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SŁOWNIK
Podwykonawca
Zawarte w niniejszym dokumencie reguły mają zastosowanie do wszystkich prac zleconych na
terenie należącym do zakładu ARCELORMITTAL.
Do celów niniejszego dokumentu termin „kontrahent” odnosi się do wszystkich podwykonawców
ARCELORMITTAL i ich podwykonawców oraz ich pracowników zatrudnionych etatowo i
tymczasowo.

Dokumentacja BHP
Dokumentacja zatwierdzona przez zakład ARCELORMITTAL i kontrahenta, zgodna z
obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami, określająca środki, które zostały podjęte, lub które
zostaną podjęte w przyszłości przez wszystkie zainteresowane strony, w celu uniknięcia ryzyka
związanego z wykonywaną działalnością.

Przepisy prawa i regulaminy
Wszystkie obowiązujące w kraju lokalizacji zakładu ARCELORMITTAL przepisy (ustawy, regulaminy,
procedury oraz dokumentacja wewnętrzna itd.)

Przygotowanie zakresu robót
Wszystkie procedury i rodzaje działalności, które mają być wykonane przed przystąpieniem do
wykonywania robót i umożliwiające bezpieczne ich przeprowadzenie. Dopiero po spełnieniu tych
warunków możliwe będzie dostarczenie dokumentacji upoważniającej do rozpoczęcia robót.

Program kontroli energii - wyłączenia i wyeliminowania
W celu zarejestrowania wszystkich niezbędnych środków podjętych dla zapewniania zdrowia i
bezpieczeństwa i upewnienia się, że roboty mogą być wykonywane bez żadnego ryzyka dla
personelu i bez szkody dla mienia materialnego. W szczególności wyłączenia muszą obejmować
przerwanie zasilania maszyn i urządzeń i niedopuszczanie do nieumyślnego włączenia,
uruchomienia dostarczanej energii.
Zabezpieczenie maszyn oznacza wykonanie czynności
mających na celu:
o Ustawienie ich i zablokowanie w ustalonym położeniu;
o Zabronienie korzystania z maszyn i wywieszenie komunikatu informującego, że zablokowane
urządzenie nie może być w żaden sposób obsługiwane.

Zwolnienie z wyłączenia i wyeliminowania
Polega ono na usunięciu środków bezpieczeństwa podjętych w momencie upewnienia się, lub po
nim, iż określone roboty zostały wykonane oraz zakończone i że wszyscy pracownicy opuścili
zabezpieczoną strefę.

Jednostka odpowiedzialna za wyłączenia i wyeliminowania
Jest to jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu
kontroli energii:
o czy to w ujęciu konkretnym: służby elektryczne, inżynierowie mechanicy itd.,
o czy też w ujęciu ogólnym, w charakterze koordynatora wyłączeń i eliminowania.

Pracownik odpowiedzialny za wyłączenia i wyeliminowania
Upoważniona osoba odpowiedzialna za program kontroli energii (wyłączenia i
wyeliminowania).

Obszar chroniony
Zabezpieczona strefa instalacji lub maszyn, w której środki bezpieczeństwa podjęte przez
odpowiedzialnego pracownika umożliwiają ustanowienie jednego lub więcej obszarów chronionych.

Obszar roboczy
Oznacza on obszar znajdujący się wewnątrz obszaru chronionego i przydzielony osobie
reprezentującej wykonawcę i jego zespołowi.
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WSTĘP

Celem spółki ARCELORMITTAL jest zerowy wskaźnik wypadkowości oraz zerowy wskaźnik chorób
zawodowych.
Dla realizacji tej wizji podstawową sprawą jest współpraca wszystkich pracowników zakładu (pracowników
własnych, podwykonawców, pracowników firm świadczących usługi pracownicze i pracowników
tymczasowych).
Niniejsze ogólne instrukcje BHP mają zastosowanie do wszystkich kontrahentów wykonujących jakikolwiek
rodzaj robót i między innymi, chociaż nie wyłącznie, nowych prac budowlanych, inwestycyjnych i
konserwacyjnych na terenie Grupy ARCELORMITTAL.
W przypadku odmowy zastosowania się do programów usprawnienia pracy pod kątem bezpieczeństwa i
higieny przez spółkę wykonującą roboty w zakładzie Grupy ARCELORMITTAL, Grupa ARCELORMITTAL
musi rozważyć wycofanie się ze współpracy z taką spółką.
Niniejsze ogólna instrukcja BHP odzwierciedla główne i najważniejsze wymagania, obowiązujące w
zakładach Grupy ARCELORMITTAL, podlegające i będące w zgodzie z miejscowymi i obowiązującymi w
danym kraju przepisami.
Zadaniem tej instrukcji jest uświadomienie kontrahentów, co do głównych zagrożeń, z jakimi mogą się
spotkać w zakładzie Grupy ARCELORMITTAL i dopomożenie im we wdrożeniu zapobiegawczych środków i
procedur. Podstawowym celem jest wyeliminowanie wypadków i incydentów w miejscu pracy.
Prace wykonywane są w zakładzie Grupy ARCELORMITTAL przez kontrahentów wyspecjalizowanych w
powierzonych im dziedzinach. Są oni w pełni odpowiedzialni za swoich pracowników. Są oni również
odpowiedzialni za firmy swoich podwykonawców i za pracowników zatrudnionych tymczasowo, którzy muszą
wykazywać się zrozumieniem i postępowaniem zgodnie z niniejszą ogólną instrukcją BHP. Kontrahenci
ponoszą całkowitą odpowiedzialność za swoich pracowników wykonujących roboty, w szczególności za
pracowników tymczasowych oraz swoich własnych podwykonawców.
Roboty mogą być podjęte tylko pod warunkiem, że zapewnione jest przestrzeganie:
o wszystkich obowiązujących przepisów;
o regulaminów pracy określających dziedzinę aktywności kontrahenta;
o reguł i warunków specyficznych dla konkretnego zakładu ARCELORMITTAL;
o polityki BHP prowadzonej przez Grupę ARCELORMITTAL, norm oraz zobowiązań kierownictwa
odnośnie bezpieczeństwa w zakładzie Grupy ARCELORMITTAL.
Kierownictwo firm będących kontrahentami musi określić swoje własne zasady i normy BHP. Muszą oni
zapewnić ich wyraźne przestrzeganie w ramach swoich firm i na prośbę Grupy ARCELORMITTAL podawać
je co roku do wiadomości.
Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej ogólnej instrukcji BHP i do zapewnienia
ich przekazania oraz egzekwowania przestrzegania przez własnych pracowników.
Kontrahent jest zobowiązany do zaproponowania dodatkowych środków przyczyniających się do zwiększenia
bezpieczeństwa podczas montażu i testowania.
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UWAGI OGÓLNE

