycznych urządzeń grzewczych, tele-

fonów komórkowych i odbiorników tele-

wizyjnych oraz innych przedmiotów, 

które są niebezpieczne lub stwarzają 

zagrożenie w wyniku ich użytkowania. 

i. Poniższa tabela przedstawia możliwe 

konsekwencje. 
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związane z plikami 

Akta, rysunki, dokumenty, przerwy itp. 

nie mogą być wynoszone poza teren 

przedsiębiorstwa i zakładu, powielane 

lub udostępniane osobom nieupow-

ażnionym bez zgody kierownictwa 

zakładu. 

 
Użytkowanie pojazdów 

Korzystanie z pojazdów, urządzeń ro-

boczych i środków ochrony osobistej 

Zleceniodawcy (wózki widłowe, pod-

nośniki, ciągniki, przyczepy, warsztaty 

itp.) jest zasadniczo niedozwolone, 

chyba że zostało to uregulowane w 

umowie. Mogą one być używane tylko 

po konsultacji z koordynatorem, po 

udzieleniu niezbędnych instrukcji i po 

udokumentowaniu niezbędnych 

kwalifikacji. 

 
Prawo jazdy należy mieć zawsze przy 

sobie i okazywać podczas kontroli. 

Jazda na pojazdach bez miejsc 

siedzących jest zabroniona. 

 
Odpowiedzialność za transport 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za transport wszystkich materiałów i 

urządzeń, za ich składowanie i 

przechowywanie, za usługi i 

urządzenia wykonane do chwili od-

bioru oraz za wszelkie szkody 

spowodowane przez jego pra-

cowników, podwykonawców lub 

dostawców. Powinien on sam podjąć 

wszelkie środki ochronne i ostrożności 

w tym zakresie. 

 
Konfiguracja stanowiska pracy 

Utworzenie miejsca pracy lub budowy, 

wzniesienie ogrodzenia budowy, bar-

aków, maszyn itp., utworzenie miejsc 

składowania materiałów oraz określe-

nie tras komunikacyjnych na placu 

budowy może nastąpić wyłącznie w 

porozumieniu z koordynatorem. 

Samowolne zmiany i usuwanie 

urządzeń zabezpieczających (np. krat, 

poręczy) są zabronione. 

 
Zdjęcia 

Wykonywanie zdjęć, filmów lub 

nagrań wideo wymaga wyraźnej zgody 

AG. 

Prowadzenie pojazdów na terenie 

zakładu i parkowanie 

Na drogach i placach należących do 

przedsiębiorstwa obowiązują 

przepisy niemieckiego prawa o ruchu 

drogowym (StVO), chyba że przepisy 

te stanowią inaczej. Zatrzymywanie, 

parkowanie i postój pojazdów wszel-

kiego rodzaju jest zabronione na 

terenie obiektu, z wyjątkiem ruchu 

towarowego. Parkowanie dozwolone 

jest tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych. Drogi dojazdowe i 

sieć dróg wewnętrznych muszą być 

utrzymywane w stanie wolnym dla 

pojazdów straży pożarnej, służb 

ratowniczych, policji i innych służb 

ratunkowych lub w razie potrzeby 

natychmiast oczyszczane. 

 
Drogi dojazdowe oraz sieć dróg 

wewnętrznych będą zabezpieczone 

przez Wykonawcę przed uszkodzeniem 

i zabrudzeniem. W razie potrzeby Wy-

konawca zainicjuje i poniesie koszty 

działań mających na celu ich usunięcie. 

Zleceniodawca może zlecić usunięcie 

szkód drogowych i zabrudzeń na koszt 

Zleceniobiorcy, jeżeli Zleceniobiorca 

nie spełnił wymagań Zleceniodawcy. 

Korzystanie z parkingów firmowych 

odbywa się na własne ryzyko Klienta. 

Obowiązują odpowiednie przepisy 

obowiązujące w przedsiębiorstwie lub 

zakładzie Saint-Gobain. 

 
Rejestracja / Wyrejestrowanie 

Wykonawca zapewni, aby przed ro-

zpoczęciem pracy pracownicy zgłaszali 

się bezpośrednio na miejsce pracy lub 

do koordynatora po uprzednim zare-

jestrowaniu się u koordynatora. 

