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Pracownicy Firm Zewnętrznych są zobowiązani do przestrzegania wymogów Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP funkcjonujących w Energomontaż Północ 
Bełchatów Spółka z o.o.  i systemów obowiązujących na terenie klientów EMPB oraz 
spełniania przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych, w tym Polityki ZSZ , 

procedur i instrukcji dotyczących, jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ruchu osobowego i materiałowego oraz ochrony 

zakładu. 

Dla ułatwienia kontaktu niżej znajduje się wykaz osób do kontaktu w EMPB oraz niezbędne 
dane: 

L.p
. 

Imię i nazwisko Zagadnienia Telefon E-mail 

1.  Kierownik 
Budowy/Robót  
 
 

  

2. Agnieszka Duda 

 
 

 
Piotr Dederko 

ISO - ZSZ, ochrona 

środowiska,  
 

 
Jakość, atesty 

materiałowe, kontrola 

jakości 

(44) 735-12-88 

wew. 355 
Kom.697 973 211 

 
(44) 735-12-88 

wew. 351 

Kom.607 374 102 

agnieszka.duda@em

pb.com.pl  
 

 
piotr.dederko@emp

b.com.pl  

3 Wojciech 
Lewandowski 

BHP, wypadki przy pracy, 
sprawy ppoż.  

(44) 735-12-88 
wew. 361 
Kom.609 783 838 

wojciech.lewandows
ki@empb.com.pl  

4. Straż pożarna  998  
5.  Pogotowie 

Ratunkowe 

 112, 999  

6. Policja  112, 997  

 
1. ZASADY PRZEBYWANIA/WIZYT NA TERENIE EPMB I REALIZACJI PRAC 

Każdy pracownik EMPB Sp. z o.o. organizujący przebywanie gości, pracowników dostawców, 
klientów powinien zadbać o prawidłowy przebieg wizyty w tym:  

 wyznaczenie osoby towarzyszącej gościom podczas wizyty,  

mailto:agnieszka.duda@empb.com.pl
mailto:agnieszka.duda@empb.com.pl
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 poinformowanie o możliwych drogach dojazdowych, miejscu parkowania pojazdów, 
zasad poruszania się na terenie EMPB, 

 uzyskiwania niezbędnej pomocy,  

 poinformowanie o drogach ewakuacyjnych, stosowanych sygnałach ostrzegawczych, 
miejscach ewakuacji, strefach palenia papierosów, 

 miejscach usuwania odpadów,  

 obowiązującej Polityce ZSZ, 
 czynnościach zabronionych lub nie zalecanych, 

 innych wymaganiach dotyczących BHP i ochrony środowiska. 
Jeśli jest to możliwe odpowiednie informacje należy przekazać przed rozpoczęciem wizyty. 

Jeśli przebieg pobytu obejmuje wizytę w obiektach produkcyjnych, magazynach, i innych 
położonych poza biurowcem organizator pobytu zadba o uzgodnienie z specjalistą ochrony 

środowiska i inspektorem BHP warunki wykonania w tym niezbędne ubranie robocze, środki 
ochrony osobistej. Ponadto dokona odpowiednich uzgodnień z właściwym kierownikiem 
działu co do zakresu wizyty.  
Jeśli jest to wskazane wyznaczone osoby sporządzą niezbędne dokumenty (procedury, 
instrukcje, formularze) określające zasady realizacji wizyty oraz przekażą te dokumenty wraz 
z niezbędnym szkoleniem osobom odwiedzającym. Fakt dokonania szkolenia powinien 
zostać udokumentowany.  
Wszyscy goście, pracownicy dostawców, klienci EMPB przebywający na terenie biurowca, 
parkingu powinni być otoczeni opieką tak aby uniknąć wystąpienia incydentów.  

W przypadku realizacji dostaw osoba dokonująca zakupów powinna umieścić w zamówieniu 
niezbędne informacje dotyczące BHP i ochrony środowiska. 

Wobec pracowników dostawców wykonujących prace na terenie EMPB stosuje się zasady 
określone poniżej wraz z ich udokumentowaniem – „Rejestr potwierdzeń zapoznania się 

z ramowymi zasadami Organizacji w zakresie BHP i Ochrony środowiska” . 

