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WYMAGANIA BHP WOBEC PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W CEMENTOWNI ODRA S.A. 

 
 

Firma zewnętrzna - Kontrahent wykonujący prace lub usługi na rzecz Cementowni ODRA 
S.A. zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad BHP i Ppoż. wynikających         
z polskiego ustawodawstwa oraz zasad wynikających z niniejszego dokumentu. 

ZOBOWIĄZANIA KONTRAHENTA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY NA TERENIE 
CEMENTOWNI ODRA S.A. 

1. Wejście na teren Cementowni ODRA możliwe jest wyłącznie po okazaniu odpowiedniego 
dokumentu uprawniającego. 

Podstawą wydania dokumentów uprawniających do wejścia na teren zakładu jest odbycie 
właściwych szkoleń z zakresu BHP i Ppoż. przeprowadzonych przez Cementownię ODRA. 

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji szkoleń oraz wydawania dokumentów 
uprawniających do wejścia, określone zostały w instrukcji I.TB.3_ BHP dla firm zewnętrznych. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji prac, Kontrahent zobowiązany jest do: 

 Wyposażenia podległych pracowników w ubranie robocze, obuwie z utwardzonymi 
podnoskami, odzież odblaskową z nazwą kontrahenta oraz niezbędne środki ochrony 
indywidualnej, przede wszystkim w hełm ochronny spełniający wymagania Normy EN397, 
okulary ochronne oraz półmaskę filtrującą (minimum FFP2). 

Środki ochrony powinny być dostosowane do charakteru wykonywanej pracy. 

 Zabezpieczenia i oznakowania terenu na którym będą wykonywane prace. 

3. Kontrahent może wprowadzać i stosować na terenie Cementowni ODRA wyłącznie maszyny, 
urządzenia i narzędzia, które są sprawne technicznie i oznakowane znakiem CE lub B. 

4. Maszyny, urządzenia i narzędzia mogą obsługiwać pracownicy posiadający wymagane 
kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów szczegółowych w tym zakresie. 

5. Informacje oraz wymagania szczegółowe prowadzenia i zabezpieczenia prac wykonywanych 
na terenie Cementowni znajdują się w Instrukcji bezpiecznego wykonywania prac przez 
firmy zewnętrzne na terenie Cementowni ODRA (I.TB.3_BHP_dla_firm_zewnętrznych). 

6. Jeśli Kontrahent zatrudnia obcokrajowców ma obowiązek zapoznać te osoby z otrzymanymi 
materiałami w języku, w którym komunikują się zatrudniane przez niego osoby. 
Tłumaczenie przekazanych materiałów jest obowiązkiem Kontrahenta. 

KONTROLE BHP 

7. Kontrahent ma obowiązek kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz Ppoż. przez 
swoich pracowników. 

8. Cementowani ODRA zastrzega sobie prawo do przeprowadzania inspekcji, kontroli, 
przeglądów i auditów w obszarze prowadzonych przez Kontrahenta prac bez uprzedniego 
powiadamiania o podjęciu takich działań.  

Kontrahent musi zapewnić udział swojego przedstawiciela.  

9. Kontrahent zobowiązany jest do usuwanie wszelkich uchybień w zakresie BHP oraz Ppoż., 
które zostały stwierdzone podczas prowadzonych inspekcji, kontroli, przeglądów i auditów, 
w terminie uzgodnionym z Cementownią ODRA. 
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KONSEKWENCJE WYNIKAJACE Z NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW I ZASAD BHP i PPOŻ. 

Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonywane przez zatrudnianych przez 
siebie Pracowników oraz Podwykonawców. 

W przypadku naruszenia przez Kontrahenta lub zatrudnionych przez niego Pracowników, 
przepisów i zasad BHP Cementownia ODRA uprawniona będzie do: 

 zawieszenia wykonania całości lub części Umowy/Zamówienia z Kontrahentem 
w przypadku, gdy naruszenia te będą poważne lub powtarzalne do czasu ustalenia przez 
strony i wdrożenia przez Kontrahenta planu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 rozwiązania Umowy/Zamówienia z Kontrahentem bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku, gdy naruszenia te będą poważne lub powtarzalne,                   
a Kontrahent nie wdroży planu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w terminie 14 
dni od zawieszenia wykonania Umowy/Zamówienia; 

 żądania natychmiastowego wydalenia z terenu zakładu oraz zastąpienia pracownika 
dopuszczającego się poważnych lub powtarzalnych naruszeń przepisów i zasad BHP 
oraz Ppoż. innym pracownikiem; 

 żądania zapłaty przez Kontrahenta odszkodowania pokrywającego szkody wynikające           
z naruszeń przepisów i zasad BHP i Ppoż.; 

 obciążenia Kontrahenta karą umowną wg następującego taryfikatora: 

 wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych niezgodnie z przepisami i zasadami 
BHP oraz Ppoż. – 1500 zł; 

 wykonywanie prac pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających –             
1500 zł, 

 spożywanie alkoholu i innych środków odurzających – 1500 zł; 
 brak lub niewłaściwe wykonanie zabezpieczeń zbiorowych przy wykonywaniu prac – 

1000 zł;  
 brak lub niestosowanie wymaganych przy danym zadaniu środków ochrony 

indywidualnej – 1000 zł;  
 brak odbioru zmontowanego rusztowania – 500 zł;  
 brak kamizelki ostrzegawczej lub odzieży o wysokiej postrzegalności, hełmu, 

okularów oraz odpowiedniego do wymagań ubioru roboczego - 500 zł za każdy 
stwierdzony przypadek,  

 potrącenia wierzytelności z tytułu kary lub kar umownych z wierzytelności Kontrahenta 
z tytułu wynagrodzenia za wykonane prace lub usługi.  

Cementowania ODRA S.A. ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wartość zastrzeżonej kary na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda 
jest wyższa niż wysokość kary umownej. 

Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za postoje i opóźnienia spowodowane koniecznością 
zawieszenia wykonania całości lub części Umowy/Zamówienia z przyczyn określonych                
w niniejszych wytycznych oraz w Instrukcji bezpiecznego wykonywania prac przez firmy 
zewnętrzne na terenie Cementowni ODRA (I.TB.3_BHP_dla_firm_zewnętrznych). 