Po zakończeniu pracy pracownik musi 

niezwłocznie udać się do miejsca zak-

waterowania i wypisać się, a następnie 

opuścić teren zakładu najkrótszą 

drogą. Przebywanie poza wyznaczo-

nym miejscem pracy jest niedozwol-

one. Godziny pracy wykraczające poza 

normalny system zmianowy muszą być 

uzgodnione z nadzorującym działem 

specjalistycznym, a koordynator musi 

zostać o tym poinformowany. 

 
Pozwolenie na pracę 

Wykonawca jest odpowiedzialny za 

to, aby pracownicy firmy partnerskiej 

pracujący na terenie zakładu posi-

adali 

ważną kartę ubezpieczenia społecz-

nego oraz, jeśli jest to wymagane, 

ważne pozwolenie na pracę. 

 
Niemieckojęzyczne osoby kontaktowe 

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za 

to, aby niemieckojęzyczna osoba kon-

taktowa była dostępna dla przedstawi-

cieli Zleceniodawcy przez cały czas, na 

miejscu, a w przypadku kilku miejsc 

pracy, w każdym miejscu pracy z o-

sobna. 

 
karanie naruszeń 

Naruszenie tych warunków pobytu 

może być ukarane zakazem wstępu na 

teren zakładu. 

 
Koordynacja prac 

W celu uniknięcia wzajemnych 

zagrożeń, koordynator wyznaczony 

przez Zleceniodawcę koordynuje prace 

zgodnie z § 8 ArbSchG i BGV A1, 

uwzględniając interesy be-

zpieczeństwa i innych specjalistycznych 

dziedzin. W tym zakresie pracownik ten 

jest upoważniony do wydawania pole-

ceń Wykonawcy. Nakazane przez niego 

środki muszą być przestrzegane. 

 
Wielu wykonawców 

Jeżeli w jednym miejscu pracy pracują 

pracownicy kilku CO, CO są zobo-

wiązani do współpracy w zakresie rea-

lizacji przepisów bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

Dotyczy to w szczególności przygoto-

wania przez Klienta odpowiedniej 

oceny ryzyka. O ile jest to konieczne dla 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pra-

cowników w miejscu pracy, CO, w 

zależności od rodzaju i czynności, infor-

mują siebie nawzajem oraz swoich pra-

cowników o zagrożeniach dla be-

zpieczeństwa i zdrowia pracowników 

związanych z wykonywaną pracą i ko-

ordynują działania mające na celu zapo-

bieganie tym zagrożeniom. 

 
W zależności od charakteru pracy, pra-

cownik musi zapewnić, aby pracownicy 

innych pracowników lub pracodawcy, 

którzy pracują w jego obszarze pracy 
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otrzymali odpowiednie instrukcje do-

tyczące zagrożeń dla ich zdrowia i be-

zpieczeństwa podczas pracy w jego 

obszarze pracy. 

 
Podwykonawca 

Zleceniobiorca może korzystać z usług 

podwykonawców wyłącznie za zgodą 

Zleceniodawcy. Zleceniodawca ma 

prawo odmówić skorzystania z usług 

podwykonawców bez podania 

przyczyn. W przypadku zatrudnienia 

podwykonawców bez zgody Zlecenio-

dawcy, pracownicy podwykonawcy 

mogą mieć zakaz wstępu na teren 

robót. 

 
Jakiekolwiek zatwierdzenie przez Zle-

ceniodawcę użytych podwykonawców 

nie zwalnia Zleceniobiorcy z całkowitej 

odpowiedzialności w odniesieniu do 

wszystkich zobowiązań umownych (w 

szczególności gwarancji, be-

zpieczeństwa pracy, przestrzegania 

terminów i innych uzgodnień um-

ownych) za wykonanie zlecenia. 

 
Leasing pracowniczy 

Dotyczy to również odpowiednio pra-

cowników, którzy są oddelegowani 

przez przedsiębiorstwa partnerskie w 

ramach pracy tymczasowej. 

 
Oznaczenie bezpieczeństwa 

Należy przestrzegać znaków be-

zpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

nosić niezbędne środki ochrony oso-

bistej. Do obszarów kontroli i moni-

torowania podlegających zarządzeniu 

o ochronie przed promieniowaniem 

można wchodzić wyłącznie za zgodą 

koordynatora. 