2. ORGANIZACJA PRAC 
Warunkiem wejścia i świadczenia usług na terenie EMPB Sp. z o.o. oraz rozpoczęcia prac 
przez pracowników podwykonawcy na rzecz EMPB jest dostarczenie do biura Kierownika 
Budowy listy osób zatrudnionych na budowie, kopi aktualnych badań lekarskich oraz 
zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracowników. 
Pracownicy Dostawców są zobowiązani do organizacji i  prowadzenia prac zgodnie 
z wymaganiami prawnymi i innymi (w tym zgodnie z zawartymi umowami i wymogami 
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klientów EMPB), a w szczególności organizować pracę wg wskazań uprawnionych 
pracowników EMPB.  
Pracownicy podmiotów wykonujących prace na rzecz EMPB Sp. z o.o. są zobowiązani do:  

 noszenia kasków ochronnych na terenie budów i (obowiązkowo) oraz na terenie 
EMPB Sp. z. o.o. w miejscach oznaczonych stosownymi piktogramami,  

 stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, w miejscach oznaczonych 
stosownymi piktogramami,  

 stosowania masek przeciwpyłowych w miejscach, w miejscach oznaczonych 
stosownymi piktogramami,  

 stosowania innych środków ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju 
występujących zagrożeń, posiadania ubrań roboczych z nazwą firmy,  

 stosowanie substancji chemicznych i preparatów niebezpiecznych przez 
podwykonawcę na  terenie EMPB lub jego klienta musi być poprzedzone 
dostarczeniem do biura Kierownika Budowy kart charakterystyk tych substancji oraz 
list ze szkolenia z podpisami pracowników, że zostali z tymi kartami zapo znani, 

 zapoznanie się z planem BIOZ budowy , opracowanie IBWR(Instrukcja Bezpiecznego 
Wykonania Robót) dla zadania realizowanego przez podwykonawcę oraz zapoznanie 

z nią pracowników zatrudnianych przez podwykonawcę. 
Pracownicy dostawców i podwykonawców podejmujący pracę na terenie EMPB i jej klientów 

muszą posiadać wymagane kwalifikacje w tym: 
 dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i insta lacji energetycznych - zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,  

 uprawnienia spawalnicze, 
 uprawnienia w zakresie ADR, 

 szkolenia na stanowiskach hakowych, montażystów rusztowań i inne zgodnie z 
zakresem wykonywanych robót. 

Przed rozpoczęciem prac dostawca powinien dostarczyć kierownikom budów/inspektorom 
nadzoru EMPB wykaz pracowników wykonujących prace, z potwierdzeniem  posiadania 
niezbędnych kwalifikacji. 

Pracownikom każdego dostawcy podejmującej po raz pierwszy w danym roku 
kalendarzowym pracę na terenie EMPB i jej klientów, odpowiednie służby EMPB udzielą 

instruktażu na temat wymagań i niezbędnego postępowania dotyczących:  
 zagrożeń i ryzyka występującego w miejscu wykonywania prac, 

 znaczących zagrożeń,  
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 znaczących aspektów środowiskowych,  

 zasad gospodarowania odpadami,  

 wystąpienia awarii, w tym sygnałów awaryjnych.  
Powyższy fakt będzie potwierdzony podpisem przez ww. pracowników.  
Przed podjęciem prac Dostawca zobowiązany jest udostępnić dać kierownikom Budów 
/inspektorom nadzoru EMPB, dokumenty dotyczące:  

 znaczących aspekty środowiskowe i istotnych zagrożenia BHP związane z jego 
technologią i wyrobami, a które wystąpić mogą podczas wykonywanie prac na 
terenie EMPB i jej klientów oraz sposób postępowania z nimi. W przypadku braku 
wiedzy na ww. temat. Dostawca powinien skontaktować się z pracownikami EMPB 
(patrz tabela powyżej).  

 analizy i oceny ryzyka związana z realizacją wykonywanych prac na terenie 
EMPB Sp. z o.o. i jego klientów. 

 wykazy wprowadzanych na teren EMPB Sp. z o.o. maszyn, narzędzi oraz innego 
sprzętu (w tym elektronarzędzi) wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że sprzęt jest 
sprawny, bezpieczny, nie stwarza zagrożeń dla ludzi oraz informacją gdzie znajdują 
się dokumenty potwierdzające (protokoły pomiarowe i atesty), 

 karty charakterystyk substancji chemicznych wprowadzonych na teren 
EMPB Sp. z o.o. 

 plan "BIOZ” – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (o ile wynika z zakresu robót 
i wymogów przepisów budowlanych), Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót dla 
zleconych podwykonawcy prac . 