3.1 PRZYGOTOWANIE ROBÓT I ORGANIZACJA W ZAKŁADZIE












Kwalifikacje kontrahentów
Kontrahenci przewidziani do wykonywania działalności o niebezpiecznym charakterze na terenie
zakładu Grupy ARCELORMITTAL muszą pozytywnie przejść proces wstępnej kwalifikacji oparty na
ocenie ryzyka. Kwalifikacja ta obejmuje postępowanie w dziedzinie BHP w ujęciu historycznym oraz
wymaga istnienia odpowiedniego systemu wdrażania programu bezpieczeństwa higieny pracy.
Dyskusje poprzedzające przetarg
Każdy potencjalny kontrahent musi przekazać do wiadomości potencjalne zagrożenia, które mogą
występować podczas wykonywania robót w zakładzie Grupy ARCELORMITTAL i po otrzymaniu
specyficznych dla danego zakładu ARCELORMITTAL norm BHP, musi ich przestrzegać.
Wybór kontrahenta
Dokumenty przetargowe kontrahenta muszą zawierać ogólny plan przestrzegania zasad BHP (w
formie instrukcji BHP), który wyszczególnia i omawia wszelkie zagrożenia dotyczące zdrowia i
bezpieczeństwa oraz sposób podejścia do nich. Ocena przetargu musi zawierać omówienie tego
planu BHP.
Podwykonawstwo
Kontrahent musi powiadomić zakład ARCELORMITTAL, czy planuje zatrudnić podwykonawców do
wykonywania jakiegokolwiek zakresu robót, co wymaga uzyskania zgody ze strony zakładu
ARCELORMITTAL. Każdy podwykonawca musi przejść ten sam proces wstępnej kwalifikacji i
selekcji. Porozumienie to musi również obejmować określenie specyficznego dla danego zakładu
planu BHP dla robót objętych zakresem, należącym do podwykonawcy. Wszelkie warunki umowy
uzgodnione z kontrahentem muszą również obowiązywać podwykonawcę.
Działalność poprzedzająca podjęcie robót
Zakład ARCELORMITTAL musi zorganizować spotkanie, poprzedzające roboty, z udziałem
wybranego kontrahenta w celu omówienia zagadnień oceny ryzyka związanego z robotami
zaplanowanymi do wykonania, z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności
kontrahenta i zakładu Grupy ARCELORMITTAL.
Jeśli niektórzy kontrahenci muszą wykonywać roboty w sąsiedztwie czasowym i przestrzennym,
wówczas wszyscy oni muszą uczestniczyć w tym samym spotkaniu w celu podjęcia odpowiednich
środków BHP, które uniemożliwią lub wyeliminują wszelkie zagrożenia wiążące się z potencjalnymi
wzajemnymi oddziaływaniami w ramach swoich czynności oraz czynności wykonywanych przez
pracowników zakładu ARCELORMITTAL.
Działania z dziedziny BHP, które muszą być wdrożone w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i
mienia materialnego podczas planowanych robót, muszą być określone przez wszystkich
kontrahentów dla każdego podmiotu.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji, która mogłaby mieć wpływ na warunki dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązkiem zakładu ARCELORMITTAL i kontrahentów jest
odbycie nowej konferencji poświęconej dostosowaniu poprzednio ustalonego planu działań BHP.
Monitorowanie i informacja zwrotna
Zakład ARCELORMITTAL monitoruje roboty prowadzone przez kontrahentów i dokonuje wraz z nimi
formalnego przeglądu obejmującego również przestrzeganie zasad BHP. Obszary niedostatecznego
przestrzegania tych zasad, muszą być przedmiotem przygotowanego, uzgodnionego i
udokumentowanego planu działań naprawczych. Podczas regularnych przeglądów musi być
analizowana realizacja wszystkich planów działań.
Konieczne jest przechowywanie wszelkich dokumentów rejestrujących spełnianie zasad BHP w celu
wykorzystania ich w trakcie przyszłych procesów wyboru.
Zakład ARCELORMITTAL przeprowadzi ostateczną kontrolę i kompleksową ocenę wykonania robót
wykonanych przez kontrahenta, która musi zostać udokumentowana i stać się podstawą do
określenia, czy dany kontrahent może figurować na liście wstępnie zakwalifikowanych firm,
ewentualnie uwzględnianych jako kontrahent w przyszłych pracach.
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3.2 PRZEDSTAWICIEL ZAKŁADU ARCELORMITTAL
Do wszystkich kontrahentów musi być przydzielony przedstawiciel zakładu ARCELORMITTAL. Jego zadanie
polega między innymi na określeniu, czy dany kontrahent spełnia swoje zobowiązania kontraktowe, czy też
nie, dysponowaniu i śledzeniu przestrzegania przepisów BHP, w odniesieniu do robót objętych kontraktem.
Wyznaczony przedstawiciel zakładu ARCELORMITTAL, musi posiadać uprawnienia, mieć kwalifikacje, musi
być przeszkolony i musi dysponować środkami odpowiednimi dla reprezentowania zakładu
ARCELORMITTAL. Jest on odpowiedzialny za koordynowanie działań kontrahentów odpowiedzialnych za
wykonywanie powierzonych im robót.

3.3 OSOBA ODPOWIEDZIALNA Z RAMIENIA KONTRAHENTA
Przed rozpoczęciem robót w zakładzie ArcelorMittal, przedstawiciel kontrahenta musi wyznaczyć i skierować
do siedziby/ miejsca wykonywania robót, pracownika będącego osobą upoważnioną do reprezentowania
kontrahenta we wszystkich sprawach oraz do nadzorowania przejęcia odpowiedzialności, również w sensie
materialnym, za wszystkie roboty wykonywane w siedzibie /miejscu wykonywania robót przez kontrahenta i
osoby przez niego zatrudnione.
Z chwilą powołania do obowiązków osoby odpowiedzialnej z ramienia kontrahenta (koordynator BHP),
należeć będzie między innymi:













Reprezentowanie kontrahenta we wszystkich sprawach związanych z kontraktem, nadzór, przejęcie
odpowiedzialności materialnej i odpowiedzialność za roboty wykonywane przez kontrahenta oraz
jego pracowników w siedzibie/ miejscu wykonywania robót i zapewnienie wykonywania wszystkich
robót zgodnie z kontraktem.
Przyjmowanie w imieniu kontrahenta instrukcji ze strony zakładu ArcelorMittal. Wszelkie pisemne
instrukcje, wskazówki lub uwagi, które zakładu ArcelorMittal przekaże osobie odpowiedzialnej z
ramienia kontrahenta, będą uważane za przekazane kontrahentowi.
Zapewnienie, że wszyscy pracownicy kontrahenta przed rozpoczęciem robót, w ramach dowolnego
kontraktu, otrzymają odpowiednie informacje oraz dyspozycje dotyczące BHP.
Potwierdzenie na piśmie przekazane przedstawicielowi zakładu ARCELORMITTAL, że wszystkie
narzędzia i sprzęt przeznaczony do użycia spełniają warunki zapewniające jego bezpieczne
użytkowanie.
Podjęcie wszelkich możliwych starań w celu zapewnienia zgodności i wdrożenia
wymagań dotyczących:
o obowiązującego prawa;
o wymagań i oczekiwań zakładu ArcelorMittal w dziedzinie BHP;
o kontraktu z zakładem ArcelorMittal;
Podjęcie wszelkich dostępnych środków zapewniających bezpieczeństwo, zdrowie i
zdyscyplinowanie wszystkich pracowników kontrahenta, w tym również wszystkich jego gości
przebywających w siedzibie/ miejscu wykonywania robót.
Monitorowanie i egzekwowanie używania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej przez
wszystkich pracowników kontrahenta w siedzibie/ miejscu wykonywania robót w zakładzie.

Tam gdzie pracownik kontrahenta nie jest w stanie zapoznać się z przepisami, regulaminami, procedurami i
innymi wymaganiami, osoba odpowiedzialna musi sprawić, żeby osoba ta zrozumiała przepisy, reguły i
procedury itd. jej dotyczące oraz konkretny zakres obowiązków, przy czym w razie konieczności informacje
takie musi przekazać tłumacz.
Osoba odpowiedzialna z ramienia kontrahenta musi zapewnić, żeby wszyscy pracownicy kontrahenta będący
pod jej kontrolą zrozumieli i stosowali się do wymagań i oczekiwań związanych z bezpieczeństwem i higieną
pracy.
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Osoba odpowiedzialna wyznaczona przez przedstawiciela kontrahenta musi mieć odpowiednie kompetencje
oraz wystarczające doświadczenie co do zakresu robót wykonywanych w zakładzie ArcelorMittal.
Osoba odpowiedzialna z ramienia kontrahenta nie może być nieobecna w siedzibie/ miejscu wykonywania
robót podczas ich realizacji przez kontrahenta, w przeciwnym razie musi wyznaczyć osobę kompetentną do
prowadzenia nadzoru i do przejęcia odpowiedzialności za siedzibę/ miejsce wykonywania robót w ramach
kontraktu podczas swojej nieobecności.

3.4 OGÓLNE REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W MIEJSCU WYKONYWANIA ROBÓT
Wobec każdej osoby, która nie podporządkuje się otrzymanym instrukcjom dotyczącym programu BHP
zakładu ArcelorMittal lub związanym z właściwym przestrzeganiem wymagań tego programu BHP, wszczęte
zostanie postępowanie dyscyplinarne, co może prowadzić do usunięcia z siedziby/ miejsca wykonywania
robót.
Nikomu nie wolno angażować się w nieodpowiedzialne zachowanie w siedzibie/ miejscu wykonywania robót.
Osoba taka może zostać usunięta z zakładu.
Nikomu nie wolno spać w siedzibie/ miejscu wykonywania robót.
Wszelkie informacje o objawach agresji muszą być natychmiast przekazywane do wiadomości osobie
odpowiedzialnej z ramienia zakładu ArcelorMittal. Osobom zaangażowanym w akt agresji może być
odebrane prawo do przebywania na terenie siedziby/ w miejscu wykonywania robót.
Pracownikowi lub użytkownikowi maszyn, zabrania się dopuszczenia, aby ktokolwiek, bez żadnego wyjątku,
przebywał w siedzibie/ miejscu wykonywania robót, będąc lub sprawiając wrażenie pozostawania pod
wpływem alkoholu, substancji odurzających, lub jeśli osoba taka stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa
własnego lub innych osób; taką osobę należy usunąć z siedziby/ miejsca wykonywania robót.

3.5 WYMAGANIA ZAKŁADU
Wymaga się, aby wszyscy pracownicy kontrahenta odbyli przeszkolenie i mieli kwalifikacje umożliwiające
wykonanie podjętych prac. Musi być zapewniony nad nimi odpowiedni dozór, a sami muszą posiadać
wszystkie informacje niezbędne do bezpiecznego wykonania zadań. Wszyscy pracownicy kontrahenta muszą
mieć świadomość wszystkich zagrożeń związanych z wykonywanymi zadaniami, jak również środków
bezpieczeństwa, jakie należy podejmować w celu uniknięcia tych zagrożeń, przed rozpoczęciem
jakichkolwiek prac.