 
Ochrona przed kradzieżą 

Zleceniobiorca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia przed kradzieżą rzeczy 

wniesionych i wyprodukowanych przez 

siebie na terenie zakładu oraz rzeczy 

przekazanych mu przez Zlecenio-

dawcę. Zleceniodawca nie ponosi od-

powiedzialności za rzeczy utracone 

przez Zleceniobiorcę. 

 

W przypadku utraty przez Zleceniobio-

rcę rzeczy będących własnością Zle-

ceniodawcy, Zleceniobiorca zrekom-

pensuje Zleceniodawcy wartość rzeczy. 

  

W celu ochrony własności Klienta, 

przedstawiciel Klienta może przepro-

wadzać kontrole na terenie firmy, na 

parkingu firmowym oraz przy wejści-

ach na teren firmy. 

 
Ponadto wyposażenie placu budowy, 

kwatery partnerów, szafki i podobne 

pojemniki, pojazdy (skrzynki narzędzi-

owe itp.) mogą być również 

sprawdzane pod kątem braków w 

zakresie prawa bezpieczeństwa. 

 
 

  2    Roboty budowlane i montażowe  

 
Place budowy, wykopy, doły, kanały, 

otwory w ziemi itp. muszą być zabe-

zpieczone zgodnie ze stanem techniki 

na początku prac i przez cały okres bu-

dowy i montażu. Jeżeli normalny ruch 

drogowy jest utrudniony, strefa 

zagrożenia musi być odpowiednio 

wcześnie oznakowana za pomocą od-

powiednich znaków. W nocy lub w wa-

runkach niedostatecznego oświetlenia 

wykopy i miejsca pracy muszą być od-

powiednio oświetlone. 

 
Każdy plac budowy na drogach 
zakładowych lub 

Urządzenie parkingu, w szczególności 

bezpośrednio przy budynkach, jest do-

zwolone wyłącznie po wcześniejszym 

uzgodnieniu z koordynatorem. 

 
W przypadku wykonywania prac nad 

istniejącymi miejscami pracy, obs-

zarami komunikacyjnymi itp. należy 

zbudować dachy ochronne w celu 

zabezpieczenia przed spadającymi ma-

teriałami budowlanymi lub 

narzędziami albo odpowiednio zabe-

zpieczyć strefę zagrożenia. Miejsca 

pracy zagrożone upadkiem muszą być 

specjalnie oznakowane i zabe-

zpieczone. 

 
2.1 Miejsca pracy na wysokości 

Praca na wysokości podlega 

specjalnym warunkom i może być wy-

konywana wyłącznie po uzyskaniu 

"pozwolenia na pracę na wysokości".  

 

Środki ochronne powinny być 

określone i przestrzegane przez Wy-

konawcę w ramach oceny ryzyka.  

Oprócz wymogów prawnych obo-

wiązują przede wszystkim standardy 

bezpieczeństwa Saint-Gobain. 

 

 

Należy preferować techniczne środki 

ochrony przed upadkiem z wysokości. 

W przypadku stosowania środków 

ochrony indywidualnej chroniących 

przed upadkiem z wysokości należy z 

wyprzedzeniem określić w szczegól-

ności środki awaryjne i ratunkowe. 

Wszystkie podjęte środki muszą być 

zgłoszone koordynatorowi. 

 
2.1.1 Drabiny i rusztowania 

Drabiny i rusztowania muszą być 

zgodne z obowiązującymi przepisami 

i normami i mogą być używane tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 
Modyfikacje rusztowań mogą być 

przeprowadzane tylko przez upraw-

nione firmy / instytucje. Można stoso-

wać wyłącznie nieskazitelne materiały 

rusztowaniowe. Każde rusztowanie 

musi być zaopatrzone w dobrze 

widoczny certyfikat dopuszczenia 

zgodnie z wymogami prawnymi. Rus-

ztowania, które nie są bezpieczne, 

muszą być wyraźnie zamknięte, a 

dostęp do nich musi być uniemożli-

wiony. 

 
Zabronione jest wykonywanie 

czynności na rusztowaniach podczas 

pracy pod nimi. 