Dostawca wyznacza osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy jego pracowników oraz 
za zagadnienia środowiskowe. Imienne dane wyznaczonej osoby należy przekazać 
Kierownikowi Budowy jw. lub inspektorowi BHP nadzorującemu realizację umowy lub 
zlecenia.  
Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić wykonawcy listę osób wyznaczonych do 

udzielania pierwszej pomocy oraz wyposażyć te osoby do udzielania pierwszej pomocy.  
Każdy pracownik Dostawcy musi posiadać widoczne, identyfikujące go oznakowanie 

firmowe. Nie dotyczy to osób świadczących usługi na terenie budynku biurowego EMPB. 
Miejsce lub teren, na którym Dostawca wykonuje prace musi być spełniać wymagan ia 

określone w planie BIOZ i innych dokumentach właściwych dla budowy. Jeśli jest 
to wskazane należy ogrodzić teren przed dostępem osób postronnych oraz oznakować 
odpowiednią tablicą informacyjną.  
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Podwykonawca powinien wykonywać prace zgodnie z zamówieniem wraz z wymaganiami 
dodatkowymi i spełniać odpowiednie wymagania normy ISO 3834, tj:  

 stosowaną normę wyrobu, łącznie z wymaganiami dodatkowymi, 

 wymagania ustawowe i wynikające z przepisów, 

 zdolność wytwórcy do spełnienia wymagań.  
Wymagania te należy spełnić podczas przeglądu technicznego, tzn.:  

 specyfikację materiału podstawowego i własności złączy spawanych, 

 jakość i wymagania dotyczące akceptacji spoin, 

 położenie, dostępność i kolejność spoin, łącznie z dostępnością dla kontroli i badań 
nieniszczących, 

 wykaz technologii spawania, procedur badań nieniszczących i procedur obróbki 
cieplnej, 

 zastosowane podejście do kwalifikowania technologii spawania, 

 kwalifikowanie personelu, 

 dobór, identyfikację i identyfikowalność np. dotyczącą materiałów, spoin, 

 przygotowanie kontroli jakości, łącznie z zaangażowaniem niezależnej jednostki 
inspekcyjnej, 

 kontrolę i badania, 
 obróbkę cieplą po spawaniu, 

 inne wymagania dotyczące spawania, np. badanie partii materiałów dodatkowych, 
zawartość ferrytu w stopiwie, zawartość wodoru, podkładkę stałą, stosowanie 
młotkowania (przekuwania), wykończenie powierzchni, kształt spoiny itp.  

 stosowanie specjalnych metod np. do osiągnięcia pełnego przetopu przy spawaniu 
bez podkładki tylko z jednej strony, 

 wymiary i szczegóły przygotowania złącza i gotowej spoiny, 
 spoiny, które są wykonywane w warsztacie lub gdzie indziej, 

 stosowanie procesu odpowiedniego do warunków środowiskowych, np. warunków 
w bardzo niskiej temperaturze otoczenia lub konieczności zabezpieczenia ochrony 

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 
 postępowanie dotyczące niezgodności. 

Dostawcy rusztowań zobowiązani są do umieszczania na rusztowaniu tablicy informacyjnej 
określającej wykonawcę montażu rusztowań (nazwa i dane teleadresowe), dopuszczalne 
obciążenie pomostów i konstrukcji rusztowania. Ponadto dostawca rusztowania 
zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru rusztowania do użytkowania z 
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Kierownikiem Budowy EMPB oraz określenie terminów przeglądów rusztowania ze strony 
dostawcy. 

3. OCHRONA ŚRODOWISKA, BHP - WYMAGANIA DODATKOWE  

Dostawca powinien gromadzić i przekazywać:  

 oświadczenia i protokoły pomiarowe potwierdzające jakość wykonanych robót,  

 oświadczenia i protokoły pomiarowe stwierdzające brak zagrożeń dla ludzi,  
 oświadczenia, że odpady zostały zagospodarowane zgodnie z prawem.  