3.6 OCHRONA ŚRODOWISKA
Przedstawiciel kontrahenta zgadza się na poinformowanie swojego personelu o obowiązujących przepisach
dotyczących środowiska pracy, jak również wymagań zakładu ARCELORMITTAL w tej dziedzinie oraz na
zapewnianie ich przestrzegania.
Zgodnie z przepisami ochrony środowiska, nie wolno uwalniać do atmosfery i wody żadnych szkodliwych
substancji (powodujących korozję, toksycznych lub o przykrym zapachu gazów, cieczy lub cząstek stałych, a
także zabrania się kierowania do rurociągów, kanalizacji, cieków wodnych i do gruntów na terenie zakładu
żadnych trujących produktów (chemicznych, bakteryjnych, mechanicznych lub radioaktywnych).
Surowo zabrania się, z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu umieszczania pustych pojemników (butli
gazowych, pojemników, pustych beczek itd.) w koszach na odpady metalowe lub na składowisku złomu.
Kontrahent musi na własny koszt usunąć własne odpady z zakładu ARCELORMITTAL do zatwierdzonych
punktów recyklingu.
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4

PRZEMIESZCZANIE SIĘ NA TERENIE ZAKŁADU

4.1 WSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie osoby, które zamierzają dostać się na teren siedziby/ miejsca wykonywania robót, muszą
posiadać ważny dokument upoważniający do wejścia, wystawiony przez Dział przepustek (Ochrona zakładu).
Wejście lub wyjście z siedziby/ miejsca wykonywania robót może odbywać się tylko przez oficjalnie
zatwierdzone wejścia i wyjścia.
Oczekuje się, że osoba odpowiedzialna z ramienia kontrahenta i wszyscy pracownicy kontrahenta okażą
wolę pełnej współpracy z Działem BHP i ze służbami porządkowymi w zakładzie ArcelorMittal w wypełnianiu
przez te działy ich obowiązków.
Zabrania się wnoszenia jakiejkolwiek broni (w tym palnej) do siedziby/ miejsca wykonywania robót. Zabrania
się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających, do siedziby/ miejsca wykonywania robót.
Niedozwolone jest przetrzymywanie lekarstw w siedzibie/miejscu wykonywania robót, za wyjątkiem sytuacji
dopuszczonych przez lekarza zakładowego kontrahenta, świadomego obowiązków wykonywanych przez
pracowników kontrahenta.
Zabrania się wykonywania zdjęć. Robienie zdjęć bez odpowiedniego zezwolenia może prowadzić do
zerwania kontraktu.

4.2 PROCEDURY WSTĘPU I RUCH DROGOWY
Każdy zakład ARCELORMITTAL określa reguły ruchu na terenie całego zakładu (wewnątrz i na zewnątrz
budynków). Kontrahenci muszą uzyskać zezwolenie na wjazd do zakładu i przestrzegać reguł ruchu
drogowego, o czym muszą zostać wcześniej poinformowani. Do zakładu mogą wjechać wyłącznie pojazdy
lub maszyny, będące w dobrym stanie i spełniające obowiązujące przepisy.
Kierowcy muszą zawsze, i w każdych okolicznościach, przestrzegać:

przepisów prawa o ruchu drogowym i specjalnych zezwoleń transportowych, jeśli takie są wymagane;

przepisów regulowanych znakami drogowymi na terenie zakładu, mianowicie: dotyczących
dopuszczalnych prędkości, pierwszeństwa ruchu,

obszarów wykluczonych z ruchu, znaków STOP itd.

wszelkich instrukcji udzielanych przez pracowników zakładu ARCELORMITTAL.
W siedzibie/ miejscu wykonywania robót możliwe jest korzystanie tylko z oficjalnych dróg komunikacyjnych
dopuszczonych do użytkowania lub wskazanych przez przedstawiciela zakładu ARCELORMITTAL

4.3 RUCH PIESZY
Wstęp do hal możliwy jest tylko przez drzwi przeznaczone dla pieszych.
Pracownicy poruszający się pieszo w zakładzie ARCELORMITAL muszą korzystać z odpowiednich ścieżek i
chodników. Nie mogą poruszać się poza obszarami wyraźnie wskazanymi.
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4.4 TRANSPORT MATERIAŁÓW
Podczas transportowania materiałów lub towarów mogących wzniecać kurz lub powodować unoszenie się
cząstek zanieczyszczających powietrze, lub które mogą powodować zanieczyszczenie ciągów
komunikacyjnych i innych pojazdów, przewoźnik musi albo wykorzystywać pojazdy odpowiednio wyposażone
(w pojemniki, zbiorniki, rezerwuary) albo zatkać dokładnie w pojeździe wszystkie otwory, przez które materiał
mógłby się wydostawać. Kontrahenci są odpowiedzialni za stan pojazdów przewożących produkty z, lub do
zakładu i za wyeliminowanie ryzyka skażenia atmosfery lub ogólnie skażenia środowiska, czy też zagrożenia
wobec pracowników zakładu ARCELORMITTAL podczas transportowania takich materiałów. Pojazdy
powinny posiadać podstawowe aktualne świadectwa dopuszczenia do poruszania się po drogach.
Każde złamanie tego przepisu może natychmiast prowadzić do zatrzymania i przejęcia pojazdu lub maszyny
przez służby porządkowe zakładu ARCELORMITTAL. W przypadku powtarzających się przekroczeń nastąpi
natychmiastowe zatrzymanie dowodu rejestracyjnego pojazdu i pozbawienie kierowcy prawa do poruszania
się po zakładzie. Koszty czyszczenia i naprawy ponosi kontrahent. Pojazdy kontrahentów
niepodporządkowujących się tym zasadom zostaną usunięte z zakładu i zostaną oni pozbawieni wjazdu do
zakładu do momentu wykonania odpowiednich napraw zatwierdzonych przez personel zakładu
ARCELORMITTAL.
Wszystkie materiały lub towary rozproszone przypadkowo na drogach muszą być jak najszybciej usunięte
przez kontrahenta. Taki teren powinien być odpowiednio oznakowany i umożliwiać bezpieczne wykonywanie
robót, ponadto muszą zostać o tym fakcie poinformowane służby porządkowe zakładu ARCELORMITTAL.

4.5 PARKING I OBSZARY REMONTOWE
Parkowanie pojazdów musi odbywać się w wyznaczonych i zatwierdzonych strefach zakładu
ARCELORMITTAL. Pojazdy muszą być zawsze zaparkowane przodem do wyjazdu, przede wszystkim jeśli
są zaparkowane w ślepych uliczkach.
Dla pojazdów, maszyn lub wózków widłowych użytkowanych przez kontrahentów w zgodzie z przepisami
obowiązującymi w zakładzie, strefy parkowania i konserwacji zostaną wyznaczone przez przedstawicieli
zakładu ARCELORMITTAL.
Za wyjątkiem specjalnych przypadków surowo zabrania się parkowania pojazdów (samochodów
dostawczych, ciężarówek itd.) w obrębie hal. Wjazd na hale jest dopuszczalny wyłącznie do celów załadunku
i/lub powolnego rozładunku. W takim przypadku muszą być włączone światła pozycyjne.

4.6 OCHRONA POWIERZCHNI DRÓG
Maszyny budowlane pozbawione gumowych lub stałych opon mogą wjechać na teren zakładu tylko
holowane przez ciągniki mające tego typu opony. Obowiązuje to dla maszyn z metalowymi gąsienicami
(spychaczy, dźwigów, koparek) lub walców drogowych czy też ubijarek z metalowymi powierzchniami
jezdnymi, które mogą uszkodzić powierzchnię drogi.
Wszelkie szkody powstałe w rezultacie ignorowania tych reguł muszą prowadzić do żądania odszkodowania
od kontrahenta.

4.7 ZNAKI OSTRZEGAWCZE NA POJAZDACH
4.7.1

ŁADUNKI O DUŻEJ SZEROKOŚCI

Konieczne jest zachowanie ostrożności podczas transportu cienkich płyt lub kształtowników, które są ledwo
widoczne i mogą być niedostrzeżone przez innych użytkowników, a tym samym stwarzać niepewność co do
rozmiaru załadunku (obowiązkowe jest umieszczenie świateł ostrzegawczych oraz zabezpieczeń w postaci
podkładek na narożnikach).

© Copyright ArcelorMittal on October, 2008 – Any reserved
rights

Strona 10 z 24

4.7.2

POJAZDY I MASZYNY O WYJĄTKOWYCH ROZMIARACH

W przypadku, gdy pojazdy charakteryzują się wyjątkowo dużymi rozmiarami, muszą one spełniać wymagania
przepisów obowiązujących w zakładzie ARCELORMITTAL i musi im towarzyszyć specjalne zezwolenie ma
transport.

4.7.3

OZNAKOWANIE

Pojazdy muszą być czyste, wyposażone w odpowiednią sygnalizację i muszą spełniać wymogi
bezpieczeństwa i środowiskowe.