 
Drabiny (stojące i pochyłe) muszą być 

zawsze zabezpieczone przed 

przewróceniem. 

 
2.1.2 Aerial Work Platforms 

Ruchome podesty robocze i podesty 

wózków widłowych mogą być obsługi-

wane wyłącznie przez odpowiednio 

przeszkolone i poinstruowane osoby. 

 
Podczas przebywania na scenie/plat-

formie należy nosić odpowiednie 

środki ochrony indywidualnej chro-

niące przed upadkiem. Wspinanie się z 

kosza na inną powierzchnię na wyso-

kości jest zabronione. 

 

2.1.3  Roboty dachowe 
W szczególności w ocenie ryzyka 

należy uwzględnić dachy i obszary, 

które nie są zabezpieczone przed pene-

tracją. 
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2.2 Roboty w zakresie inżynierii lądo-

wej i wodnej 

Przed przystąpieniem do robót inży-

nieryjnych Wykonawca uzyska od ko-

ordynatora informacje o lokalizacji 

kabli pod napięciem, linii wo-

dociągowych, gazowych i innych. 

Prace mogą być wykonywane 

wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia. 

Należy postępować zgodnie z in-

strukcjami podanymi przez koordy-

natora. 

 
2.3 Niebezpieczna praca w pojedynkę 

Z zasady należy unikać niebezpiecznej 

pracy w pojedynkę. Jeżeli w wyniku 

nagłego lub wyjątkowego przypadku 

niebezpieczna praca jest mimo 

wszystko wykonywana przez jedną o-

sobę, wykonawca musi zapewnić 

nadzór za pomocą odpowiednich 

środków zgodnie z BGV A1, § 36 i na 

podstawie oceny ryzyka. 

 
2.4 Prace w przestrzeniach 

zamkniętych Prace w kontenerach lub 

przestrzeniach zamkniętych należy uz-

godnić z właściwym działem specja-

listycznym i podlegają one procedurze 

uzyskania zezwolenia. W szczególności 

warunki 

Standardy Saint-Gobain oraz, w sto-

sownych przypadkach, wszelkie dodat-

kowe wymagania firmy lub zakładu. 

 
2.5 Praca w zakresie przemieszczania 

systemów dźwignicowych 

W przypadku prac w obszarze zasięgu 

suwnic dział koordynujący musi zostać 

poinformowany o rodzaju i zakresie 

prac. Prace można rozpocząć dopiero 

po zabezpieczeniu obszaru roboczego 

w porozumieniu z właściwym działem 

specjalistycznym (np. zablokowanie 

głównego wyłącznika dźwigu, mecha-

niczne ograniczniki krańcowe). 

 

2.6 Hałas 
Jeżeli szczególnie silne, nieuniknione uci-

ążliwości hałasu (> 80 dB (A) lub wartość 

szczytowa 

>135 dB (C)), Wykonawca musi zwrócić 

na to uwagę z odpowiednim wyprzedze-

niem. W ramach oceny ryzyka należy po-

djąć odpowiednie środki, uwzględ-

niające wzajemne ryzyko. 

 3    Urządzenia elektryczne         

 
3.1 Praca w pobliżu urządzeń pod 

napięciem 

Prace pod napięciem mogą wy-

konywać wyłącznie osoby o 

sprawdzonych kwalifikacjach. Należy 

przestrzegać odpowiednich 

przepisów dotyczących zleceń i poz-

woleń, w których na podstawie oceny 

ryzyka podejmowane są odpowiednie 

środki ochronne. 

 
O odłączenie prądu elektrycznego 

należy wystąpić z odpowiednim wyp-

rzedzeniem, tak aby w odpowiednim 

czasie można było poczynić odpowied-

nie ustalenia z zakładami pro-

dukcyjnymi. Wyłączanie i włączanie 

prądu oraz montaż i demontaż zabe-

zpieczeń może być wykonywany 

wyłącznie przez przedstawiciela działu 

elektrycznego. 

 
Nieuprawnione działania na wszyst-

kich urządzeniach elektrycznych są 

zabronione. 

 
3.2 Urządzenia elektryczne 

Sprzęt elektryczny używany przez Wy-

konawcę musi być w odpowiednim sta-

nie technicznym. W każdej chwili 

należy sprawdzić, czy stosowane 

narzędzia elektryczne zostały poddane 

kontroli zgodnie z przepisami (BGV A3). 