Dostawcy używający w trakcie pracy spawarek są zobowiązani w szczególności: 
 przeprowadzać okresowe  badania spawarek wraz z badaniem ochrony 

przeciwporażeniowej, 
 wyłączać spawarki w czasie postoju dłuższego niż 10 minut, 

 prawidłowo podłączać przewody, w tym powrotny – spawalniczy. 
Pojazdy będące własnością wykonawców mogą poruszać się po terenie EMPB , terenie 
budów i lub jego klientów po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, przestrzegając zasady 
Kodeksu Drogowego. 
W obiektach na terenach przyległych do nich zakazane jest wykonywanie czynności, które 

mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się i inne miejscowe zagrożenia lub 
utrudnienie prowadzenia akcji ratunkowej lub ewakuacji, a w szczególności: 

 używanie otwartego ognia w strefach zagrożonych wybuchem oraz miejscach 
występowania zagrożenia pożarowego,  

 palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, 
 gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych 

materiałów palnych pod palnymi ścianami budynków, posiadających otwory okienne 
lub inne, 

 stawianie na klatkach schodowych i drogach ewakuacyjnych jakichkolwiek 
przedmiotów utrudniających ewakuację, 

 zastawianie dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń gaśniczych, 
 rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów izolacyjnych 

w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu 
składowego z  materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonanie tych 

czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, 
a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie przeznaczone do tego celu 
podgrzewacze, 

 przechowywania butli napełnionych gazem palnym (propan-butan) o masie ładunku 
ponad 11 kg, innych płynów łatwopalnych/wybuchowych niezgodnie z przepisami.  
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Dostawcom wykonującym prace na terenie EMPB Sp. z o.o. zabrania się dokonywania 
samodzielnie nieuzgodnionych przeróbek i remontów urządzeń oraz instalacji elektrycznych 
lub gazowych, budowy dodatkowych punktów odbioru energii elektrycznej lub gazowej.  
Ponadto zabrania się Dostawcom: 

 pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn lub urządzeń technicznych 
nie oczyszczonych z pyłów, kurzu, smarów palnych, odpadów produkcyjnych itp.,  

 przechowywanie w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwopalnych w ilościach 
większych aniżeli wynosi zapotrzebowanie dobowe,  

 pozostawianie czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych materiałów 
bez zabezpieczenia ich w zamkniętych naczyniach z materiałów niepalnych,  

 przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nieprzeznaczonych 
do tego celu, przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego 
zabezpieczenia substancji, których wzajemne oddziaływanie może spowodować 
zapalenie się lub wybuch,  

 ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły na płytach kanałów kablowych 

i w odległości mniejszej niż 15 m od nich (dotyczy również kominów wentylacyjnych 
i wyjść ewakuacyjnych tuneli kablowych).  

Podmiot świadczący usługi na rzecz EMPB Sp. z o.o. ponosi pełną odpowiedzialność 
za naruszenie zasad ochrony środowiska oraz jest zobowiązany na własny koszt do usuwania 

skutków degradacji środowiska w tym rekultywacji terenów zielonych. 
Zgodnie z wymienionymi zasadami i zapisami wymagań prawnych, podmioty świadczące 

usługi na rzecz EMPB Sp. z o.o. oraz mające siedzibę na jej terenie zobowiązane są do: 
W zakresie gospodarki odpadami: 

 ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wytworzone przez siebie odpady,  
 postępowania z odpadami w sposób uzgodniony z kierownikiem budowy 

nadzorującym prace ze strony EMPB Sp. z o.o. 
 nieskładowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, organizowania 

"dzikich wysypisk" na terenie EMPB Sp. z o.o. (w przypadku stwierdzenia takiego 
postępowania podmiot będzie zobowiązany do usunięcia wszystkich zgromadzonych 

w ten sposób odpadów na własny koszt), 

 nie gromadzenia odpadów w pojemnikach należących do EMPB Sp. z o.o. 