4.7.4

MANEWRY W PRZYPADKU OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI

Gdy kierowca wykonuje manewr i w szczególności jest to manewr cofania przy ograniczonej widoczności,
musi go wspomagać druga osoba słownie lub z użyciem sygnalizacji, a także należy uprzedzić osoby
znajdujące się w pobliżu. Aby uniknąć ryzyka zmiażdżenia, konieczne jest podjęcie wszelkich możliwych
środków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób znajdujących się pomiędzy manewrującym
pojazdem a stałymi przeszkodami.
Wszystkie czynności muszą być wykonywane bardzo powoli.
Zarówno podczas rozładowywania wywrotki, jak i pojazdu transportowego, muszą zostać podjęte takie same
środki ostrożności. Należy obowiązkowo poprosić drugą osobę o pomoc podczas cofania, jednak
sygnalizowanie kierowcy musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy odpowiedniej
odległości od pojazdu, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa przygniecenia. Należy upewnić się, że wszystkie
sygnały ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe działają prawidłowo i nie są wyłączone podczas wykonywania
takich czynności.

4.7.5

MONITOROWANIE

W przypadku ignorowania przepisów drogowych pracownicy ochrony zakładu ARCELORMITTAL są
upoważnieni do natychmiastowego unieruchomienia każdego pojazdu niespełniającego wymagań przepisów
prawa o ruchu drogowym lub obowiązujących instrukcji oraz narzucenia niezbędnych prawidłowych
warunków eksploatacji.

4.7.6

POJAZDY WOLNO PORUSZAJĄCE SIĘ

Podczas poruszania się po terenie zakładu wszystkie wolno poruszające się pojazdy muszą
mieć włączone widoczne urządzenia sygnalizacyjne.

5 POMOC W PRZYPADKU INCYDENTU LUB POŻARU
5.1 OGÓLNE INSTRUKCJE W PRZYPADKU INCYDENTU
Do obowiązków osoby odpowiedzialnej z ramienia kontrahenta, należy natychmiastowe zawiadomienie
przedstawiciela zakładu ArcelorMittal o wszystkich ewentualnych obrażeniach odniesionych przez
pracowników kontrahenta, incydentach i sytuacjach niebezpiecznych zaistniałych w siedzibie/ miejscu
wykonywania robót.
Każdy świadek incydentu (wypadku) przy pracy musi wykonać dwie zasadnicze
procedury:

5.1.1

OCHRONA
W razie jakiegokolwiek zagrożenia musi chronić siebie, a następnie, w przypadku konieczności,
podjąć interwencję;
Usunąć lub ograniczyć zagrożenie i upewnić się, że miejsce pracy jest już bezpieczne, i jeżeli jest to
możliwe, zabrać osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce
Jeśli nie ma zagrożenia niebezpieczeństwa, nie należy niczego dotykać.

5.1.2
POSTĘPOWANIE ZGODNE Z PROCEDURAMI DOTYCZĄCYMI SYTUACJI
NADZWYCZAJNYCH (LUB ZLECENIE POSTĘPOWANIA INNEJ OSOBIE)
Najbliższa osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy;
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Udzielanie pierwszej pomocy - szczegóły i procedury (typu pielęgnacyjnego lub inne) są dostępne
kontrahentom w przekazanych im przepisach bezpieczeństwa.

5.1.3

ZASADY POSTĘPOWANIA W NAGŁYCH PRZYPADKACH:




Należy podać powody wezwania i wskazać miejsce wypadku. Osoba wzywająca musi
upewnić się, że inna osoba, odbierająca tę informację, prawidłowo powtórzy całą
informację;
Należy wybrać łatwy do zlokalizowania punkt spotkania; należy czekać na przybycie
pomocy.

5.2 OGÓLNE INSTRUKCJE W PRZYPADKU INCYDENTU
Każdy incydent wynikający nieoczekiwanie w miejscu pracy i niemający konsekwencji na stan fizyczny osób
musi zostać zgłoszony i poddany analizie w celu umożliwienia podjęcia środków naprawczych. W przypadku
bezpośredniego zagrożenia muszą zostać podjęte natychmiastowe środki w celu uniknięcia jakiegokolwiek
wypadku.
W każdym przypadku należy skontaktować się z kierownikiem sektora i w porozumieniu z zakładem wypełnić
odpowiedni formularz w celu opisania wypadku (lub sytuacji grożącej wypadkiem).
Kontrahent musi upewnić się, że na każdej zmianie znajduje się pewna wymagana prawnie liczba osób
przeszkolonych i posiadających ważne świadectwo biegłości w udzielaniu pierwszej pomocy.

5.3 OGÓLNE INSTRUKCJE W PRZYPADKU POŻARU
5.3.1

ZAPOBIEGANIE

W razie stwierdzenia sytuacji grożącej pożarem należy ostrzec przedstawiciela zakładu
ARCELORMITTAL.

5.3.2

W PRZYPADKU POŻARU

W każdych okolicznościach w razie wykrycia pożaru, jeśli samemu nie ma się możliwości natychmiastowego
stłumienia ognia, należy zachować spokój i zaalarmować o sytuacji przedstawiciela zakładu
ARCELORMITTAL i straż pożarną.
.
Osoba informująca musi podać wyraźnie:

swoje nazwisko i numer telefonu, z którego dzwoni;

powód dzwonienia, miejsce pożaru i możliwą przyczynę; poinformować, czy są osoby poszkodowane;

poprosić osobę odbierającą telefon o dokładne powtórzenie otrzymanej informacji.
Pracownicy muszą natychmiast przystąpić do gaszenia pożaru, korzystając z dostępnego sprzętu.

5.4 OGÓLNE INSTRUKCJE W PRZYPADKU EWAKUACJI
W razie potrzeby pracownicy muszą zostać ewakuowani zgodnie z instrukcjami właściwymi dla zakładu.

6

OCHRONA OGÓLNA I INDYWIDUALNA

6.1 OCHRONA OGÓLNA
Przy podejmowaniu środków mających na celu realizację zasad BHP pierwszeństwo należy do środków
ochrony zbiorowej. Musi być wyeliminowane wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem pracy lub też
konieczne jest podjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych.
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Przykłady:

poręcze wokół otworów;

rusztowania przy pracy na wysokości;

ekrany umieszczone wokół spawaczy, wentylacja

itd.

6.2 OCHRONA INDYWIDUALNA
Kontrahent musi wyposażyć pracowników w środki ochrony indywidualnej, niezbędne do ich ochrony i
zapewnić odpowiednie szkolenie dotyczące ich obsługi, a w szczególności:

kaski (z paskiem pod brodą przy pracach montażowych i pracach na wysokości); obuwie ochronne;

rękawice ochronne;

regulowane gogle (przy spawaniu, szlifowaniu itd.); uprząż bezpieczeństwa do prac na wysokości;
sprzęt ochrony przeciwgazowej;

środki ochrony przed hałasem; maski przeciwpyłowe;

wszelkie akcesoria niezbędne do ochrony indywidualnej.
Należy upewnić się, że urządzenia te są zawsze dostosowane do rodzaju podejmowanych działań,
odpowiednie do natychmiastowego użycia i sprawdzić, czy zostały właściwie założone.
Niedozwolone jest współdzielenie sprzętu ochrony indywidualnej przez pracowników kontrahenta.
Odnośnie sprzętu ochrony indywidualnej kontrahenci muszą przestrzegać obowiązujących instrukcji w
zakładzie ARCELORMITTAL.
Kontrahent jest odpowiedzialny za sprzęt ochrony indywidualnej, z wyjątkiem sprzętu specyficznego dla
zakładu ARCELORMITTAL. W takim przypadku środki podlegające dystrybucji i użytkowaniu muszą być
wyszczególnione w udostępnionej kontrahentowi dokumentacji bezpieczeństwa .
Pracownicy kontrahenta muszą nosić oznakowania lub logo umożliwiające łatwą identyfikację ich
pracodawcy.

7

ORGANIZACJA PRACY

7.1 ROZPLANOWANIE ZAKŁADU
Do obowiązków zakładu ARCELORMITTAL należy wyznaczenie obszaru robót i oznakowanie lub zlecenie
oznakowania stref ryzyka. Dokumentacja BHP opracowana wspólnie z kontrahentem zawiera dyspozycje
odnośnie przedmiotu wykonania i wykonawców.
Kontrahent musi oznakować miejsce pracy. Musi rozmieścić znaki ostrzegawcze i sprzęt ochronny dla
zapobiegania zagrożeniom (na przykład: odpowiednie znaki dla prac na wysokości, roboty ziemne i wykopy
muszą być otoczone wystarczająco wytrzymałymi poręczami widocznymi w nocy).
W trakcie robót każdy kontrahent musi podjąć wszelkie środki zapewniające bezpieczeństwo w strefach
przemieszczania się osób, w szczególności przez ustawienie wymaganych barierek wokół otworów.
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7.2 KORZYSTANIE Z LOKALNYCH STRUKTUR
Pracownicy kontrahenta muszą mieć dostęp do toalet, szatni i stołówek; struktury te mogą być udostępnione
przez zakład ARCELORMITTAL lub dostarczone i zorganizowane przez samego kontrahenta.
W przypadku, gdy są one udostępniane przez zakład ARCELORMITTAL, przedstawiciel zakładu musi
określić w swojej własnej instrukcji BHP oraz w umowie z kontrahentem strefy i warunki użytkowania tych
struktur.
W przypadku, gdy kontrahent dostarcza swoje własne struktury, muszą one być zainstalowane w miejscu
wskazanym przez przedstawiciela zakładu ARCELORMITTAL. Przedstawiciel kontrahenta musi przekazać
przedstawicielowi zakładu ARCELORMITTAL świadectwo zgodności tych struktur z przepisami prawa.
Struktury te muszą ponadto spełniać wszelkie szczegółowe wymagania zakładu ARCELORMITTAL.
Wewnętrzne instrukcje bezpieczeństwa sporządzone wraz z kontrahentem muszą wskazywać na
odpowiednie struktury tworzenia i zgodne z nimi umowy.