 

Dla lokalizacji zakładów ISOVER: 

Zgodnie z ustawą o odnawialnych 

źródłach energii (EEG) ilości energii 

elektrycznej, które nie są zużywane 

przez samo przedsiębiorstwo, muszą 

być rejestrowane oddzielnie dla tych 

zakładów. 

W związku z tym korzystanie z urządzeń 

elektrycznych jest tam dozwolone tylko z 

podłączonym przenośnym licznikiem 

energii elektrycznej. Dotyczy to zarówno 

pracy z własnym sprzętem elektrycznym, 

jak i pracy z mobilnym sprzętem 

dostarczonym przez SG Isover G+H, jeśli 

ma to zastosowanie. Liczniki energii 

elektrycznej są udostępniane firmom 

partnerskim przy poszczególnych bra-

mach lub przez odpowiedniego koordy-

natora na miejscu. Po zakończeniu prac 

należy je tam zwrócić. Zużycie energii 

elektrycznej nie będzie fakturowane na 

firmy partnerskie.  

 

 4   Maszyny, narzędzia, sprzęt                        

 
4.1 Wyposażenie wewnętrzne 

Korzystanie z pomieszczeń fabrycznych, 

maszyn, materiałów itp. jest dozwolone 

wyłącznie za zgodą jednostki koordynującej 

i właściwego działu specjalistycznego 

nadzorującego zlecenie. Właściwa proce-

dura stosowania 

(np. przekazanie, instruktaż, potwierdzenie 

przydatności) w miejscu pracy. 

 
4.2 Wyposażenie Wykonawcy 

Narzędzia, maszyny, pojazdy i urządzenia 

używane przez Zleceniobiorcę na terenie 

Zleceniodawcy muszą być nabyte i eks-

ploatowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. 

 

 
 5 Środki ochrony przeciwpożarowej             

 
5.1 Ogólne 

Ogólne zasady zapobiegania pożarom są po-

dane przez Zleceniodawcę i muszą być be-

zwzględnie przestrzegane. 

 
5.2 Prace na gorąco 

Wykonawca, który wykonuje prace spawal-

nicze, szlifierskie, lutownicze i inne prace 

gorące na terenie budowy musi być zawsze 

instruowany na miejscu przez Koordy-

natora. Na te prace należy wydać zezwole-

nie. Należy skonsultować się z kierownikiem 

działu Klienta. W szczególności należy 

pisemnie określić i przestrzegać godzin 

pełnienia dyżuru przeciwpożarowego. Od-

powiedni sprzęt gaśniczy powinien być 

dostępny do gaszenia początkowych 

pożarów. 

W przypadku niejasności lub problemów 

należy skonsultować się ze specjalistą ds. 

bezpieczeństwa. 

 
5.3 Kominki otwarte 

Otwarte ognie wszelkiego rodzaju są 

surowo zabronione. 
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5.4 Ochrona przeciwpożarowa w po-

mieszczeniach mieszkalnych 

Na ogrzewanie pomieszczeń mies-

zkalnych, miejsc pracy i placów bu-

dowy za pomocą pieców należy 

uzyskać pisemne zezwolenie kierow-

nictwa zakładu. 

 
Każdy Wykonawca, który urządza na 

terenie obiektu miejsca noclegowe 

zobowiązany jest do ustawienia gaśnic 

podręcznych odpowiednich do klasy 

pożarowej obiektu. 

 
Przechowywanie butli ze sprężonym 

gazem zawierającym tlen, acetylen lub 

inne gazy w tych schronach jest zabro-

nione. 

 
5.5 Składowanie substancji wysoce 

łatwopalnych i łatwopalnych 

Składowanie wysoce łatwopalnych 

substancji, takich jak rozpuszczalniki i 

farby zawierające rozpuszczalniki, jest 

dozwolone tylko przy zachowaniu od-

powiednich środków ostrożności i 

zgodnie z przepisami prawa. 

 
Palne materiały opakowaniowe mogą 

być wnoszone na teren budowy tylko 

w celu ich rozpakowania i muszą być 

natychmiast po tym usunięte z 

budynku. 