 nie spalania (innego niszczenia) na terenie EMPB Sp. z o.o. jakichkolwiek odpadów,  

 wywiezienia odpadów z terenu EMPB Sp. z o.o. (odpowiednio z terenu budowy) 
we własnym zakresie (chyba, że umowa z EMPB stanowi inaczej), 

 wywiezienia odpadów z terenu EMPB Sp. z o.o. we własnym zakresie, wytwarzanych 
podczas świadczenia usług dla innych niż EMPB Sp. z o.o. podmiotów gospodarczych,  
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 zgodnie z aktualną ustawą o odpadach uzyskanie wymaganego prawem zezwolenia 
na wytwarzanie odpadów,  

 w przypadku nie posiadania takiego zezwolenia, przedstawienie umowy lub umów 
zawartych z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz wytwórcy  odpadów, wraz ze 
stosownymi decyzjami posiadanymi przez te podmioty,  

 umożliwienia kontroli w zakresie gospodarki odpadami i ich ewidencji przez 
pracowników EMPB Sp. z o.o. w tym udostępnienie kopii kart ewidencji i przekazania 
dot. odpadów.  

W zakresie ochrony wód: 

 nie wprowadzania do kanalizacji, wód substancji niebezpiecznych i wód 
zawierających takie substancje na terenie EMPB Sp. z o.o. 

 odprowadzania ścieków poprodukcyjnych do urządzeń oczyszczania i kanalizacji 
każdorazowo po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy,  

 nie zanieczyszczania stref ochronnych ujęć wody, punktów zrzutowych ścieków 
zakładowych i ich najbliższego otoczenia, 

 
W zakresie ochrony gleby i powierzchni ziemi: 

 ochrony gleby i powierzchni ziemi, przez niedopuszczenie do zanieczyszczenia 
substancjami ropopochodnymi (np. olejami smarowymi, olejami opałowymi) 
lub innymi produktami zawierającymi składniki niebezpieczne,  

 składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót w miejscach w sposób 
uzgodniony z kierownikiem budowy nadzorującym prace ze strony EMPB Sp. z o.o. 

 usuwania materiałów zbędnych, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia robót,  

 utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie oraz 
oczyszczania dróg zabrudzonych własnym sprzętem,  

 prowadzenia działań tak aby minimalizować straty środowiskowe (np. zniszczenie 
trawników, zieleni, (jeżeli taka konieczność wystąpi wówczas podmiot prowadzący 
roboty zobowiązany jest przywrócić zdegradowany teren do stanu pierwotnego).  

W zakresie emisji hałasu i promieniowania jonizującego: 
 nie stosowania urządzeń emitujących nadmierny hałas i wibracje, 

 nie stosowania urządzeń zawierających substancje emitujące promieniowanie 
jonizujące bez uzgodnień z właściwymi organami administracji (w tym Służbą 
Ochrony Radiologicznej). 

Zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z posiadanymi przez EMPB Sp. z o.o. decyzjami 

właściwych organów administracji, określającymi warunki korzystania ze środowiska . 
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4. B H P – WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE 
O fakcie wypadku przy pracy pracownika Dostawcy/Podwykonawcy musi zostać niezwłocznie 
powiadomiony Kierownik Budowy / Robót oraz Inspektor BHP w EMPB. Służba BHP EMPB 
udostępnia dane na temat wypadku i pomaga w prowadzeniu ustalania okoliczności i 

przyczyn wypadku pracownika podwykonawcy zespołowi powypadkowemu  powołanemu 
przez podwykonawcę. Dostawca powinien informować nadzór/kierownictwo  EMPB oraz 

Inspektora ds. BHP EMPB o zaistniałych zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.  
W przypadku zaistniałego pożaru, awarii, katastrofy zagrażającej środowisku w celu 

przyśpieszenia akcji ratunkowej, ustala się poniższy tryb działania: 
 pracownik, który zauważył ww. zdarzenie, jest zobowiązany zawiadomić o wypadku 

swego przełożonego, Dział BHP EPMB oraz właściwe służby ratownicze (tabela jw.).  
 pracownicy, którzy zauważyli powstanie pożaru, katastrofy lub ich objawy na terenie 

EPMB i jej klientów, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o pożarze osoby 
znajdujące się w obiekcie lub sąsiedztwie, bezpośredniego przełożonego oraz 

powiadomić telefonicznie lub w inny dostępny sposób właściwe służby ratownicze.  
 