7.3 OBOWIĄZUJĄCE W ZAKŁADZIE ZASADY WYŁĄCZANIA / ELIMINOWANIA
ZGODNIE Z ZASADAMI BHP - ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ROBÓT
Procedury obowiązujące w zakładzie określają warunki bezpiecznego i odpowiednio zabezpieczonego
miejsca prowadzenia robót. Zazwyczaj należy to do zadań pracowników zakładu ARCELORMITTAL. Jeśli
proces taki jest pozostawiony do decyzji kontrahenta, musi to być ujęte w kontrakcie. Zadania te musi
wykonywać przeszkolony personel pod nadzorem i na odpowiedzialność kontrahenta.
Bezpieczeństwo miejsca wykonywania robót wymaga zaangażowania wszystkich środków BHP niezbędnych
do rozpoczęcia robót bez żadnego ryzyka.

7.4 PODŁĄCZENIE DO SIECI DOSTARCZAJĄCYCH NOŚNIKI ENERGII
Wszelkie podłączenie do sieci dostarczających różne nośniki na terenie zakładu ARCELORMITTAL jest
zależne od wcześniejszego zezwolenia przedstawiciela ARCELORMITTAL.

7.5 ROBOTY WYKONYWANE W NOCY LUB W OBSZARACH ODIZOLOWANYCH ALBO
PODCZAS PRZERW W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZAKŁADU
Osoba nadzorująca roboty ze strony kontrahenta musi wykluczyć sytuację, w której pracownik przebywa sam
w miejscu, w którym nie można byłoby możliwie najszybciej udzielić pomocy w razie wypadku. Pracownicy
muszą dysponować skuteczną metodą komunikowania się z innymi pracownikami wyznaczonymi przez
kontrahenta.

7.6 WYNAJEM I UŻYTKOWANIE POJAZDÓW LUB SPRZĘTU NALEŻĄCEGO DO
ZAKŁADU ARCELORMITTAL
7.6.1

WYNAJEM SPRZĘTU

Będąc ekspertem w swojej dyscyplinie, kontrahent powinien dostarczyć wszystkie narzędzia i/lub sprzęt
potrzebne do pracy w zakładzie ARCELORMITTAL. Wymienione narzędzia i/lub sprzęt muszą być w pełni
zgodne z dobrą praktyką i obowiązującymi przepisami. Tylko kontrahent ma prawo korzystania z nich
zgodnie z ich możliwościami technicznymi.
Tym niemniej, biorąc pod uwagę kontekst przemysłowy, zakład ARCELORMITTAL w wyjątkowych
okolicznościach może udostępnić kontrahentowi niektóre własne struktury, przede wszystkim ułatwiające
obsługę i pozwalające pracownikom kontrahenta wypełniać swoje funkcje w zakładzie ARCELORMITTAL.
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Struktury te, udostępnione kontrahentowi przez zakład ARCELORMITTAL w ramach usług wykonywanych na
terenie prowadzonych robót, muszą być wyszczególnione w opracowanych z podwykonawcą instrukcjach
BHP i podlegają szczególnym klauzulom dostępności określającym metody i granice użytkowania, jak
również warunki konserwacji i kontroli.
W przypadku uzgodnieni,a zakład ARCELORMITTAL zapewni struktury lub sprzęt będący w dobrym stanie
technicznym. Tym niemniej, przed rozpoczęciem użytkowania kontrahent musi upewnić się we własnym
zakresie, bezpośrednio lub przez upoważnione strony trzecie, że są one w dobrym stanie technicznym.
Zakład ARCELORMITTAL nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie tych struktur przez kontrahenta.
Kontrahent musi dostarczyć odpowiednich informacji i zapewnić szkolenie personelu, który będzie korzystał z
udostępnionych struktur.

7.6.2
UŻYTKOWANIE POJAZDÓW ARCELORMITTAL LUB URZĄDZEŃ
ARCELORMITTALPROWADZONYCH KONTRAHENTA
W warunkach przewidzianych kontraktem oraz w instrukcjach opracowanych z kontrahentami może być
udostępniony kontrahentowi sprzęt do obsługi, jeśli pracownik kontrahenta ma ukończone 18 lat i imiennie
jest wyznaczony do tego celu przez swego pracodawcę, który musi zapewnić, że osoba ta:




nie ma przeciwwskazań zdrowotnych;
posiada odpowiednie zezwolenia;
odbyła przeszkolenie w zakresie obsługi i wszelkich szczegółów dotyczących sprzętu otrzymanego z
zakładu ARCELORMITTAL.

W razie potrzeby kontrahent wyznacza wykwalifikowanego pracownika nadzoru odpowiedzialnego za
zapewnienie właściwej nośności sprzętu i za przekazywanie poleceń.

7.6.3
UŻYTKOWANIE POJAZDÓW ARCELORMITTAL LUB URZĄDZEŃ
ARCELORMITTALPROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL W
IMIENIU KONTRAHENTA
W tym przypadku w instrukcjach BHP opracowanych wraz z kontrahentem musi być wyszczególnione, kto
odpowiada za zapewnienie zarządzania robotami.

7.7 MONITOROWANIE NALEŻĄCYCH DO KONTRAHENTA ŚRODKÓW
Kontrahent musi podjąć wszelkie środki w celu zapewnienia ciągłego monitorowania swoich urządzeń,
struktur, strefy wykonywania robót i obszarów magazynowych. Przed rozpoczęciem robót musi on
poinformować zakład ARCELORMITTAL o przyjętych rozwiązaniach.

7.8 MAGAZYNOWANIE I EWAKUACJA
7.8.1

W TRAKCIE ROBÓT

Kontrahent musi dopilnować, żeby przy końcu każdego dnia roboczego narzędzia i urządzenia zostały
odstawione w miejsce przechowywania, aby nie blokowały przejścia lub nie uległy uszkodzeniu z powodu
upadku.

7.8.2

PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

Przez czas trwania robót kontrahent musi utrzymywać siedzibę/ miejsce wykonywania robót w
stanie czystym i uporządkowanym.
Po zakończeniu robót kontrahent musi usunąć wszelkie zanieczyszczenia i odpadki, oczyścić miejsce pracy i
pozostawić je w stanie uporządkowanym.
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Butle gazowe i wszelkie niebezpieczne narzędzia i urządzenia muszą zostać uprzątnięte. Kontrahent jest
odpowiedzialny za obrażenia spowodowane przez butle gazowe i wszystkie niebezpieczne urządzenia
pozostawione na miejscu pracy.
Wszystkie wykopy/ otwory muszą być zasypane.
W przypadku jeśli kontrahent nie oczyści miejsca wykonywania robót, zakład ARCELORMITTAL zastrzega
sobie prawo do wykonania prac porządkowych lub zlecenia ich innym osobom na koszt kontrahenta.

7.8.3

PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

Kontrahent musi poinformować przedstawiciela zakładu ARCELORMITTAL o zakończeniu robót.
Kontrahent musi zwrócić, jeśli posiada:

upoważnienie do wejścia na teren zakładu;

świadectwo(a) wyłączenia lub upoważnienie(a) do prowadzenia robót.

8

ROBOTY SPECJALNE

8.1 PRACE NA WYSOKOŚCI
Prace na wysokości muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.1.1

SYGNALIZACJA

Wszystkie prace na wysokości muszą być wyraźnie oznakowane poprzez umieszczenie widocznych znaków
ostrzegawczych na granicy niebezpiecznych obszarów. Do umieszczenia tych znaków zobowiązany jest
kontrahent, o ile nie zostało to inaczej zdefiniowane wspólnie przez zakład ARCELORMITTAL i kontrahenta.

8.1.2

PRACA NA DACHACH

Prace na dachach muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i w szczególności z
zachowaniem ustalonych środków zapobiegawczych (barierki na wykorzystywanych rusztowaniach,
balustrady, poręcze na dachach, drabiny, siatki ochronne, urządzenia używane w celu uniknięcia
przytrzymywania się niewystarczająco stabilnych maszyn uniemożliwiających pracę na śliskich
powierzchniach dachów).
Zabrania się wchodzenia na dachy w zakładzie ARCELORMITTAL. W przypadku, gdy dostęp taki jest
niezbędny, przedstawiciel ARCELORMITTAL musi wydać odpowiednie zezwolenie. Zezwolenie takie zostaje
wydane po wdrożeniu specjalnych środków bezpieczeństwa zdefiniowanych wspólnie przez zakład
ARCELORMITTAL i kontrahenta.