 
5.6 Ochrona przeciwwybuchowa 

Tylko urządzenia w wykonaniu Ex 

mogą być eksploatowane w 

wyznaczonych strefach Ex. 

 
5.7 Fałszywe wyzwalanie systemów 

wykrywania zagrożeń lub innych 

urządzeń wykrywających 

Wykonawca zapewni, aby w wyniku 

jego prac nie zostały uruchomione 

żadne systemy alarmowe, takie jak au-

tomatyczne alarmy pożarowe, alarmy 

przyciskowe, systemy gaśnicze lub sys-

temy antywłamaniowe. 

 
W przypadku uruchomienia wyżej wy-

mienionych systemów z winy Wy-

konawcy, koszty uruchomienia 

publicznych służb ratowniczych lub 

uruchomienia innych służb ratow-

niczych obciążają Wykonawcę. 

Dlatego prace, które mogą prowadzić 

do uruchomienia systemów, należy 

przed ich rozpoczęciem zgłosić w bi-

urze koordynacyjnym. 

 
Prace można rozpocząć dopiero po ich 

zatwierdzeniu. Koordynator musi 

zostać niezwłocznie poinformowany o 

zakończeniu pracy oraz o ewentu-

alnym przedłużeniu pracy. 

 

 
 6 Postępowanie z substancjami 
niebezpiecznymi   

 
6.1 Ostrzeżenia o zagrożeniach 

Stosowanie substancji niebe-

zpiecznych podlega specjalnym 

przepisom prawnym i specyficznym 

dla danego miejsca. W ramach oceny 

ryzyka zastosowanie substancji niebe-

zpiecznych musi zostać uregulowane 

pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobi-

orcą przed rozpoczęciem prac. 

 
Jeśli Klient zaleci określone substancje, 

tylko one mogą być używane. Sub-

stancje, których dotyczy zakaz stoso-

wania, nie mogą być stosowane. 

 
6.2 Zagrożenie dla środowiska 

Wszystkie zagrożenia dla środowiska 

zostaną ocenione, a odpowiednie 

środki ochronne zostaną uzgodnione 

pomiędzy Zleceniodawcą a Zlecenio-

biorcą. 

 

 
6.3 Prace z azbestem, oczyszczanie i 

prace na terenach skażonych 

Używanie materiałów zawierających 

azbest jest zabronione. 

 
Podczas prac na lub z materiałami 

zawierającymi azbest należy przes-

trzegać odpowiednich przepisów. W 

szczególności prace rozbiórkowe i 

remontowe z użyciem wyrobów za-

wierających azbest są dozwolone 

tylko za oficjalnym zezwoleniem. 

Podczas pracy na terenach skażonych 

należy określić i ocenić wszystkie zmi-

enne, które mogą prowadzić do pows-

tania zagrożenia. 

 
Usuwanie tych substancji powinno 

odbywać się zgodnie z przepisami 

ustawowymi. Zleceniobiorca jest 

zobowiązany dostarczyć Zlecenio-

dawcy dowód tego faktu. 

 

 
 7    Badanie urządzeń  

 
W przypadku próbnego uruchomienia 

instalacji, klient i zleceniobiorca 

muszą ustalić odpowiednie środki 

ochronne w ramach oceny ryzyka (ro-

zporządzenie o zezwoleniach). Należy 

wziąć pod uwagę odpowiednie 

przepisy w procedurze LOTO. 

 

 
 8    Zakończenie prac  

 
Po zakończeniu prac przy budynkach, 

instalacjach lub maszynach należy 

przeprowadzić kontrolę końcową. W 

szczególności należy upewnić się, że 

dane wyposażenie bezpieczeństwa 

działa prawidłowo. 

 
Wszystkie pozostawione części, 

odpady lub resztki materiałów muszą 

zostać usunięte. Usuwanie odpadów 

odbywa się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 
 

 

9.1 Sprzątanie 

Wykonawca będzie utrzymywał 

swój obszar roboczy w porządku. 

Wymagane materiały i materiały 

pomocnicze oraz urządzenia, mas-

zyny itp. powinny być odpowiednio 

składowane lub ustawiane w 

miejscach udostępnionych przez 

Zleceniodawcę. 