Koordynatora ds. BHP wyznaczają pracodawcy pracowników pracujący na terenie budowy, w 
tym samym miejscu pracy Art. 208 KP- Pełniąc obowiązki GW/Generalny Wykonawca/ EMPB 
wyznacza koordynatora BHP 

Uprawnienia koordynatora ds. BHP 

 współpraca z służbą BHP EMPB oraz Podwykonawców  

 przeprowadzanie kontroli wszystkich osób zatrudnionych na terenie budowy i  
wydawanie zaleceń osobą kierującym lub bezpośrednio pracownikom odnośnie 

usunięcia nieprawidłowości mogących stworzyć zagrożenie zdrowia i życia 
pracowników, wynikających z naruszenia przepisów BHP, 

 niezwłoczne zatrzymanie pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,  

 niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach 
wzbronionych, 

 niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub 
sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

własnego lub innych osób,  
 zapewnienie realizacji prac zgodnie z instrukcją ich wykonywania,  

 zapewnienie współpracy osób nadzorujących różne zespoły pracowników,  
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 ustalenie sposobu łączności i sposobu alarmowania,  

 ustalenie harmonogramu prac uwzględniającego zadania wszystkich zespołów 
wykonawcy i podwykonawców. 

 zagadnienia dotyczące zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy będą 
omawiane w ramach odbywających się na budowie narad z podwykonawcami 
prowadzonych przez Kierownika Budowy,  

 powtarzające się przypadki łamania przez Podwykonawcę przepisów i zasad BHP 
obowiązujących na budowie skutkują wypowiedzeniem Podwykonawcy umowy przez 
EMPB z skutkiem natychmiastowym z winy Podwykonawcy,  

 szkolenie wprowadzające z zakresu BHP dla osób rozpoczynających pracę na budowie 
organizuje EMPB w porozumieniu z inspektorem nadzoru zleceniodawcy,  

 Koordynator ds. BHP ma prawo do przeprowadzania  kontroli trzeźwości pracowników na 
budowie oraz miejscach realizacji zleceń przez podwykonawców. 

5. AWARIE - OCHRONA ŚRODOWISKA 
O fakcie wystąpienia awarii, zagrożenia środowiskowego musi zostać niezwłocznie 

powiadomiony Kierownik Budowy, Pełnomocnik ds. ZSZ w EMPB. 
W przypadku zaistniałej awarii, zagrożenia środowiskowego w celu przyśpieszenia akcji 

ratunkowej, ustala się poniższy tryb działania: 

 Pracownik, który zauważył awarię, zagrożenie, wypadek, jest zobowiązany podjąć 
działania w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, 

 niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji  osoby znajdujące się w obiekcie lub 
sąsiedztwie, bezpośredniego przełożonego oraz powiadomić telefonicznie lub w inny 
dostępny sposób właściwe służby ratownicze,  

 przystąpić do gaszenia pożaru, katastrofy właściwymi środkami, 

 zabezpieczyć studzienki kanalizacyjne, glebę przed przedostanie m się szkodliwych 
substancji, 

 wyłączyć, zabezpieczyć, wszystkie instalacje emitujące substancje niebezpieczne, 
 stosować się do poleceń kierującego akcją ratunkową. 

6. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD 
W razie prowadzenia przez pracowników dostawcy prac niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP lub zasadami środowiskowymi właściwe służby EPMB i jej klientów mają 
prawo do przerwania prac z przyczyn leżących po stronie dostawcy. EMPB Spółka z o.o. 
zastrzega sobie możliwość usunięcia podmiotu ze swojego terenu i zawieszenia współpracy 
bez odszkodowania w przypadku naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
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i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad ochrony środowiska, ruchu 
osobowego i materiałowego oraz ochrony na terenie zakładu.  
Zastrzega się prawo obciążenia podmiotu, którego działalność wpływa na wzrost opłat 
EMPB Sp. z o.o. za korzystanie ze środowiska, kwotami proporcjonalnymi do wielkości ww. 

wpływu. Powyższe ma zastosowanie także dla obciążenia kosztami prowadzenia akcji 
ratowniczej przez służby EMPB Sp.  z o.o. zmierzającej do ograniczenia lub usunięcia skutków 

zdarzenia środowiskowego lub awarii.  
Kary nałożone na EMPB przez klientów za naruszenie przepisów BHP przez pracowników 

podwykonawcy zostaną potrącone z faktur wypłacanych podwykonawcy. 
 