8.1.3

PRACE NA SUWNICACH I NA TORACH JEZDNYCH ŻURAWI I SUWNIC

Podczas wszelkich robót na suwnicach lub odcinkach torów jezdnych, znajdujących się w sektorze roboczym,
konieczne jest oznakowanie tych suwnic i torów jako „wyłączone z pracy”.
Jedynie przedstawiciel zakładu ARCELORMITTAL może zezwolić na dostęp do suwnic i do ich torów
jezdnych po uzyskaniu zgody z odpowiedniego wydziału.
Gdy w pobliżu urządzenia podnoszącego wykonywane są roboty budowlane, instalacyjne, naprawcze lub
konserwacyjne, wówczas zabrania się uruchamiania tego urządzenia przez cały czas działalności
pracowników w niebezpiecznej strefie.
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Jednak, gdy absolutnie konieczne jest przemieszczenie tego urządzenia w innym celu niż do jego
wykorzystywania z zamiarem wykonania pewnych specjalnych prac, musi się to odbywać pod nadzorem
wykwalifikowanych pracowników.
Interwencja wykwalifikowanych pracowników jest również obowiązkowa wtedy, gdy przeprowadzane roboty
wymagają przebywania w pobliżu odsłoniętych przewodów pod napięciem, które muszą być obowiązkowo
odłączone od zasilania w energię elektryczną i zablokowane.

8.1.4




RUSZTOWANIA I DRABINY

Rusztowania
Stosowanie rusztowań lub jakichkolwiek równoważnych środków jest obowiązkowe w przypadku, gdy
obowiązujące przepisy uznają to za niezbędne. Muszą one być zgodne z obowiązującymi
przepisami. Aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka kolizji, w szczególności z maszynami i suwnicami,
muszą być podjęte odpowiednie środki. Jeśli na rusztowaniu wykorzystywane są inne urządzenia
elektryczne, niż zasilane bardzo niskim napięciem, wówczas konieczne jest uziemienie rusztowania.
Drabiny
Drabiny muszą być używane zgodnie zobowiązującymi przepisami. Drabiny muszą być wykonane z
materiału nieprzewodzącego, jeśli używane są w podstacjach elektrycznych i pomieszczeniach z
metalu lub z materiału nieprzewodzącego we wszystkich innych okolicznościach. W ogólności,
drabiny nie powinny być użytkowane jako stanowisko pracy, lecz jako środek dostępu.

8.2 TRANSPORT LUB PRZENOSZENIE OSÓB NA WYSOKOŚĆ
Pracownicy odpowiedzialni za transportowanie lub przenoszenie osób na wysokość mogą używać wyłącznie
urządzeń do tego celu przeznaczonych i spełniających obowiązujące przepisy.
Pracownicy odpowiadający za realizację muszą posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie tego typu
maszyn oraz dokument upoważniający tym środkiem transportowym, wystawiony przez pracodawcę po
zakończeniu odpowiedniego szkolenia.

8.3 ROBOTY ZWIĄZANE Z PODNOSZENIEM
8.3.1

URZĄDZENIA DŹWIGOWE

Mechaniczne i ręczne urządzenia podnoszące używane w miejscach prowadzenia robót przez kontrahenta
muszą być w dobrym stanie technicznym i być regularnie kontrolowane.
Kontrahent musi dysponować świadectwami początkowej weryfikacji i okresowej kontroli wystawione
odnośnie używanego sprzętu przez zatwierdzone organizacje, bez względu na to, czy jest jego posiadaczem,
czy też nie.
Konieczne jest wyłączenie zasilania elektrycznego, jeśli występuje ryzyko związane z pewnymi elementami
maszyn używanych w tym samym czasie. W razie potrzeby musi zostać określony priorytet wykonywanych
zadań, na podstawie instrukcji BHP, opracowanej wspólnie przez zakład ARCELORMITTAL i kontrahenta.
Suwnice mają priorytet w stosunku do pojazdów poruszających się wewnątrz zakładu. W razie potrzeby
może być konieczne wyłączenie zasilania elektrycznego.
Zawiesia, liny, łańcuchy, linki i haki muszą być w dobrym stanie technicznym, posiadać
stosowne atesty i podlegać regularnej kontroli.
Wszelkie metalowe liny z wybrzuszeniem, zakleszczone lub zdeformowane muszą być natychmiast
wyłączone z eksploatacji.
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Zabrania się parkowania lub przechodzenia pod podwieszonymi ciężarami. zabrania się podnoszenia ponad
osobami. Dostęp do stref, w których poruszają się elektromagnesy, musi być regulowany.

8.3.2

BRYGADZIASTA DŹWIGOWY

Brygadzista dźwigowy (hakowy) jest pracownikiem wyznaczonym przez swego pracodawcę.
Musi on być przeszkolony w zakresie:

podstawowych reguł podnoszenia;

umownych gestów i sygnałów;

specyficznych instrukcji eksploatacji;

zagrożenia dla środowiska związane z manewrami.
Głównym zadaniem brygadzisty dźwigowego- hakowego jest:

zlecanie operatorowi suwnicy wykonywania manewrów;

zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na poziomie parteru.
Gdy brygadzista dźwigowy (hakowy) ma zadanie manewrowania urządzeniem podnoszącym (suwnicą) z
poziomu parteru, wykorzystując podwieszony panel sterowania lub pilota, wówczas pełni on także funkcję
operatora suwnicy, o ile dysponuje wymaganymi stosownymi uprawnieniami oraz ma wystarczającą
widoczność w miejscu pracy.
Kontrahent musi imiennie wyznaczyć brygadzistę manewrowego (operatora suwnicy) za każdym razem, gdy
kontrahent jest odpowiedzialny za czynności podnoszenia.

8.3.3

USZTYWNIANIE

Korzystanie z maszyn wymagających usztywnienia jest zabronione bez wcześniejszej zgody zakładu
ARCELORMITTAL. Zabrania się korzystania z szyny kolejowej jako punktu podparcia dla liny usztywniającej.
Podobne reguły mają zastosowanie do innych punktów podparcia, które nie mają dużej wytrzymałości, takich
jak przewody napowietrzne, słupy, wsporniki, maszyny używane do robót publicznych itd.
Żadne urządzenie usztywniające nie może wykorzystywać skrajni. Jeśli wykorzystywana jest skrajnia,
kontrahent musi uzyskać zezwolenie z zakładu ARCELORMITTAL i musi wystawić odpowiednie znaki
ostrzegawcze.

8.4 WYKOPY
Wykopy kubaturowe lub wykopy wąskoprzestrzenne nie mogą być podejmowane bez pisemnej zgody działu
techniczno-projektowego zakładu ARCELORMITTAL, który musi zaznajomić kontrahenta z przebiegiem
przewodów lub rurociągów przebiegających pod ziemią.
Koszt wszelkich nieprzewidzianych przełożeń przewodów lub kabli elektrycznych poniesie zakład
ARCELORMITTAL, jednak kontrahent nie może tego wykorzystywać i będzie odpowiedzialny za uszkodzenia
lub związane z tym incydenty/ wypadki.
Naprężenia wywierane na grunt i fundamenty muszą być sprawdzone przez kontrahenta i należą do jego
obowiązków. Kontrahent rezygnuje z jakichkolwiek roszczeń wobec zakładu ARCELORMITTAL z tytułu
dostarczonej informacji podanej w sposób orientacyjny.
Wykopy gabarytowe i wąskoprzestrzenne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.
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8.5 ROBOTY PODŁOGOWE
Gdy wykonywane są otwory w podłogach, konieczne jest zainstalowanie poręczy w celu niedopuszczenia do
jakiegokolwiek zagrożenia. Kontrahent odpowiadający za roboty musi dopilnować podjęcia wszelkich
środków zapobiegawczych.
W przypadku układania lub demontażu podłóg z siatki stalowej reguły prac muszą podlegać procedurze
operacyjnej ich dotyczącej. Musi być wzięte pod uwagę wszelkie ryzyko upadku i kontrahent zobowiązany
jest podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak: zainstalowanie wytrzymałych poręczy, zabronienie
wstępu, sygnalizacja, oświetlenie, oznakowanie.

8.6 ROBOTY W PRZESTRZENIACH ZAMKNIĘTYCH
Roboty takie, uznawane za niebezpieczne, są przedmiotem ustaleń prawnych i regulaminowych, w których
określone są wymagane środki zapobiegawcze.
Ten rodzaj robót musi poprzedzać analiza ryzyka, dokonana przez kontrahenta, określająca zagrożenia,
które mogą wystąpić podczas pracy:

brak tlenu;

obecność gazów toksycznych;

zagrożenie wybuchem;

niebezpieczeństwo zasypania lub utonięcia;

upadek z wysokości;

spadające przedmioty lub narzędzia;

kontakt z toksycznymi, niebezpiecznymi dla zdrowia lub agresywnymi produktami;

inne.
Analiza ta pozwoli wyznaczyć urządzenia niezbędne do ochrony pracowników, a także określić środki
ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Roboty te zawsze muszą być wykonywane pod nadzorem jednej lub kilku osób, które przez cały czas
pozostają na zewnątrz strefy ryzyka i wyposażone są w środki komunikowania się w przypadku konieczności
wezwania natychmiastowej pomocy.

