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1.
Zakres stosowania
1.1. Instrukcja dotyczy Podwykonawców realizujących prace zlecone i świadczone w ramach umowy usługi
w obiektach i na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu.
1.2. Obowiązkiem Podwykonawcy realizującego zadania na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych
„WOSTAL” w Wolbromiu jest przestrzeganie przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.
1.3. Przed rozpoczęciem realizacji umowy, Podwykonawca powinien zapoznać się z Polityką Jakości oraz ,
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, umieszczonymi na stronie internetowej www.wostal.pl
1.4. Każdy Podwykonawca realizujący umowę z Zakładem Mechaniczno-Kuźniczym „WOSTAL” w
Wolbromiu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszej instrukcji umieszczonej na stronie
internetowej www.wostal.pl
Podwykonawca powinien również zapoznać swoich pracowników wykonujących pracę na terenie
Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu z postanowieniami instrukcji przed
przystąpieniem do realizacji umowy oraz wypełnić i przekazać do ww. Firmy zobowiązanie dołączone
do niniejszej instrukcji.
1.5. Upoważnieni przedstawiciele Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu mają
prawo auditować realizację umowy na jej terenie. W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania przez
pracowników Podwykonawcy zasad BHP lub/i niestosowania środków ochrony indywidualnej
auditujący upoważnieni pracownicy Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOLSTAL” w Wolbromiu
mogą wnioskować pisemnie do Pracodawcy Firmy zewnętrznej o ukaranie pracownika.
2.
Wymagania dla Podwykonawców
2.1. Pracownicy Podwykonawcy realizujący zadania na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych
„WOSTAL” w Wolbromiu muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie BHP oraz orzeczenie
lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy..
2.2. Przed przystąpieniem do pracy pracownicy Podwykonawcy (dotyczy usług budowlanych,
remontowych) są informowani o zagrożeniach występujących na terenie wykonywanych prac
Specjalistę ds. BHP. Pozostali Podwykonawcy (dotyczy usług przewozowych/spedycyjnych,
szkoleniowych, badawczych, serwisowych dla maszyn i urządzeń) informowani są o zagrożeniach
występujących na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu poprzez
przekazanie na bramie wjazdowej lub recepcji w budynku biurowca dokumentu „Co należy wiedzieć
wchodząc na teren Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” Wolbromiu
2.3. Wszystkie pojazdy silnikowe używane przez Podwykonawcę podczas realizacji zadań na terenie
Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu muszą być sprawne i posiadać ważne
badania techniczne.
2.4. Korzystanie z mediów energetycznych, wodnych i innych wymaga uzgodnienia z Zakładem
Mechaniczno-Kuźniczym „WOSTAL” w Wolbromiu.
2.5. Podwykonawca może magazynować na terenie Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w
Wolbromiu niezbędne materiały potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych i
uzgodnionych z Osobą odpowiedzialną za realizację umowy z ramienia Fabryki.
2.6. Przed rozpoczęciem robót budowlanych, rozbiórkowych, remontowych i montażowych prowadzonych
bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników
zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych, kierownik
jednostki organizacyjnej Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu, u którego
mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole
szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.
2.7. W przypadku wykonywania prac spawalniczych należy usunąć łatwopalne materiały, a miejsca spawania
osłonić niepalnymi zasłonami.
2.8. Do prac na wysokości:
a) powyżej 1m do 2 m od gruntu używać atestowanych drabin, rusztowań itp.
b) powyżej 2 metrów - miejsca prac oznaczyć taśmą ostrzegawczą oraz wyznaczyć osobę ubezpieczającą
pracujących na wysokości.
Do prac na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu wykonywanych na konstrukcjach
budowlanych bez stropów, przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i
klamrach, a także jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys
urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z
wysokości należy stosować szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych
elementów konstrukcji oraz używać hełmów ochronnych.
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2.9. Rusztowania powinny być wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z
dokumentacją i instrukcją producenta dla rusztowań systemowych albo projektem indywidualnym - dla
rusztowań innych niż systemowe. Montażyści rusztowań powinni mieć wymagane uprawnienia. Po
każdym zmontowaniu rusztowania powinien zostać dokonany jego odbiór oraz sporządzony protokół
odbioru.
2.10. Podczas prac przy urządzeniach elektroenergetycznych wszystkie maszyny mają być odłączone od
zasilania i oznaczone odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi. Prace, przy których istnieje ryzyko
porażania prądem elektrycznym muszą być wykonywane przez minimum 2 osoby.
2.11. Następujące prace szczególnie niebezpieczne:
- prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamkniętych,
- prace wykonywane na wysokości powyżej 2 metrów w przypadkach, w których wymagane jest
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości,
- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod
napięciem z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV
bezpieczników i żarówek,
- prace niebezpieczne pod względem pożarowym (spawanie, szlifowanie, używanie ognia otwartego),
mogą być prowadzone po uzyskaniu pisemnego pozwolenia osoby odpowiedzialnej za realizację umowy
z ramienia Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu. Prace te muszą być
wykonywane przez minimum 2 osoby.
2.12. Podczas wykonywania prac nie wolno zastawiać dostępu do urządzeń ppoż., wyjść ewakuacyjnych,
dróg ewakuacyjnych.
2.13. Butle ze sprężonymi gazami, muszą być przechowywane w pozycji stojącej oraz zabezpieczone
przez wywróceniem. W czasie kiedy nie są używane, zawory oraz butle muszą być zabezpieczone
kołnierzami lub kołpakami ochronnymi.
2.14. Miejsce wykonywania prac powinno być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością
uszkodzenia lub zniszczenia mienia znajdującego się w pobliżu wykonywania prac.
3. Metodyka postępowania na wypadek zagrożenia zdrowia lub życia w trakcie wykonywania prac.
3.1. Jeżeli pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności w trakcie prac na terenie Zakładów
Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu dojdzie do wypadku, zdarzenia potencjalnie
wypadkowego, zachorowania na chorobę zawodową, pożaru bądź innego zagrożenia zdrowia lub życia
osób należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy osobom poszkodowanym a następnie powiadomić
Osobę odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywanej usługi z ramienia, Zakładów MechanicznoKuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu, która z kolei ma obowiązek powiadomić Dział BHP .

Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Pełnomocnik ZSZ

Inspektor BHP

Prezes Wostal

Załączniki:
1. Zobowiązanie Podwykonawcy.
2. Informacja o zagrożeniach w Wostal.
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Zobowiązanie
Zobowiązuję się do :
a. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów i zasad BHP.
b. Zapoznania swoich pracowników realizujących prace na terenie Zakładów
Mechaniczno-Kuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu z treścią niniejszej instrukcji przed
rozpoczęciem prac.
Oświadczam, że:
Będziemy w całości przestrzegać zasad BHP obowiązujących na terenie Zakładów MechanicznoKuźniczych „WOSTAL” w Wolbromiu

Podwykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………
( nazwa Firmy, adres)
Osoba upoważniona do reprezentowania Firmy (Podwykonawcy)

……………………………………….
(Imię i nazwisko)

………………………………
Miejscowość, data

………………………………
Podpis
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INFORMACJA O ZAGROŻENIACH
występujących na terenie ZMK WOSTAL – Zakłady Mechaniczno – Kużnicze
Sp. z o.o oraz działania ochronne i zapobiegawcze w celu ich ograniczenia
i eliminacji.
W związku z prowadzoną technologią i działalnością w ZMK WOSTAL Zakłady Mechaniczno - Kużnicze
Sp. z o.o ,mogą występować następujące zagrożenia stanowiące ryzyko zawodowe dla osób
przebywających na terenie WOSTAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

hałas ogólny,
odpryski materiału, ostre krawędzie, wióra, zapylenie - obróbka plastyczna, obróbka skrawaniem,
obrabiane materiały – obracające materiały, wrzeciona i inne części maszyn,
aerozole olejów maszynowych,
substancje chemiczne – płyny, aerozole, pary,
wysoka temperatura,– obróbka cieplna i plastyczna materiałów- ryzyko poparzenia
transport poziomy i pionowy materiałów – ryzyko upadku, kolizji, uderzenia, przygniecenia
nierówności technologiczne posadzek, dróg – ryzyko potknięcia i upadku,
instalacje zasilające odbiorników prądu elektrycznego - ryzyko porażenia prądem elektrycznym,
palne gazy techniczne - zagrożenia pożarowe