9 Sprzątanie miejsca pracy, 

usuwanie gruzu 



10 

 

 

Zasady działania 
 
 
 
 
 

 

Materiały opakowaniowe, gruz itp. 

muszą być usunięte lub uprzątnięte 

natychmiast po ich wystąpieniu, a 

pozostałe materiały, rusztowania itp. 

muszą być usunięte lub uprzątnięte 

natychmiast po zakończeniu prac, 

chyba że biuro koordynujące wymaga, 

aby były one przetrzymywane przez 

dłuższy okres czasu. Zabrania się od-

prowadzania do kanalizacji farb, 

olejów, smarów, paliw, chemikaliów i 

innych niebezpiecznych substancji 

oraz wylewania ich na ziemię. 

 
Odpady niebezpieczne należy odda-

wać w wyznaczonym do tego celu 

punkcie. 

 
9.2 wywóz śmieci 

Zasadniczo CU nie udostępnia na czas 

realizacji robót pojemników na gruz, 

tymczasowych magazynów itp. 

Własne pojemniki AG mogą być 

używane tylko po uzgodnieniu z koor-

dynatorem. 

 
Należy udokumentować usunięcie i 

związane z tym regulacje (np. ważenie 

itp.) wszystkich wytworzonych 

odpadów. Dokumentacja ta powinna 

być przesłana do biura koor-

dynującego Klienta. 

 
9.3 nieprzestrzeganie przepisów doty-

czących odpadów 

Jeżeli Zleceniobiorca nie wywiąże się z 

obowiązku utrzymania miejsca pracy w 

czystości, Zleceniodawca zastrzega so-

bie prawo, po jednorazowym be-

zskutecznym upomnieniu, do zlecenia 

wykonania prac porządkowych na 

koszt Zleceniobiorcy. 

 
Jeżeli w przypadku kilku Zleceniobio-

rców odpadów nie można zidentyfiko-

wać sprawcy, Zleceniodawca jest up-

rawniony do przeprowadzenia 

czyszczenia i zafakturowania wszyst-

kich Zleceniobiorców za poniesione 

koszty w równych częściach. 

 
W przypadku bezpośredniego zagroże-

nia, powstałe koszty obciążają Wy-

konawcę, nawet bez wcześniejszego 

ostrzeżenia. 

 10 Odpowiedzialność   

 
Wykonawca ponosi odpowiedzial-

ność za wszystkie szkody spowodo-

wane przez niego i jego pomocników 

zgodnie z przepisami prawa. Ponosi 

on odpowiedzialność za wszelkiego 

rodzaju szkody wynikające z niepr-

zestrzegania przepisów itp., również 

wtedy, gdy są one spowodowane 

przez podwykonawców i innych pra-

cowników, którym zlecił wykonanie 

prac. Klient jest zwolniony z wszelkich 

roszczeń odszkodowawczych osób 

trzecich. 

 
Wykonawca podejmie na własny koszt 

wszelkie niezbędne środki ostrożności 

i bezpieczeństwa w celu uniknięcia ob-

rażeń ciała, szkód majątkowych i strat 

finansowych. 

 
W miarę możliwości ubezpieczenio-

wych, firmy partnerskie wykupią dla 

siebie i swoich podwykonawców od-

powiednie ubezpieczenie od odpo-

wiedzialności cywilnej za szkody o-

sobowe, majątkowe i finansowe. 

 
Dowód tego musi być dostarczony na 

żądanie Klienta. Zakres odpowiedzi-

alności ustawowej nie jest jednak 

ograniczony przez zawarcie i 

udowodnienie ubezpieczenia od od-

powiedzialności cywilnej. 

 
 

 

Wszelkie incydenty, nawet drobne, 

należy niezwłocznie (< 24h) zgłaszać 

Klientowi w ramach przepisów 

obowiązujących na danym terenie. 

Zleceniobiorca przekaże Zle-

ceniodawcy wszystkie dokumenty 

niezbędne do przeprowadzenia analizy 

przyczyn. 

 
 12 Dalsze regulacje   

 
Te zasady działania mogą być uz-

upełnione o wytyczne dla konkretnego 

miejsca. 

11 Postępowanie w przypadku 

zdarzeń (wypadek przy 

pracy, szkody środowiskowe 

lub majątkowe itp.) 
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