8.7 ROBOTY NA LINIACH KOLEJOWYCH
Roboty na liniach kolejowych lub w strefach przyległych nie mogą być podjęte bez zgody osoby
odpowiedzialnej za sieć kolejową w zakładzie ARCELORMITTAL. Osoba ta musi być również powiadomiona
o zakończeniu robót.
Podczas robót prowadzonych na liniach kolejowych lub w otaczającym obszarze muszą być przestrzegane
obowiązujące przepisy. Bezpieczeństwo pracowników przydzielonych do tych prac, musi być zapewnione
albo przez wyłączenie i oznakowanie odpowiedniego odcinka linii kolejowej, albo przez ustawienie ścianki
działowej pomiędzy strefą roboczą a linią przebiegu ruchu.
W przypadku, gdy jest to niemożliwe, muszą zostać podjęte środki ostrzegające pracowników o zbliżaniu się
pojazdów, takie jak wyznaczenie punktu obserwacyjnego (spikera) lub zorganizowanie automatycznego
systemu ostrzegania.
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Przed podjęciem prac na odcinku kolejowym kontrahent musi wyznaczyć imiennie brygadzistę dla tej strefy.
Obowiązkiem brygadzisty będzie sprawowanie nadzoru nad pracownikami podczas robót na wagonach i
określanie wysokości załadunku materiału do wagonu oraz montażu siatek ochronnych uniemożliwiających
niekontrolowane przemieszczanie ładunku.

8.8 MAGAZYNOWANIE, TRANSPORTOWANIE, UŻYTKOWANIE MATERIAŁÓW
ŁATWOPALNYCH LUB WYBUCHOWYCH
Wykorzystywane w miejscu prowadzenia robót materiały łatwopalne lub wybuchowe muszą być opatrzone
widocznymi etykietami i muszą być przechowywane w specjalnym miejscu, które musi zatwierdzić
przedstawiciel zakładu ARCELORMITTAL. Transportowanie i użytkowanie materiałów wybuchowych oraz
tworzenie lub wykorzystywanie składów materiałów wybuchowych podlegają obowiązującym przepisom. Jest
to uzależnione od uzyskania specjalnego zezwolenia z tej dziedziny.
Odpady pochodzące od łatwopalnych lub wybuchowych materiałów muszą być, na odpowiedzialność
kontrahenta, codziennie usuwane z miejsca budowy do zatwierdzonych punktów utylizacji.
Materiały wybuchowe muszą być użytkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W celu niedopuszczenia do narażenia pracowników na zranienie, jak również do uszkodzenia urządzeń w
rezultacie wybuchu lub erupcji muszą zostać podjęte odpowiednie środki zapobiegawcze.
Kontrahent stosujący materiały wybuchowe musi sporządzić stosowne instrukcje na piśmie, przekazać je
przedstawicielowi zakładu ARCELORMITTAL oraz prowadzić prace zgodnie z instrukcjami.

8.9 ROBOTY W POBLIŻU ROZTOPIONEGO METALU
Wszyscy pracownicy działający w pobliżu lub w sąsiedztwie obszarów, w których występuje ryzyko erupcji
roztopionego metalu, muszą być odpowiednio przeszkoleni przez swojego pracodawcę.
Kontrahent musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej
takie jak np. ekrany ochronne, specjalistyczna odzież ochronna
Wszelki kontakt wody z roztopionym materiałem jest źródłem bardzo poważnego ryzyka wybuchu.

8.10 ROBOTY ELEKTRYCZNE
Dostęp do instalacji i obiektów elektrycznych, zastrzeżony jest wyłącznie dla upoważnionych elektryków
zgodnie z obowiązującymi przepisami i musi być nadzorowany przez Wydział elektryczny zakładu
ARCELORMITTAL (wymagane uprawnienia elektryczne).

8.10.1

PODŁĄCZENIA

Kontrahenci mogą być podłączeni do sieci elektrycznej zakładu ARCELORMITTAL wyłącznie po uprzednim
uzgodnieniu.
Granice świadczenia usług i odpowiedzialność:
Zakład ARCELORMITTAL jest odpowiedzialny za doprowadzenie zasilania elektrycznego do złącza lub
używanego gniazda (wraz z tym złączem lub gniazdem). Zasięg świadczonych usług ogranicza się do
dostarczania energii do wymaganego gniazda lub połączenia.
Kontrahentom zabrania się manipulowania przy gnieździe, połączeniu lub zabezpieczeniu.
Dostarczanie energii za gniazdem lub połączeniem odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność kontrahenta.
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Projekt instalacji kontrahenta:
Szafy i skrzynki sterownicze, jak również urządzenia zapewniające zasilanie w energię muszą być wykonane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Obiekty muszą być okresowo kontrolowane, w szczególności po rozruchu lub po poddaniu ich istotnym
modyfikacjom
W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego któregoś urządzenia lub obiektów przedstawiciel
zakładu ARCELORMITTAL zastrzega sobie prawo do zabronienia korzystania z będącego w złym stanie
technicznym dowolnego urządzenia elektrycznego i może, przed włączeniem instalacji, wymagać
przedstawienia świadectwa zgodności wystawionego przez zatwierdzoną organizację.

8.10.2

ROBOTY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

Pracownicy obsługujący urządzenia elektryczne muszą posiadać stosowne wymagane uprawnienia, być
przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku zagrożeń związanych z instalacjami elektrycznymi i
muszą dysponować sporządzonymi na piśmie zezwoleniami odpowiadającymi wykonywanym pracom.
Kontrahent może rozpocząć prace tylko wówczas, gdy osoba odpowiedzialna za wyłączenie/wyeliminowanie
w zakładzie ARCELORMITTAL wyda odpowiednią dokumentację lub zezwolenie na roboty z
wyszczególnieniem typu prac i podaniem dokładnego zakresu.
Osoba odpowiedzialna za wyłączenie energii elektrycznej w zakładzie ARCELORMITTAL jest jedynym
podmiotem upoważnionym do wyłączenia, a także do zwolnienia z wyłączenia, za wyjątkiem sytuacji
dotyczących nowych obiektów przed odbiorem oraz w przypadków szczególnych, będących przedmiotem
specjalnego kontraktu.
W przypadku, gdy pracownicy są wezwani do pracy w pobliżu przewodów pod napięciem zabrania się im
zbliżania do instalacji elektrycznej lub przemieszczania w bliskiej odległości z narzędziami, urządzeniami albo
maszynami, z których korzystają lub z jakimkolwiek ich elementem. Muszą oni pozostawać w bezpiecznej
odległości i przestrzegać obowiązujących przepisów.

8.11 ROBOTY WYKONYWANE W STREFACH
GAZÓW I PRODUKTÓW TOKSYCZNYCH

WYKORZYSTYWANIA

8.11.1
GAZY I PRODUKTY TOKSYCZNE WYTWARZANE PRZEZ ZAKŁAD
ARCELORMITTAL
W przypadku robót w obszarach obarczonych ryzykiem wystawienia się na niebezpieczeństwo oddziaływania
gazów i produktów toksycznych, bezwzględnie konieczne jest podjęcie środków zabezpieczających
zatrudnione osoby, wszelkie materiały i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją
bezpieczeństwa.

8.11.2
GAZ I PRODUKTY TOKSYCZNE WYKORZYSTYWANE PRZEZ
KONTRAHENTA
Jeśli kontrahent ma zamiar wykorzystać gazy toksyczne, produkty toksyczne lub powodujące korozję, musi
powiadomić o tym w odpowiedniej formie zakład ARCELORMITTAL. W żaden sposób nie zwalnia to
kontrahenta z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac kontrahent musi zapewnić pełną kontrolę nad tymi produktami i
postępować zgodnie z wymaganymi obowiązującymi przepisami.

8.11.3
SZCZEGÓLNE PRZYPADKI PRODUKTÓW CMR (RAKOTWÓRCZYCH,
MUTAGENÓW, TOKSYCZNYCH DLA ROZRODU) I PRODUKTÓW DCA
(NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH)
Zabrania się wprowadzania do miejsc wykonywania robót produktów CMR lub opakowań zawierających
produkty CMR. Tam, gdzie roboty wymagają użycia produktów CMR z powodu braku dostępnych
równoważnych alternatywnych bezpiecznych produktów, kontrahent musi sporządzić dokumentację (w tym
aktualne Karty charakterystyk tych substancji) i przesłać ją z wyprzedzeniem do zakładu ARCELORMITTAL
oraz innych osób zmuszonych do używania takiego produktu. W dokumentacji tej muszą być opisane środki
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podjęte w celu ochrony zdrowia pracowników, a także uchronienia, podczas instalacji, innych osób
pracujących w pobliżu wykonywanych robót przed oddziaływaniem tych produktów. Musi się to odbywać w
zgodzie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
Przed wykorzystaniem jakichkolwiek produktów typu DCA konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka w
celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa osób związanych z ich wykorzystywaniem oraz osób
znajdujących się w przyległej strefie.
Musi to odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Pojemniki muszą być w wyraźny sposób opatrzone odpowiednimi etykietami i muszą być przechowywane w
bezpiecznym miejscu niestanowiącym zagrożenia dla osób, mienia materialnego i otoczenia, zatwierdzonym
uprzednio przez zakład ARCELORMITTAL.
Likwidacja odpadów poza instalacją należy do obowiązków kontrahenta i musi być wykonywana codziennie
w zatwierdzonych ośrodkach przetwórczych, zaakceptowanych uprzednio przez zakład ARCELORMITTAL.