W uwagi na powyższe zagrożenia, zaleca się stosowanie poniższych zasad:
1. Pracownik wykonujący prace zlecone na terenie ZMK WOSTAL może przebywać tylko i wyłącznie w
wyznaczonym stanowisku pracy /miejscu pracy/ oraz poruszać się tylko i wyłącznie w asyście
upoważnionego pracownika WOSTAL
2. Poruszanie osób powinno odbywać się tylko chodnikami i/lub przeznaczonymi do tego celu drogami
transportowymi – ciągami komunikacyjnymi. Zwracać szczególną uwagę na ruch pojazdów
transportowych poruszających się po terenie zakładu.
3. Zachować szczególną ostrożność i bezpieczną odległość w rejonie pracy suwnicy transportowej,
pojazdów samochodowych i wózków widłowych. Nie przechodzić pod zawieszonym ciężarem na
suwnicy.
4. Z uwagi na duże zagrożenie wypadkowe, zabrania się pracownikom Wykonawcy: włączania i obsługi
maszyn, urządzeń i środków transportu poziomego i pionowego będących pod nadzorem Zlecającego.
5. Zwracać szczególną uwagę na graficzne znaki BHP i p.poż – informacyjne, ostrzegawcze i zakazu.
Bezwzględnie stosować się do tych oznaczeń.
6. Nie należy dotykać żadnych maszyn, środków transportu, urządzeń, materiałów składowanych na
halach produkcyjnych.
7. Przebywając na wyznaczonych stanowiskach i obszarach produkcyjnych stosować środki ochrony
indywidualnej przewidziane na tych stanowiskach. m.in. hełm ochronny, okulary ochronne, ochronniki
słuchu. Rodzaj i zakres stosowania tych środków określi koordynator nadzoru.
8. W razie zaistnienia wypadku przy pracy lub doznania jakiegokolwiek urazu, należy niezwłocznie udzielić
pomocy poszkodowanemu oraz zgłosić fakt swojemu przełożonemu lub koordynatorowi porozumienia.
Udać się do najbliższego punktu wyposażonego w apteczkę pierwszej pomocy. Informacje o
rozmieszczeniu apteczek przekaże koordynator nadzoru. Wezwać pogotowie ratunkowe w sytuacjach
wymagających pilnej interwencji lekarskiej.
9. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy znajduje się przy każdej
apteczce. Informacje o pracownikach wyznaczonych do działań ppoż i ewakuacji przekaże koordynator
porozumienia
10. Osoby posiadające rozruszniki serca lub inne temu podobne urządzenia, proszone są o zgłoszenie tego
faktu. Niektóre urządzenia mogą negatywnie wpływać na poprawne funkcjonowanie ww. sprzętu.
11. W strefie zagrożenia – pożaru należy opuścić teren zagrożenia i udać się do punktu zbiorczego
mieszczącego się na parkingu zakładowym. W innych sytuacjach miejsce ewakuacji wskaże osoba
nadzoru lub koordynator prac.
12. Odpady wytwarzane przez odwiedzającego, należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach oraz utylizować zgodnie z umową wykonawczą.
13. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego.
14. Wnoszenie na teren zakładu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz materiałów łatwopalnych
i wybuchowych jest surowo zabronione.
15. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla
życia i zdrowia pracownika lub innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywanej
pracy, zawiadamiając o tym swojego przełożonego lub koordynatora nadzoru.
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