8.12 ROBOTY W STREFACH RADIOAKTYWNYCH
Wprowadzenie do obiegu, użytkowanie, magazynowanie materiałów radioaktywnych, jak również
wykorzystywanie elektrycznych generatorów wytwarzających promieniowanie jonizujące może być
wykonywane wyłącznie pod nadzorem kompetentnej osoby wyznaczonej przez i na odpowiedzialność
kontrahenta. Odpowiada ona za przestrzeganie obowiązujących przepisów.
Ta kompetentna osoba będąca przedstawicielem spółki kontrahenta musi kontaktować się z kompetentną
osobą z ramienia ARCELORMITTAL i może wprowadzać, użytkować i magazynować te materiały wyłącznie
po uzyskaniu pisemnej zgody wspomnianego przedstawiciela zakładu ARCELORMITTAL. Osoba
kompetentna z ramienia spółki kontrahenta musi sygnalizować o wszelkich incydentach mogących stwarzać
zagrożenia promieniowania i skażenia wobec wszystkich możliwych pracowników.
Dostęp do stref „monitorowanych, w których są wykorzystywane lub magazynowane przez kontrahenta
pierwiastki promieniotwórcze, musi być surowo zabroniony dla wszystkich za wyjątkiem osób kompetentnych,
w myśl obowiązujących przepisów, i dysponujących pisemnym zezwoleniem wydanym przez zakład
ARCELORMITTAL. Strefy te muszą być oznakowane zgodnymi z przepisami znakami ostrzegawczymi, za
którymi zabronione jest przebywanie kogokolwiek.

8.13 ROBOTY WYKONYWANE W WARUNKACH HAŁASU. SPRĘŻARKI SILNIKOWE I
ZESPOŁY GENERATORÓW
Zespoły sprężarek silnikowych oraz generatory mocy znajdujące się w miejscu prowadzenia robót muszą być
zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wartości granicznych poziomów hałasu, uprzednio
zatwierdzonych przez zakład ARCELORMITTAL.

8.14 PIASKOWANIE I ROBOTY MALARSKIE
Muszą być umieszczone znaki ostrzegawcze określające obszar niebezpieczny i zawierające słowa
„OSTRZEŻENIE - PIASKOWANIE” lub „OSTRZEŻENIE - MALOWANIE”.
Kontrahent musi oznakować niebezpieczną strefę w miejscu wykonywania robót. Kontrahent ponosi
odpowiedzialność za wszelkie spowodowane tymi czynnościami uszkodzenia obiektów, budynków lub
pojazdów wokół miejsca prowadzenia robót.

8.14.1

ROBOTY MALARSKIE

Roboty malarskie muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami
administracji publicznej dotyczącymi specjalnych środków ochrony pracowników wykonujących malowanie
natryskowe lub lakierowanie i przepisami przeciwpożarowymi..
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8.14.2

ROBOTY POLEGAJĄCE NA PIASKOWANIU

Piaskowanie musi być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami administracji
publicznej odnośnie specjalnych środków ochrony pracowników, dotyczącymi oczyszczania pneumatycznego
strumieniowo-ściernego, matowienia lub piaskowania.

8.15 ROBOTY ZWIĄZANE Z USZCZELNIANIEM
Dopuszcza się tylko narzędzia proszkowe z pośrednim strumieniem. Muszą zostać podjęte wszelkie środki
niedopuszczające do powstania ryzyka nieoczekiwanego wyrzutu, które mogłoby grozić zranieniem
pracowników lub innymi niekorzystnymi konsekwencjami. Kontrahent wykonujący roboty z użyciem narzędzi
proszkowych musi posiadać niezbędne zezwolenia.

8.16 ROBOTY Z WYKORZYSTANIEM PODWIESZONYCH ŁADUNKÓW
Sprawą podstawowej wagi jest uwzględnienie przez dostawców i montażystów urządzeń zawierających
podwieszone ładunki obowiązku skontrolowania obliczeń wytrzymałościowych dotyczących wsporników,
łączników i zawiasów. Muszą oni również wziąć pod uwagę sposób przeprowadzania montażu i fakt, czy
wykorzystuje on połączenia śrubowe, nitowe, spawane lub na wcisk. Taki obowiązek dotyczy w
szczególności silosów, lejów załadowczych, zbiorników i wszelkiego typu pojemników niebędących pod
ciśnieniem, dla których postanowienia kontraktu nie przewidują odbioru przez zatwierdzoną organizację
Ponadto pierwszy załadunek po montażu lub umieszczenie ładunku po zakończeniu prac konserwacyjnych
mogą być wykonane tylko po ewakuacji pracowników ze stref, w których spadający ładunek mógłby zagrozić
wypadkiem.

8.17 ROBOTY W WARUNKACH WYSOKIEJ TEMPERATURY
Kontrahent musi podjąć wszelkie środki zapewniające pracownikom wykonywanie obowiązków we
właściwych i bezpiecznych warunkach, takie jak specjalne środki ochrony indywidualnej, wentylacja,
właściwa organizacja rotacji pracowników.

9

PRÓBY

Podczas robót lub tuż po ich zakończeniu muszą być wykonane próby bez udziału obciążenia lub z
obciążeniem maszyn lub urządzeń; konieczne jest zapewnienie wszelkich środków ochrony pracowników i
usunięcie ich ze stref niebezpiecznych Musi być również chroniona osoba odpowiedzialna za wykonanie
prób.
Usunięcie pracowników ze stref niebezpiecznych jest bezwzględnie konieczne w szczególności przed
napełnianiem silosów, lejów załadowczych lub zbiorników, pierwszym włączeniem zasilania urządzeń
elektrycznych, wypełnianiem lub zastępowaniem rurociągów przenoszących gazy toksyczne lub wybuchowe
oraz dostarczaniem ciśnienia do układów hydraulicznych. Do jakiejkolwiek interwencji upoważnieni są
wyłącznie odpowiedni pracownicy ściśle niezbędni dla wykonywanych prób oraz odpowiednio uprzedzeni i
zabezpieczeni przed zagrożeniami.
W przypadku nowych obiektów konieczne jest określenie odpowiednich zakresów obowiązków pracowników
odpowiedzialnych za wyłączenia po stronie kontrahenta i zakładu ARCELORMITTAL .
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10 WIZYTY NA MIEJSCU WYKONYWANIA ROBÓT
Przedstawiciele zakładu ARCELORMITTAL, pracownicy Działu BHP i każdy z pracowników zakładu
ARCELORMITTAL odpowiedzialny za kontrolowanie postępu robót wykonywanych przez kontrahenta są
uprawnieni do przeprowadzania wizyt bezpieczeństwa w miejscu prowadzonych robót i do sporządzania
raportów.
Wszelkie spostrzeżenia zarejestrowane podczas takich wizyt przez przedstawiciela zakładu
ARCELORMITTAL, które sugerowałyby istnienie potencjalnego niebezpieczeństwa, mogą spowodować
zatrzymanie robót i wznowienie ich po wdrożeniu niezbędnych środków lub zrealizowania czynności
naprawczych.
Raporty z takich wizyt na terenie budowy muszą być wykorzystane do przyznania oceny kontrahentowi
uwzględnianej podczas późniejszych konsultacji.

11 OCENA BEZPIECZEŃSTWA FIRM
W celu dokonania oceny zapewnienia bezpieczeństwa pracy wykonywanej przez kontrahentów w zakładach
ARCELORMITTAL pracownicy Działu BHP i inni przedstawiciele zakładu ARCELORMITTAL, mogą
przeprowadzić w miejscach wykonywania prac audyty BHP i sporządzić raport z tego audytu.
Oceny będące wynikiem tych audytów zostaną wzięte pod uwagę w trakcie spotkań z kontrahentami
ubiegającymi się o nowe zlecenia.

12 POTWIERDZENIE ODBIORU OGÓLNYCH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA
ARCELORMITTAL DLA KONTRAHENTÓW
Bardzo ważne jest, aby po otrzymaniu niniejszego dokumentu, kontrahent wysłał do przedstawiciela zakładu
AECELORMITTAL dołączone do otrzymanego dokumentu potwierdzenie odbioru, w którym stwierdza się, że
kontrahent otrzymał ogólne instrukcje bezpieczeństwa zakładu ARCELORMITTAL i zobowiązuje się do
przekazania do wiadomości oraz do przestrzegania warunków tych instrukcji przez pracowników etatowych,
tymczasowych oraz pracowników wszystkich spółek podwykonawców zatrudnionych przy robotach.
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